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RESUMO 

A pesquisa propõe um estudo sobre a imagem discursiva dos personagens principais da 
Turma da Mônica apresentados nas Histórias em Quadrinhos, com vistas a compreender 
os apelos de consumo contidos nestes personagens. Para tanto, foram analisados os gibis 
produzidos a partir dos anos 70, operando um recorte metodológico para dar conta dos 
instrumentos de pesquisa. A teoria que oferece suporte às análises articula a semiótica 
discursiva, de inspiração européia, com os estudos sobre a produção de sentido dos 
quadrinhos, os estudos sobre a cor e sobre o consumo infantil, fundada em autores mais 
contemporâneos preocupados com a análise da prática e da produção publicitária.  
 
 
PALAVRA-CHAVE: publicidade; semiótica discursiva; imagem; história em 
quadrinhos.  
 
 
INTRODUÇÃO 

 

As histórias em quadrinhos, HQ, existem desde o ano de 1895, segundo Anna 

Maria Augustinis3, mas somente partir dos anos 60 foram reconhecidos como 

importante meio de comunicação ao serem descobertos por intelectuais europeus. As 

HQ são basicamente enredos narrados dentro de quadros, com desenhos e textos, que 

geralmente se utilizam da língua falada para constituir suas histórias.  

As histórias em quadrinhos da Turma da Mônica apresentam temáticas que 

enfatizam a idéia de viver em grupo, junto aos amigos, em família. Outro diferencial, é 

que as HQ`s da Mônica comprometem-se com exemplos de vida e de educação, 

divertindo e ensinando, desde quando surgiu no ano de 1959, dominando o mercado de 

HQs infantis no país e ganhando traduções em espanhol e inglês.  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares em Comunicação, da Intercom Júnior – 
Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação.  
 
2 Graduada em Comunicação Social pela Universidade Federal Pampa, email: vanessamachadodarosa@gmail.com 
 
3 Disponível em < http://www.escolaletrafreudiana.com.br/UserFiles/110/File/artigos/letra1012/042.pdf> Acesso em 
10/07/2010 
 

mailto:vanessamachadodarosa@gmail.com
http://www.escolaletrafreudiana.com.br/UserFiles/110/File/artigos/letra1012/042.pdf
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Maurício de Sousa é o responsável pela criação desses personagens com grande 

repercussão internacional. Ao longo deste tempo, criou em torno de quatorze turmas 

cujas temáticas passam das mais singelas até as mais engajadas como os personagens 

que trazem a diferença de cor e de deficiências. A Turma da Mônica abrange um 

público do adulto ao infantil, que procura as histórias porque gosta das travessuras da 

Mônica ou porque relembram, nas leituras destes gibis, aspectos de sua própria infância.  

A partir da popularidade dos quadrinhos da Turma da Mônica e do interesse que 

estas histórias em quadrinhos despertam, o presente trabalho se propõe a analisar, com 

mais vagar, as marcas discursivas que se pode apreender da própria imagem discursiva 

dos personagens principais da Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Mônica. 

 

Entre linhas e traços: da semiótica discursiva ao consumo infantil 

Os conceitos teóricos e as teorias aqui empregadas bem como os temas da 

semiótica discursiva e da análise do discurso francesa, da relação da configuração da 

imagem discursiva do corpo na mídia televisiva, de modo geral. O percurso empreende 

uma reflexão sobre esses conceitos principais, contextualizando-os aos propósitos do 

trabalho e, de certa forma, reforçando o entendimento da análise a ser realizada. Essa 

análise, aliás, como já se apontou, fundamentar-se-á nas contribuições da Semiótica 

pós-estrutural, discursiva, articulada com a Escola Francesa de Análise do Discurso, 

direcionando-o às suas vertentes preocupadas com a repercussão dos produtos e 

mercadorias midiáticos no seio social, bem como na investigação dos processos de 

significação e de sentidos dos textos midiáticos.  

Esta articulação permite trazer, de forma operacional ao presente trabalho, o 

conceito de imagem discursiva que se mostrou potencialmente abrangente para o 

exame dos objetos de estudo escolhidos.  Assim, recorrer-se-á aos teóricos da área que 

desenvolvem pesquisas no campo da semiótica visual e ter trabalhos publicados na linha 

da Semiótica Discursiva.  

