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RESUMO: As produções textuais se estruturam e se organizam de acordo com os parceiros
da troca linguageira. A organização interna da linguagem se baseia, pois, no tipo de relação
que se pretende instaurar entre o emissor e o receptor, os objetivos comunicativos e o
contexto sócio-histórico em que estão inseridos. Selecionamos histórias dos quadrinhos
Turma da Mônica e da Turma da Mônica Jovem de Maurício de Sousa para estudar como o
jogo entre os sujeitos discursivos se configura na construção da encenação narrativa e
como eles influenciam o tipo de relação que se estabelece entre os parceiros da troca
linguística. Adotamos como referencial teórico os estudos de Patrick Charaudeau (2008)
sobre os modos de organização do discurso. Como resultado, verificamos que os
quadrinhos de Maurício de Sousa se caracterizam como uma narrativa, onde as instâncias
discursivas se sobrepõem segundo os efeitos discursivos que se quer produzir. As marcas
discursivas se organizam de acordo com a relação que o autor deseja construir com seu
público alvo, da mensagem que pretende transmitir e do seu estilo, enquanto indivíduo que
possui um projeto de escritura e se apresenta como sujeito escritor.
Palavras-chave: Turma da Mônica; Turma da Mônica Jovem; Encenação Discursiva

ABSTRACT: The partners of the writing and reading processes influence the structure and
organization of textual productions. Language internal organization is based on the type of
relationship that it is intended to be established between writers and readers, communicative
aims as well as their social and historical context. We used narratives to analyze the
relations between individuals involved in discourse interactions. Our object of study was
Maurício de Sousa’s Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem comic strips. We used
Patrick Charaudeau (2008)’s discourse analyses studies as a theoretical assumption. We
found out that different discourse individuals integrate Maurício de Sousa’s stories in order to
produce discourse effects. Those individuals are represented according to the author’s
communicative objectives, and writing style.
Keywords: Turma da Mônica; Turma da Mônica Jovem; Narrative Discourse Organization

Introdução
As produções textuais, frutos de uma determinada sociedade, se

Esse estudo trata de uma das etapas do desenvolvimento do projeto “Estratégias Discursivas e
Representações nos Quadrinhos da ‘Turma da Mônica Jovem’ de Maurício de Sousa”, financiado
pela FAPEMIG.
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estruturam e se organizam de acordo com os parceiros da troca linguageira,
situados sócio, histórico e culturalmente. O discurso que se instaura entre eles pode
ser considerado um jogo em que fatores intra-textuais e extra-textuais se combinam
para construção de determinados sentidos. A organização interna da linguagem se
baseia, pois, no tipo de relação que se pretende instaurar entre o emissor e o
receptor, os objetivos comunicativos, o contexto sócio-histórico em que estão
inseridos.
Neste artigo, tomamos a narrativa como ponto de partida para a análise
das relações entre as instâncias discursivas. Selecionamos como corpus de análise
as histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa2. Estudamos como o jogo entre os
sujeitos discursivos se configura na construção da encenação narrativa e como eles
influenciam o tipo de relação que se estabelece entre os parceiros da troca
linguística, isto é, daqueles que se encontram no espaço externo do ato da
linguagem. A fim de mostrar que o extratextual também exerce um papel
fundamental na organização interna da história, optamos por estudar tanto as
histórias da Turma da Mônica tradicional quanto da Jovem. A primeira se destina ao
público infantil e a segunda aos adolescentes.
Adotamos como referencial teórico os estudos de Patrick Charaudeau
(2008) sobre os modos de organização do discurso. Suas teorias são relevantes
para esse trabalho porque o autor apresenta de forma clara o modo como a
narrativa se organiza, considerando o circuito interno e externo do dispositivo da
encenação narrativa e as implicações que decorrem das relações construídas entre
eles. Consultamos ainda os estudos de Eisner (2008) sobre narrativas gráficas. A
seguir, discorremos sobre os pressupostos teóricos.
Pressupostos teóricos
Nesta seção discorremos sobre os principais pressupostos nos quais nos
baseamos para desenvolver este trabalho.
Encenação Narrativa
A encenação narrativa, conforme afirma Charaudeau (2008), “constrói o

2

Entende-se quando empregamos o nome do autor Sousa e expressões que a ele se remetem,
referimo-nos a toda a produção artística responsável pela criação das histórias.
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 05, nº 01, jan./jul, 2013
ISSN: 2176-9125