A semiótica e uma disciplina das ciências humanas e surgiu no inicio do século 

XX, que vem sofrendo modificações desde suas raízes antigas. Os seus grandes 

precursores são o lingüista suíço Ferdinand de Saussure (semiologia), na Europa e o 

cientista Charles Sanders Peirce (semiótica), nos Estados Unidos. Por Semiótica 

entende-se a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, 

ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer 
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fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido (Santaella:1983, 

p.15).  

A Análise do Discurso (AD) é uma disciplina dentro das Ciências da 

Linguagem que possui seus próprios instrumentos de análise, seus próprios quadros 

teóricos e metodológicos também para a Escola Francesa de Análise do Discurso, o 

texto é objeto central das investigações. 

Assim articuladas, parte-se, então, para a definição de dois conceitos 

fundantes desta pesquisa: discurso e imagem discursiva. Assim, partindo de proposições 

semióticas discursiva e da análise do discurso francesa, entende-se discurso como o 

espaço, o lugar onde se produz o sentido. Por imagem, entende-se, tal como se a 

descreve no Dicionário de Semiótica, uma unidade de manifestação auto-suficiente 

como um todo de significação capaz de ser submetido à análise4. 

A noção de texto para a Semiótica, de forma geral, é a de que existe como 

uma unidade da comunicação, partindo de uma ótica pragmática semiótica, de onde 

podemos dizer: quem emite e quem recebe uma mensagem não recebe signo ou 

palavras, mas sim, textos, formados pelos diversos elementos mencionados. 

Assim, considera-se, em primeira instância, a imagem discursiva dos 

principais personagens dos quadrinhos da turma da Mônica, como textos e, desta 

forma, os subdividimos em dois planos: plano de conteúdo e plano de expressão. Para 

dar conta destas propostas, articula-se com a semiótica discursiva os estudos sobre as 

Histórias em Quadrinhos trazidos pela contribuição de autores específicos como Fábio 

Carneiro e Paulo Ramos que sugerem modos de interpretação das estruturas expressivas 

de produção das histórias em quadrinhos.  

 

Os pressupostos teóricos sobre História em Quadrinhos  

Esclarecendo a perspectiva analítica que prevê a compreensão do significado da 

história em quadrinho e seus elementos ou mecanismos expressivos, recorreu-se às 

propostas de análise apontadas pelos autores Fabio Carneiro e Paulo Ramos.  

Elementos de mecanismos expressivos que devem ser analisados no estudo dos 

quadrinhos são: as formas de balões, a oralidade nos quadrinhos, o papel da 

onomatopéia, a cor, a ação da narrativa e o tempo na linguagem dos quadrinhos. 

                                                 
4 In: Greimas e Courtés, Joseph, Algirdas Julien. Dicionário de Semiótica. São Paulo: Cultrix, 1979. p. 
326. 
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 Sobre a forma de balões pode-se dizer que os quadrinhos possuem uma série de 

recursos para representar a fala, porém, a mais conhecida é, sem dúvida, o balão. 

 Para Juan Acevedo apud Ramos (2009), o balão possui dois elementos: o 

continente e o conteúdo. O continente é o corpo e rabicho/apêndice esse pode adquirir 

vários formatos de acordo com sua carga de expressão. Para se entender os sentidos dos 

diálogos ou expressões, é possível observar a linha de contorno. Por exemplo, o formato 

mais conhecido que é a linha preta e contínua, não muito grossa, representa o tom de 

fala, em tom normal, então, esse balão é o de fala ou balão-fala.  

Ramos propõe alguns nomes para esses diferentes contornos:  

• Balão-cochicho, que são linhas pontilhadas, possuem indicação de tom 

de voz baixa; 

 
Figura 2  - Balão-cochicho 

 

• Balão-berro, que apresentam extremidades para fora, como uma 

explosão, indicam um tom de voz alto; 

 
Figura 3 – Balão-berro 

 

• Balão-trêmulo, apresenta-se em linhas tortas, sugere medo ou voz 

tenebrosa; 
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Figura 4 – Balão-tremulo 

 

• Balão-uníssono, no qual se reúne a fala de diferentes personagens; 

 
Figura 5 – Balão-uníssono 

 

• Balões-intercalados durante a leitura dos balões de um personagem 

poderá haver outro balão com a fala de um interlocutor; 

 
Figura 6 – Balões-intercalados 

 

• Balão-zero é quando não existe o balão ou indicado sem apêndice; 

 
Figura 7 – Balão-zero 

 

• Balão-mudo, aquele que não contem falas, geralmente aparece com 

pontinhos; 

 
Figura 8 – Balão-mudo 

 

• Balão-composto que indica momentos de fala; 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 6

 
Figura 9 – Balão-composto 

 

• Balão-sonho que mostra em imagens o conteúdo do sonho do 

personagem; 

 
Figura 10 – Balão-sonho 

 

• Balão de apêndice que é cortado, usado para indicar a voz de um 

emissor que não aparece no quadrinho. 

 
Figura 11 – Balão de apêndice cortado 

 

• Balões-especiais ocorrem quando assumem a forma de uma figura que 

será representado na fala. 

 
Figura 12 – Balões-especiais 

 

Ao falar do conteúdo nada mais é do que a linguagem ou a imagem que está 

inserida no continente. Trata-se, primeiramente, da letra tradicional, escrita de maneira 

linear sem negrito e na cor preta, na maioria das vezes, classificando como um padrão 

de letra nos quadrinhos.  
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Além disso, Ramos traz outras indicações sobre a fala dos personagens dentro do 

balão, como a repetição de sílabas ou palavras as quais indicam engasgos, tática para 

voltar atrás de algo que foi dito ou para reforçar e intensificar alguma emoção.  

Uma outra maneira de representar a fala dentro dos balões das HQs sem uso das 

palavras é representando momentos da conversação pelo som articulado com a grafia. O 

mesmo vale para palavrões ou discussões, em geral, que são apresentados como 

caracteres desconhecidos ou ícones.  

 
Figura 13 - Fala em excesso 

 

A onomatopéia tem grandes possibilidades de estar presente nas HQs, talvez por 

conseqüência dos mangás chineses os que mais utilizam o emprego deste tipo de 

estratégia. O uso freqüente das onomatopéias acaba construindo uma linguagem dentro 

do quadrinho, representando diversos sons e podendo estar dentro ou fora dos balões. 

Porém, o aspecto visual das onomatopéias adquire uma característica distinta das letras 

usadas nos balões e, também, poderá ter expressões diferentes, tratando, 

especificamente da cor, do tamanho e até do prolongamento. São esses mecanismos 

expressivos discursivos que vão auxiliar na dotação de sentido ou no valor expressivo 

da narrativa.  

Outro elemento expressivo de extrema relevância para a análise do sentido das 

HQ’s são as cores. Ampliando um pouco mais a função da cor nos quadrinhos, recorreu-

se à Modesto Farina para articular alguns conceitos fundantes sobre a cor. Assim, 

segundo Farina (2006), através da cor, o leitor recebe a comunicação visual, a cor 

exerce uma ação tríplice a de impressionar, expressar e construir.  

 

A cor é vista: impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E 
é construtiva, pois, tendo um significado próprio, tem valor de 
símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem própria 
que comunique uma idéia. (Farina, 2006, p. 13) 
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Farina aponta que as crianças tendem a preferir cores puras e brilhantes e, sob 

este aspecto, os gibis da Turma da Mônica são coloridos com as cores primarias e 

secundárias, sem muitas alterações ou desdobramentos 

 Em relação aos personagens, como forma de expressão dentro das HQs, 

juntamente com o contexto do quadrinho, o leitor faz sua interpretação, muitas vezes, 

sem precisar ler o balão, mesmo fazendo parte da narrativa. Expressões do cotidiano dos 

quadrinhos como o choro, a raiva, a preocupação, o desespero, o entusiasmo, o esforço 

físico, são expressões gráficas que demonstram o estado emocional do personagem no 

momento que está inserido. 

 
Figura 16 – Expressões faciais   

Ramos (2009) ainda traz outra expressão gráfica, que ele chama de metáfora 

visual, que seria a necessidade de expressar uma idéia ou um sentimento por meio de 

imagem, isso na representação gráfica a palavra é dita em forma de ícone. 