81

universo narrado [...] sob a responsabilidade de um sujeito narrante que se acha
ligado por um contrato de comunicação ao destinatário da narrativa.” (p. 158,
grifos do autor). Ela consiste, pois, na “realização de uma representação
narrativa, isto é, daquilo que faz com que essa história, em sua organização
acional, se torne um universo narrado” (ibidem, grifos do autor).
A narrativa, como função social, permite aos seres sociais compartilharem
determinados conhecimentos, saberes construídos social e culturalmente, crenças,
valores morais e sociais, experiências. Por meio dela, exerce-se a atividade de
contar que permite “construir um universo de representação das ações humanas por
meio de um duplo imaginário baseado em dois tipos de crenças que dizem respeito
ao mundo, ao ser humano e à verdade” (CHARAUDEAU, 2008, p. 154, grifos do
autor). A história narrada é, dessa forma, um ambiente onde se estabelece uma
tensão entre unicidade e pluralidade. Através de uma realidade fragmentada e
particular procura-se construir uma idealização homogênea e universal com a
qual os leitores reais possam se identificar. Ela é uma representação, em maior ou
menor grau de verossimilhança, daquilo que ocorre na sociedade nela representada.
Toda história expressa, pois, uma determinada ideia, uma forma de
conceber a realidade, apresentando ao final uma lição de vida, uma crítica social,
um conselho, dentre outros. Ela pressupõe, de um lado, a existência de um indivíduo
contador, que pode se materializar na figura do narrador, do escritor ou de uma
testemunha. De outro lado, aquele que a recebe e a interpreta, isto é, o
destinatário, o qual pode ser um leitor, um espectador, um ouvinte. Funcionando
como um ambiente de troca, a narrativa exige do narrador habilidade para organizar
os eventos de modo que formem um todo organizado e coeso, um contexto,
compreensível por parte do leitor.
Essa relação entre os indivíduos da troca discursiva, no entanto, não se
dá de forma simplista como se poderia pensar. A narrativa depende do que se
chama de encenação narrativa, a qual pressupõe quatro sujeitos distribuídos em
dois espaços de significações, um extratextual e outro intratextual. Distinguemse assim, o autor e o leitor real, sujeitos do espaço extratextual, e o narrador e
leitor de identidade discursiva, sujeitos do espaço intratextual. O autor, indivíduo
social, é o sujeito falante que por meio do narrador, ser de identidade discursiva,
conta uma determinada história. O leitor, ser de papel, se acha implicado nessa
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história como seu destinatário. O leitor real, por sua vez, é aquele que recebe e
interpreta a história narrada. A este é exigido um mínimo de competência de leitura
(CHARAUDEAU, 2008).
Os sujeitos acima descritos podem se classificar ainda segundo as
seguintes categorias: (i) o autor-indivíduo, o autor escritor, o leitor real e leitor
possível, os quais são sujeitos da troca linguageira que possuem como objeto
comum o texto, pertencem ao espaço extratextual e (ii) narrador-historiador ou
contador e leitor destinatário, cujo objeto de troca é uma forma particular de texto,
são seres de papel, de identidade discursiva do espaço intratextual.
O autor-indivíduo, segundo Charaudeau (2008), possui “a identidade de
um indivíduo que vive e age na vida social”, nome próprio e uma biografia
pessoal. Ele pode se tornar ou não personagem da narrativa. Caso apareça de