 

 
Figura 17 - metáfora visual-Assobio  

 
Figura 18 - metáfora visual-Amor ou paixão 
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Figura 19 - metáfora visual-Irritação 

 

Mônica e sua turma em Um Percurso de Análise 

A proposta construiu uma metodologia de análise empírico dedutiva, de caráter 

teórico prática, com vistas a compreender o percurso gerador de sentido que estabelece 

os quadrinhos da Turma da Mônica com seus elementos discursivos – centrado na 

imagem discursiva de seus principais personagens - e o consumo de seu produto.  

Ressalta-se que a pesquisa empreendida utilizou-se dos suportes disponíveis de 

pesquisa tais como os livros, teses, artigos e dissertações e a própria internet, para 

abarcar com mais abrangência o assunto a ser pesquisado além de propor a análise em 

objetos das próprias Hq’s.  

Depois destas considerações, parte-se, então, para a etapa que se denomina 

Análise Geral, recuperando os materiais que serão submetidos à análise publicados a 

partir dos anos 70.  

Ressalta-se que a seleção do material de análise ocorreu sob três concepções: 1) 

gibis produzidos a partir dos anos 70 (pois antes deste período só havia a publicação de 

tiras em jornais diversos); 2) neste universo imenso operar uma seleção de modo a 

escolher um exemplar que fosse representante de cada década e, por fim, 3) nestes 

escolhidos selecionar uma história e/ou tira de cada um, cuja condição era a de 

apresentar a turma, ou seja, os quatro juntos.  

Este processo resultou em quatro gibis, todos publicadas em São Paulo, em 

conjunto pela Maurício de Sousa Editora, pelas editoras Abril, Editora Globo e a Panini 

Comics: três deles, nos quais se apresentavam histórias inteiras e um que reapresentava 

tiras já publicadas. Nos gibis de histórias inteiras, foram selecionadas três histórias nas 

quais aparecem os quatro integrantes da turma atuando juntos.  

No gibi que era constituído apenas por tiras, foi realizada uma outra seleção: 1) 

quatro tiras que exibem um dos personagens atuando sozinho e, 2) duas tiras nas quais 

os personagens aparecem atuando juntos. Desta forma, o corpus de análise em 

profundidade desta pesquisa constitui-se de nove objetos entre histórias e tiras em 

quadrinhos.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 10 

 
Figura 21 Gibi Mônica Nº 29 Ed. Abril – Marco de 1975; 

 
Figura 22 Gibi Mônica Nº 32 Ed. Globo – Agosto de 1989; 

 
Figura 23 Gibi Mônica Nº 149 Ed. Globo – Março de 1999; 

 
Figura 24  Gibi Almanaque da Mônica Nº 07 Ed. Panini Comics – Janeiro de 2008; 

 

A Turma da Mônica  

Na Turma da Mônica, existem quatro personagens principais, os protagonistas 

que são Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão, cada um com suas características físicas e 

psicológicas, todos criados com motivos e inspiração.  
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 O primeiro gibi de Mauricio de Sousa foi publicado pela editora Abril, “Mônica 

e sua Turma” chegou às bancas no ano de 19705, a revista atingiu expectativas e foram 

criados mais tardes gibis próprios para outros personagens, como Cebolinha, Cascão e 

Magali. 

 Além dos gibis, suas histórias estão em 35 tiras de jornais brasileiro e seus 

personagens em livros didáticos, a Turma da Mônica também atua em filmes 

publicitários e isso teve inicio da década de 60, já os longas surgiram na década de 80 e 

o mais atual foi produzido em 2004. 

 

Apresentação e análise dos materiais     

Existem 30 personagens que convivem com os quatros principais também 

fazendo parte da turma da Mônica. 

Ao longo das décadas a estrutura de apresentação, bem como a de conteúdo 

foram se modificando, portanto em alguns serão analisados tiras individuais, pois era o 

modelo de produção da época. 

  A análise dos objetos selecionados em cada um dos gibis escolhidos para servir 

de objeto de análise empírica dedutiva da presente pesquisa. Assim, para fins 

operacionais de análise, organizou-se divisões descritivas: 1) descrição geral – que fará 

a apresentação dos elementos que fazem parte de todas as quatro tiras selecionadas e, 2) 

descrição interna – que se preocupará em descrever as especificidades que aparecem 

em cada uma destas tiras, ou seja, o que as diferencia de forma individual. Por fim, 

propõe-se uma articulação destas descrições analíticas com vistas a propor um 

entendimento sobre a imagem discursiva dos quatro personagens da Turma da Mônica 

nos gibis.   