maneira explícita na narrativa ele se torna “testemunha de uma história vivida”
que lhe é pessoal, ancorada num contexto sócio-hitórico, e cujo ordenador só pode
ser a vida, o destino, o acaso, Deus, ou ele mesmo” (ibidem, p.185). Como parceiro
da troca conversacional, ele convoca o leitor real, enquanto indivíduo, a “receber e
verificar a veracidade dos fatos em função de sua própria experiência” (ibidem).
A outra identidade do autor é a de autor-escritor, o qual desempenha o
papel social de escritor. Apresenta-se com nome próprio de escritor, o qual pode
ser fictício ou não, e uma biografia pública de autor. Possui um projeto de
escritura que se baseia em suas experiências no mundo das práticas sociais e se
revela por meio da organização geral da narrativa. O leitor a que ele se dirige é um
leitor-possível que é “convocado a receber e reconhecer o projeto de escritura”
(ibidem, p. 186) e do qual se exige um mínimo de competência de leitura.
No que se refere aos protagonistas da encenação narrativa, o sujeito que
conta e assume a identidade de narrador-historiador organiza a história de modo
mais objetivo possível¸ fiel a uma dada realidade histórica. Esse narrador implica
um leitor-destinatário que é “convocado a receber e verificar a história contada
como história real” (ibidem, 187).
Por fim, o narrador-contador “inventa, cria uma história segundo sua
própria fantasia e seu saber artístico” (ibidem). Ao leitor-destinatário atribui-se a
função de “receber e compartilhar a história contada como história inventada”
(ibidem).
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Por meio dessa classificação temos que o narrador é o sujeito enunciante,
através do qual o autor exerce sua função enquanto sujeito falante que expressa um
imaginário em sua história narrada. No que diz respeito aos leitores, o real é aquele
que recebe o texto e o interpreta, o possível, é dependente das circunstâncias de
recepção do texto e o destinatário é o que se acha implicado na própria narrativa.
Procedimentos da configuração da encenação narrativa
Os procedimentos da encenação narrativa “tratam-se dos procedimentos
pelos quais os componentes que integram o dispositivo da Encenação Narrativa se
manifestam” (ibidem, p. 188). Eles “dizem respeito à identidade, ao estatuto e aos
pontos de vista do narrador textual” (ibidem). Estão em estreita relação, pois todos
dependem do narrador. Mas cabe lembrar que diferentes sujeitos de identidades
próprias participam do processo narrativo.
Intervenções e Identidades do Narrador
Charaudeau propõe quatro tipos de intervenções e identidades do
narrador, são elas:
a. Presença e intervenção de um autor-indivíduo: “Esse procedimento
[...] tende a produzir um efeito de verismo e/ou apelo a compartilhar de
um pensamento ou de uma experiência vivida. Ao se manifestar assim,
esse autor indivíduo torna-se um personagem que se dirige ao leitor de
maneira explícita...” (p. 189). Esse autor pode se apresentar como:
cronista, observador e testemunha de sua época; contador- testemunha
de sua própria vida (autobiografia verdadeira ou não) ou ainda narrador
em primeira pessoa de uma narrativa não autobiográfica.
b. Presença e intervenção de autor-escritor: As marcas discursivas
presentes na narrativa remetem ao projeto de escritura, justificando-o.
Além do efeito de verismo, a “presença e [...] intervenção de um autorescritor tende a produzir [...] um efeito de cumplicidade com o leitor ao
qual ele propõe, de alguma maneira, contrato de leitura” (p. 190).
c. Presença