 
Mais uma aventura da Turma da Mônica em O fim ou início de tudo 
 

O resultado desta proposta está nas páginas lidas até aqui. Partindo do 

pressuposto de que há algumas características que seduzem as crianças para a escolha 

do gibi como mídia preferencial, este trabalho propôs compreender como estas acepções 

contribuem, junto com a imagem discursiva, para o consumo deste tipo específico de 

produto.  

                                                 
5 Disponível em < http://www.monica.com.br/mural/tempo.htm> Acesso em 11/07/2010 

 

http://www.monica.com.br/mural/tempo.htm
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A Turma da Mônica vêm encantando adultos e crianças, com suas histórias e 

travessuras. A tecnologia avançou nos recursos gráficos e estéticos, mas esses pouco 

influenciaram na produção destes quadrinhos que existem há mais de 50 anos no Brasil.  

Do ponto de vista da estrutura, as transformações mais marcantes das HQs da 

Turma da Mônica, ao longo das décadas, deu-se no traço e nas cores. No inicio, o traço 

era simples, utilizando-se do preto como cor fundante visto ser impressa em preto e 

branco. Assim, traços simples, figura alongadas sem muitos elementos gráficos, com 

pouca variação de cor, o interesse tendia para os enredos, as histórias, pois elas 

centravam o foco diferencial do produto. Época, então, do aparecimento de inúmeros 

personagens que foram contracenando com os quatro principais, estes mesmos criados 

de forma individual.  

Quanto o colorido passa a fazer parte destas histórias, a força do vermelho, do 

verde e do amarelo, cores predominantes nos personagens, re-significam a ordem do 

discurso e a Turma passa, então, a ter força e luz (uma compreensão de que as cores 

refletem a luz em gamas geométricas). Mônica, de vermelho, tem a força e a energia. É 

decidida. Cebolinha, de verde e preto, é, ao mesmo tempo que, inseguro e assexuado. 

Na base da sexualidade, no short, é preto, a cor da seriedade, da ausência de cor, em 

suma, sem ter ainda a noção da maturidade masculina. Na camisa, perto do coração, é 

verde, que remete a saúde, virilidade, amizade, calma, frescor. Estas cores em 

contraponto deixam ambíguas sensações aos leitores, pois cebolinha representa, ao 

mesmo tempo, o menino que está começando a descobrir sua existência masculina 

como também o moleque que só pensa em ser malandro como traço de esperteza e 

ascensão hierárquica no grupo social em que está inserido. Cascão e Magali, com “seus” 

amarelo, são coadjuvantes do verde, do vermelho e do preto. Ora atuam como motor 

para as outras cores, mas suas histórias no quadro a quadro são sempre em torno dos 

outros. Eles representam os leitores, todos nós, que estamos imersos no universo, mas 

fazendo parte de uma forma agregada, lateral, mais da expectativa da aventura, do que 

vivendo-a intensamente.  

Mônica com seu jeito agressivo, no tom de voz de nas atitudes. Em todos os 

gibis analisados, inclusive os que passaram pela seleção no início do trabalho não tem a 

aparição de seu pai nos gibis, talvez por essa falta a característica masculina, e rude é 

muito forte para a personagem. A liderança, a força, o domínio são pontos fortes dessa 

personagem. Com poucas expressões delicadas dando um traço feminino acaba 

deixando Mônica com esse aspecto de braveza, sendo que por muitos momentos ela tem 
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suas fraquezas, choros, e vontades. A cor de sua roupa traz esse destaque e sentido de 

forte, a cor vermelha representa a força e conquista. 

O consumo da imagem da personagem Mônica, tem com característica as 

crianças, que por um lado tem a personalidade forte, e que são lideres de turma, e de 

grupos, tem opinião e são influentes. 

Magali, a menina que fala muito pouco, está sempre por trás da amiga Mônica, a 

qual a defende, dos meninos. Diferente da amiga, Magali apresenta traços delicados e 

femininos, com seu vestido cor amarelo da o sentido de ser mais fraca, e delicada. 

Muito desatenta com as coisas que acontecem ao seu redor, uma característica forte de 

Magali é que pensar muito na alimentação, tudo que vê remete a algo alimentício.   