e

intervenção

do

narrador-historiador:

“Esse

procedimento é destinado a ‘dar cobertura’ ao narrador, a protegê-lo de
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todo subjetivismo, a fazer crer que ele se apaga por detrás dos fatos que
se impõem por sua credibilidade histórica” (p. 192).
d. Presença e intervenção de um narrador-contador: “o narrador que
relata a história de alguém diferente dele mesmo”. Sua presença se dá
por meio do modo como organiza os elementos e eventos dentro da
narrativa. Pode confiar-se ao leitor ou até mesmo guiá-lo em sua leitura.
Além desses diferentes procedimentos, os narradores podem ainda se
manifestar de modo distinto de acordo com o tipo de relação que tais sujeitos
estabelecem com a história contada, ou seja, de seu estatuto.
O estatuto do narrador
A relação que se estabelece entre o narrador e a narrativa é, segundo
Charaudeau, complexa e depende da identidade do narrador (quem fala) e de seu
estatuto (quem conta a história de quem), além de seu ponto de vista sobre as
personagens da história. O narrador é, assim, visto como uma instância que conta.
Conforme propõe o teórico supracitado, o modo como ele faz isso pode ocorrer de
três formas diferentes: (i) o narrador pode contar a história de um outro; (ii) ele pode
narrar uma história do qual ele é a personagem central, ou uma das personagens
centrais e (iii) uma história que comporta muitos narradores.
O narrador conta a história de um outro
O narrador não é o personagem principal e conta, por isso, a história em
terceira pessoa. Dentro dessa categoria temos ainda dois estatutos de narrador:
a) O narrador é totalmente exterior, ou seja, “ele conta uma história da
qual é totalmente ausente enquanto personagem” (ibidem, p. 194);
b) O narrador se apresenta como testemunha dos fatos narrados,
observando os acontecimentos que se sucedem a outros personagens,
assumindo, pois, a função de figurante.
O narrador conta a própria história
Nesse caso, narrador e personagem principal são uma só pessoal. A
história é, portanto, contada em primeira pessoa. Há três casos distintos desse tipo
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de narrador:
a) O narrador é o porta-voz do autor-indivíduo-escritor que apresenta
sua autobiografia real.
b) O narrador não é o porta-voz do autor-indivíduo-escritor. Embora o
narrador conte sua história em primeira pessoa, ele narra a história de um
outro indivíduo, o que implica dizer que a autobiografia trata-se uma
autobiografia fictícia.
c) O narrador-personagem é ao mesmo tempo autor-invíduo e
indivíduo fictício. Esse caso decorre da existência de alguns indícios na
história que remetem a vida do autor-indivíduo e do fato de tal história
comportar invenções desse autor-indivíduo.
Existem muitos narradores
A narrativa compõe-se de um conjunto de histórias interligadas, cada qual
tendo seu próprio narrador. Distingue-se aqui “um narrador primário que domina o
conjunto do texto e corresponde então ao autor-escritor, e um (ou mais) narrador
secundário [...] cuja história contada se integra ou se encaixa na narrativa do
narrador primário” (CHARAUDEAU, 2008 p. 196). Charaudeau distingue dois casos
dentro dessa categoria:
a) O narrador primário relata a narrativa de um outro narrador que foi
testemunha de uma história. O narrador primário intervém pouco ou não
intervém na narrativa.
b) O narrador primário relata a narrativa de um outro narrador. Nesse
caso, o narrador secundário é a personagem principal e o narrador
primário intervém explicitamente na encenação narrativa.
Os pontos de vista do narrador
O ponto de vista do narrador “trata-se da relação que se estabelece entre
o narrador e sua (ou suas) personagem, quanto ao saber que possui sobre ela
(s), saber que ele transcreve em sua narrativa e que, dessa maneira, ele comunica
ao leitor” (p.197). Charaudeau estabelece dois tipos de pontos de vista:
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a) Ponto de vista externo (objetivo): o saber do narrador sobre o
personagem ao qual se refere é obtido a partir de uma “simples
observação da aparência física do personagem” de “seus fatos e gestos
visíveis” (p. 198-199)
b) Ponto de vista interno (subjetivo): o conhecimento que o narrador
possui do personagem deriva de uma interpretação, de suposições sobre
o que o personagem sente, pensa, seus impulsos interiores.
Além de julgamentos explícitos, podemos ver o ponto de vista interno do
narrador por meio de palavras modais.
Presença e intervenção dos narradores e autores nas histórias em quadrinhos
As histórias em quadrinhos que se organizam numa estrutura narrativa
são um veículo de informações, ideias, valores morais e sociais compartilhados
dentro de uma dada sociedade, organizados segundo uma determinada estrutura
podem ser tornar uma forma de narrativa. O meio em que ela se configura, no
entanto, faz com que seus elementos se apresentem de forma um pouco diferente
do modo como acontece com os textos em que a história se constrói apenas por
meio dos signos linguísticos.
Nesse gênero textual, não há muito espaço para a voz explícita do
narrador. Seu discurso se estrutura preferencialmente por meio dos desenhos e sua
presença é perceptível através do modo como são organizadas as imagens, as falas
contidas nos balões, e outros possíveis elementos icônicos para se alcançarem
determinados sentidos e significados.
O autor, ainda mais imperceptível, se esconde por trás do narrador,
intervindo indiretamente, para determinar como e de quais recursos o narrador fará
uso para contar a história. O crítico, ou até mesmo o leitor real, pode notar a ação
desse autor no desenvolvimento da história narrada observando o estilo empregado,
a temática abordada, o modo como o narrador se posiciona diante das questões
discutidas dentro da história, a mensagem que se pretende transmitir, dentre outros.
A análise de histórias em quadrinhos permite-nos observar uma constante
superposição de marcas pertencentes a distintas instâncias discursivas. Quando nos
deparamos, por exemplo, com o uso de um ou outro estilo ou tamanho de letra,
temos uma escolha feita pelo autor que determina o modo como o narrador
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descreve e/ou se refere a um dado personagem, lugar ou objeto. Desse modo,
explorando os recursos icônicos e contribuindo para a fluidez da narrativa, ao invés
do autor optar por empregar, por meio da voz do narrador, expressões como “gritou
a jovem impaciente”, ele usa letras grandes para produzir o mesmo efeito. O formato
dos balões também é uma iconização da voz do narrador. Por meio deles, o leitor
pode perceber que o personagem está nervoso, assustado, com raiva, calma, sem
que o narrador precise dizer isso explicitamente com enunciados verbais. Os
diferentes estilos de se grafarem as palavras e a simulação de entonação
funcionam, assim, como “pistas que habilitarão o leitor a ler o texto com as nuances
emocionais pretendidas pelo narrador” (EISNER, 2008, p. 56).

Expressões

metafóricas e metonímicas, onomatopeias, símbolos, cores, disposições e
configurações dos quadros, iconização dos traços dos personagens, representação
dos pensamentos dos personagens são outras ferramentas que o narrador pode
fazer uso para induzir o leitor a construir uma determinada interpretação.
A economia do discurso verbal do narrador ocorre também quando os
personagens desenvolvem solilóquios. Esse tipo de discurso diz ao leitor
informações que se presume conhecida pelo personagem enunciador. O autor
através desse procedimento transfere à própria personagem, a qual seria objeto de
narração, a função de narrar (ALMEIDA, 2001).
Os enunciados verbais do narrador podem ser empregados com o intuito
de demarcar deslocamentos espaciais e temporais, relações que dizem respeito à
ordem com que as ações se desenvolvem, e podem expressar anterioridade,
simultaneidade, posterioridade. Expressões como “enquanto isso...”; “duas horas
depois” são exemplos de marcas verbais do discurso do narrador.
Optar por usar mais frequentemente ou não enunciados verbais depende
do estilo do artista. Além do valor de linguagem, o estilo do autor funciona como um
objeto de ligação entre ele e seu leitor possível e, dependendo das circunstâncias,
pode ser o próprio leitor real. Tendo isso em mente, o autor precisa possuir um
mínimo de conhecimento sobre seus leitores possíveis, suas experiências de leitura,
de vida, as demais mídias a que eles têm acesso, as relações sociais que eles
estabelecem com os demais indivíduos, o ambiente em que vivem, os aspectos
culturais do mesmo.
Todos esses aspectos são importantes para que, por meio do narrador, o
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 05, nº 01, jan./jul, 2013
ISSN: 2176-9125

88

autor apresente aos leitores imagens que possam ser facilmente reconhecidas por
eles. O autor precisa deter um certo conhecimento de estereótipos sociais e
comportamentais para que ele possa representar isso dentro da narrativa com
imagens que se tornam também estereotipadas. Nas histórias em quadrinhos, as
roupas que os personagens vestem, os objetos que manipulam, o ambiente em que
vivem serve para caracterizar os personagens, construir estereótipos, e transmitir
informações instantâneas aos leitores (EISNER, 2008). A compreensão das imagens
selecionadas leva o leitor a construir em sua mente passagens onde as histórias não
apresentam diálogo ou enunciados do narrador.
Análise do corpus
As duas revistas da Turma da Mônica, tradicional e Jovem, são
destinadas a dois públicos distintos. A primeira, às crianças, e a segunda, aos
jovens adolescentes. O modo como a história é contada em cada uma delas difere
em alguns aspectos de acordo com as características de cada um desses dois
grupos. Por outro lado, considerando que ambas são produzidas sobre a
coordenação de um mesmo autor, isto é, Maurício de Sousa, tais produções mantêm
alguns aspectos e características em comum. Nesta seção, apresentamos uma
análise sobre como o dispositivo da encenação narrativa se apresenta nas duas
produções, considerando as implicações que resultam das relações que se
estabelecem entre os parceiros da troca linguística e entre os protagonistas, sujeitos
internos ao discurso.
Considerando o dispositivo acima mencionado, composto de um espaço
externo e um espaço interno ao discurso, pressupõem-se a existência de uma
hierarquia entre os seres que o compõem. Desse modo, imagina-se que o autor
saiba mais que o narrador e que este saiba mais que as personagens. O autor
possui um projeto de escritura e inventa os personagens que deseja que façam
parte da história. Para contá-la, ele faz uso da voz do narrador, o qual assume a
função de narrar fatos, eventos e de descrever ambientes e caracterizar os
personagens. No entanto, dependendo do estilo do autor, essa hierarquia pode ser
transgredida. Isso acontece, por exemplo, quando o narrador se dirige ao
personagem. Em outros casos, encontramos elementos que se remetem ao sujeito
autor, como estratégias que orientam a leitura e a compreensão da história por parte
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do leitor real. Ocorrem nesses casos, sobreposições de marcas discursivas que
remetem às diferentes instâncias do discurso.
Ambas as produções de Maurício de Sousa apresentam marcas
discursivas que evidenciam a presença tanto do sujeito narrador quanto do sujeito
autor. O modo como eles intervêm na narrativa, no entanto, difere um pouco de
uma para a outra, segundo a identidade assumida pelo narrador, seu estatuto diante
da história que conta e seu ponto de vista sobre os personagens.
Os sujeitos discursivos nas produções de Sousa
Como vimos, o teórico Charaudeau propõe quatro tipos de sujeitos
discursivos: autor-indivíduo, autor-escritor, narrador-historiador e narrador-contador3.
O modo como eles se apresentam em uma dada história expressa algo sobre o eucomunicante, sobre seus valores, preconceitos, sua visão sobre o comportamento
humano e a vida em sociedade. Por essa razão, o autor de uma dada história se
preocupa com a forma como ele fará uso do sujeito interno ao discurso, isto é do
narrador, qual o estatuto que esse assumirá na história, se ele se identificará ou não
com o que se narra. Considerando esses aspectos, a maior ou menor presença de
um ou outro sujeito na história depende da mensagem que o autor, enquanto ser
social, deseja transmitir e do modo como ele quer fazer isso. Nas histórias em
quadrinhos de Sousa, encontramos marcas discursivas de cada um desses sujeitos.
Turma da Mônica (tradicional)
O autor da Revista Turma da Mônica se caracteriza como autor-escritor.
Isto porque tal indivíduo, segundo a classificação de Chauraudeau (2008), possui
um nome próprio de escritor e uma biografia pública de autor. Como pudemos
constatar em suas obras, ele transparece, enquanto tal, “através da ordenação geral
da narrativa, de ‘seu processo de narração’”. Por meio desse processo, concordando
com o autor acima, é revelado o “projeto de escritura e o saber escrever do escritor”.
“O escritor é então, testemunha de seu próprio ato de escritura e, através dela, de
sua ideologia sócio-artística.” (p. 186).
No que diz respeito ao narrador, ele se caracteriza por ser um narrador3