A marca discursiva, que tem como identificação a Magali, está nas crianças que 

dependem de alguém para fazer muitas coisas, tais como sair, comer, tomar banho, se 

defender e são um pouco desatentas, se desesperam muito fácil. A amizade e o 

companheirismo são ponto forte. A outra questão está relacionada a identificação de 

Magali com a comida, pois na fase de crescimento, todas as crianças têm um grande 

apetite. O problema que o quadrinho não resolve é que algumas podem comer como 

Magali e manterem-se sempre com o mesmo peso e outras não.  

O personagem Cebolinha, tem suas limitações com a fala, troca o “R” pelo “L”, 

e é muito bagunçado com suas, falas e pensamentos. Podemos dizer que é o mais 

infantil de todos. Porém com muita malandragem, sempre está pensando em como fazer 

algo para afrontar Mônica, mas ele sempre acaba sendo punido (Mônica bate nele) e 

aumentando o medo que tem da menina. 

O que se identifica são crianças que tem algumas dificuldades e buscam, por 

exemplo, se destacar sem ter habilidades para tal, assim passam inventando situações 

diferenciadas que, por despreparo ou desatenção, tem seus planos frustrados. 

Cascão, grande amigo de Cebolinha, não gosta de banho, pois tem medo de 

chuva e de água. Suas atuações nas HQs, quase sempre, são na companhia de seu 

amigo, o qual participa nos planos, que sempre dão errado contra a Mônica, não sendo 

diferente, Cascão também é punido pelos erros com a surra de Mônica. Com os 

riquinhos no rosto significando as sujeiras é uma característica muito forte do 

personagem. 

O traço de consumo da imagem de Cascão, são as crianças travessas, que gostam 

de brincar fora de casa, de fazer bagunça na rua com os amigos e estão na fase de 
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discutir o seu lugar no mundo, contrapondo regras e, a primeira e mais básica delas, é o 

banho. Para evitá-lo vale fugir, mentir e chorar para não ter que fazer algo.  

Por isso a turma, a partir desta configuração da imagem discursiva, agrada: ela 

tem em si as principais representações da estratificação social, que é mais presente na 

infância, mas que segue ao longo da vida adulta: os que são protagonistas, os que estão 

dentro, mas não a frente e os outros que vêem a vida passar.      

Como bem a análise mostrou, os cenários, as cores, os traços evoluíram, 

valorando e significando de forma mais multisensorial, despertando inúmeros sentidos e 

interpretações.  

Se por um lado, estes recursos utilizados operam com o excesso, com a 

hipérbole, por outro, a vestimenta e a característica mais original – suas personalidades 

– estas não mudaram. Assim, Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali, seguem 

significando, ao seu público dos quadrinhos, os mesmos meninos singelos e 

despretenciosos com as obrigações de vida de sempre.  

As HQs da Turma mantiveram, também, um foco temático: uma preocupação 

em poder contribuir para as discussões do social bem como sobre os assuntos 

educativos. Desta forma, voltado para o público infantil, temas como o 

amadurecimento, a solidariedade, o respeito ao próximo, as ações ecológicas corretas, 

entre outros, são seguidamente tratados em meio a piadas e históricas de enredo cômico.  

O diferencial dos personagens está no modo de ser e agir, que se configura a 

imagem discursiva de cada personagem, tornando isso a relação com as crianças na 

realidade, fazendo com essas se identificam com os mesmos, pois esses têm uma vasta 

carga de sentidos e de elementos discursivos que os distinguem de cada um. 

Portanto, desde o inicio das HQs da Turma da Mônica na década de 70, 

Maurício de Souza, não perdeu sua linha de criação, sempre teve como prioridade, a 

mistura desse imaginário e desse lúdico, com os acontecimentos do dia-a-dia, como se 

tudo que acontecesse nos gibis, de alguma forma fosse acontecer na vida das crianças, 

além de colorir seus enredos, com fatos e acontecimentos de cada época. 

Assim, de modo geral, a imagem discursiva da Turma da Mônica ajuda a 

construir nos leitores esse processo de identificação com diferentes fases da vida e 

remete, também, ao melhor período dos seres humanos que é o da infância. 

Identificação essa que ocorre desde o lugar onde está inserido, a sua vestimenta, as 

característica físicas e do cotidiano.  
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