Conferir categorização apresentada na seção anterior.
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contador, uma vez que conta as histórias vividas pela turminha, das quais ele não
participa enquanto personagem. O modo como ele se apresenta na narrativa se dá,
principalmente, por meio da organização icônica dos elementos e das sequências de
eventos. No entanto, por se tratar de histórias destinadas a um público infantil,
usam-se, em comparação com a revista Jovem, um pouco mais os elementos
verbais para expressar a voz do narrador. Por meio do signo verbal, ele auxilia na
construção da continuidade das histórias, nem sempre inferidas pelas crianças,
orientando-as ao mesmo tempo a determinadas conclusões.
São mais recorrentes, pois, na revista tradicional, expressões que
demonstram

transições

no

tempo

e

no

espaço,

paralelismo

de

ações,

simultaneidade, conclusão. Como exemplo dessas, temos: “e...”; “E assim...”; “Duas
horas depois...”; “Enquanto isso...”. Tais tipos de signos linguísticos reafirmam a
ideia de quão estreita é a relação entre recursos verbais icônicos. As reticências
sugerem uma continuidade, a qual a imagem dará continuidade.
A fim de levar o seu leitor real a participar mais ativamente na significação
da história, o autor, em alguns casos, faz com que o narrador se dirija ao leitor
imaginário, com o qual o real se confunde. Um bom exemplo disso ocorre quando o
narrador-contador se dirige a seu leitor- possível, chamando- o por “amiguinho”
(SOUSA, 2008). O diálogo com o leitor possível nessa história pode funcionar,
dentre outras coisas, como uma estratégia para que a história não se sobrecarregue
com descrições, ou outros tipos de informações, conclusões e lições de moral como
acontece com os textos constituídos apenas por signos verbais.
Além disso, apesar de não ser muito recorrente nessa revista, o narrador
pode também estabelecer um diálogo tanto com o narratário, isto é o leitor implicado
na história, quanto com os próprios personagens, apesar de ele não se apresentar
como um deles. Nessa troca, os personagens, objetos de narração, podem ser
apresentados como conscientes do próprio desenvolvimento da narrativa. Inclusive,
na história anteriormente mencionada, a Mônica escuta o que o narrador diz ao seu
leitor imaginário. Essa consciência, que só poderia existir no nível textual, tem como
consequência uma desestabilização da posição do leitor real, tendo em vista que o
espaço extratextual tende a se mesclar com o intratextual.
A desestabilização do leitor, que se identifica com o leitor intrínseco à
narrativa, é ainda mais acentuada, quando a personagem Mônica, além de dialogar
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com o narrador e demonstrar consciência do leitor imaginário, é capaz de ver o
narrador, considerando a posição que assume quando se direciona a ele. Não é
expresso iconicamente o narrador e o leitor possível, o que produz a ideia de que a
personagem sabe mais que o leitor real. O leitor a que eles se dirigem, no entanto, é
um leitor genérico e que se acha implicado na própria narrativa, com o qual o leitor
possível pode se identificar, tornando-se num leitor real. A seguir, a personagem é
convidada a assistir o que seu mau humor desencadeou. Narrador e personagem
tornam-se cúmplices na construção da história, dentro da qual eles mais o leitor
imaginário têm consciência da existência um do outro.
Outros casos de sobreposições das instâncias discursivas ocorrem
quando os personagens fazem referência à revista em quadrinhos. O escritor
desperta a consciência do leitor para as características do meio onde as histórias
são construídas, isto é histórias em quadrinhos. Na figura 1, a própria personagem
Mônica afirma que tudo o que acontece com elas (ela, a Cascuda e Denise) é uma
história contada em uma revista em quadrinhos de periodicidade mensal. Nesta
figura, a narrativa se constrói como se a personagem tivesse um conhecimento
extratextual, e uma identidade que extrapolasse o campo discursivo.

Figura 1

Na história Era uma vez um aniversário, o personagem mago, com os
poderes de sua varinha, transforma a fala do narrador em cinzas, por esse o
aborrecer. Presentes nas primeiras páginas, essa pode ter sido uma estratégia do
autor-escritor para alertar seu leitor possível de que aquela história seria permeada
por muita irrealidade, fantasias. Ele presume que o leitor possui um conhecimento
prévio sobre os contos de fada com os quais constrói uma intertextualidade.
Preocupado com a compreensão que seu leitor terá da narrativa, esse
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autor-escritor manifesta-se ainda por meio, das notas de rodapé que servem para
explicar o significado de termos, geralmente estrangeirismos. Para apresentá-las, o
autor introduz um asterisco dentro do balão ao lado da fala do personagem.
Encontram-se, desse modo, unidos o intratextual e extratextual. O estilo e o
tamanho das letras usadas nos quadros, apesar de ser parte da voz do narrador,
são marcas do discurso do autor-escritor, pois são por ele escolhidos, conforme os
efeitos que deseja suscitar.

Figura 2

No quadro acima, o autor vincula o aspecto visual do enunciado verbal à
voz do narrador, evitando-se assim algo como “falou a Mônica com entusiasmo”, e o
aspecto semântico à instancia discursiva do personagem, o que evidencia o estilo
econômico do autor.
Recursos como desenhos cartunizados, uso de onomatopeias, metáforas
visuais são também resultado do inter-relacionamento das instâncias narrativas.
Através deles, o autor ilustra o comportamento enunciativo dos personagens
representados iconicamente pelo narrador. Quando aquele abstrai imagens através
do cartum, ele expressa ao mesmo tempo características de seu estilo e a voz
implícita do narrador, a qual descreve um certo estado de estar do personagem.
Esse recurso leva o leitor a prestar atenção em determinados detalhes importantes
para a construção de sentidos da narrativa.
As onomatopeias, de acordo com Moya (1997), são “formações
linguísticas que imitam um determinado som natural” (p. 270). Enquanto tais, elas
podem substituir a descrição de um som, tendo em vista que elas representam o
próprio som. O autor ao optar por usá-las diminui a quantidade de informações
contidas nos quadros, assim como os elementos verbais que seriam expressos pela
voz do narrador. Este é poupado da tarefa de descrever sons e ruídos, suas
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intensidades, assim como a fonte que os provocou.
De forma semelhante, as metáforas visuais também funcionam como um
elemento

representativo.

Elas

representam

comportamentos,

emoções

e

sentimentos facilmente identificáveis pela comunidade leitora. Essa identificação é
possível porque as metáforas fazem parte do sistema conceptual de uma
determinada cultura e sociedade. Como bem argumenta Lakoff (2003), tais
expressões são conceituais por que fazem parte de nosso cotidiano e estruturam
nosso modo de pensar, ajudam-nos a compreender nossa realidade, nossas
experiências e também o funcionamento da própria língua.
Turma da Mônica Jovem
Nas revistas da Turma da Mônica Jovem os sujeitos do discurso se fazem
presentes por meio de algumas estratégias presentes também na tradicional, ou
seja, por meio da organização das imagens e do signo verbal, dos diálogos entre
narrador e personagem, narrador e leitor imaginário; do direcionamento do autorescritor ao seu leitor possível para explicá-lo, em notas de rodapéde, derminadas
siglas, termos relacionados ao campo da tecnologia, palavras em inglês e em
japonês. No entanto, essas estratégias são mais exploradas na Turma da Mônica
Jovem do que na tradicional.
O autor-escritor ora se manifesta como alguém que apresenta seu projeto
de escritura, ora como alguém que confia no leitor, ora como alguém que procura
orientá-lo em sua leitura. A fim de estabelecer um maior contato com seu público, o
autor faz uso de algumas novas estratégias. Na primeira página das novas revistas,
o autor-escritor lança mão de pequenas caixas de textos que descrevem ao leitor
possível os personagens, destacando seus hábitos, características físicas e
psicológicas. Além dessas caixas, ele faz uso também de uma outra, no qual ele
apresenta algumas das características da própria revista, como numa espécie de
prólogo, informando sobre o novo estilo da revista, aspectos gráficos e descrevendo
seu conteúdo. Ao final, ele convida o leitor a embarcar “nessa nova jornada”.
Na segunda revista, na mesma seção em que o autor-escritor no primeiro
número descreve as características inéditas, ele apresenta um pequeno resumo
sobre o que aconteceu com os personagens na edição anterior. Essa estratégia
narrativa serve para lembrar o leitor da sequência antecedente de acontecimentos, a
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fim de que ele possa acompanhar a história na edição atual. O mesmo procedimento
é utilizado nos demais números. Na revista tradicional isso não acontece porque as
histórias não se constituem de seções que fazem parte de um todo, formado por
números consecutivos.
As seções intituladas “Fala Maurício” também se encontram em um plano
extratextual, pois não fazem parte diretamente da narrativa. Elas pertencem ao
universo do autor-escritor e do leitor-real. Nesse espaço, reafirma-se a função de
autor-escritor, pois nele, Maurício, enquanto ser social, discute características da
nova versão da o estilo utilizado, os personagens e os temas abordados, além da
recepção da revista pelo público. No final de cada número, ele ainda adverte o leitor
de que a história continua na revista da Turma da Mônica em relação à tradicional.
Apresenta ao leitor a forma como a nova revista é organizada, edição seguinte. Sua
presença é marcada também na última página da revista, onde ele esclarece a seus
possíveis leitores a orientação de leitura da revista agora em estilo mangá,
justificando a preferência em se manter o sentido tradicional.

Todas essas

intervenções contribuem para construir um efeito de verismo e de cumplicidade com
o leitor, estabelecendo o que Charaudeau denomina por contrato de leitura (p.
190).
As estratégias apresentadas acima são formas mais explícitas de
expressão do autor. Ele pode, no entanto, por trás do narrador, jogar com efeitos de
realidade e ficção, de acordo com o tipo de relação que deseja que seu leitor
estabeleça com a narrativa e com suas ideologias. Implicitamente ele apresenta um
modo idealizado do comportamento dos jovens dentro de uma determinada
comunidade; discute valores sobre as relações sociais de modo mais abrangentes e
familiares dentro do menor grupo de organização social; dramatiza problemas de
convívio social ao mesmo tempo em que transmite uma determinada visão sobre o
tema abordado. Também satisfaz as curiosidades dos adolescentes leitores, de
forma condizente com a fase deles, misturando realidade, ficção e fantasia.
O narrador, por sua vez, se apaga por trás da representação, descrita e
organizada por ele, das ações e falas dos personagens. As poucas vezes em que
esse aparece, de forma mais explícita, é para identificar o local, onde uma nova
sequência de ações se inicia, para indicar sequência de eventos que acontecem de
forma paralela por meio de expressões discursivas, como “Bairro do Limoeiro...”;
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“Museu de História Natural do Limoeiro...”; “Enquanto isso...”; “de volta a Tobor...”.
Mas isso não quer dizer que ele esteja ausente, pois como afirma Charaudeau, “a
própria organização da narrativa é testemunha de sua presença” (2008, p. 192).
O apagamento parcial do narrador cria ilusão de que os próprios
personagens contam sua história. A estrutura apresenta-se como complemento ao
conteúdo. Juntos eles contribuem para a construção da ideia de que os
adolescentes são independentes e competentes para viverem suas vidas e, como
aparece na narrativa, são responsáveis pelas vidas de seus pais, bem como de todo
universo.
Na Turma da Mônica Jovem, sobressaem dois tipos de narradores, um
narrador-contador, o qual é o responsável pela trama narrativa, mas dela não
participa enquanto personagem. Esse é o narrador onisciente que tudo sabe sobre
os personagens e o desenvolvimento da história. O outro se trata dos próprios
personagens que se apresentam como testemunhas dos fatos contados. Dentro de
uma hierarquia, eles estariam sob dependência do narrador contador. Na Turma da
Mônica Jovem, as relações dessas duas categorias de narradores sofrem algumas
variações. Há passagens em que personagens demonstram ter conhecimento da
ação do narrador-contador e outras em que eles se referem ao próprio projeto de
escritura, o qual pertenceria, teoricamente, a um nível superior àquele em que
personagens se encontram. Nos quadros abaixo, os personagem fazem alusão à
arte de fazer quadrinhos, aspecto que seria de conhecimento do autor da história em
quadrinhos e não do narrador e dos personagens. Novamente, percebe-se que os
personagens são representados como se ultrapassem os limites discursivos da
narrativa, compartilhando conhecimentos do autor e do leitor real.

Figura 3

Figura 4
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No exemplo abaixo, o narrador se manifesta pela organização gráfica e
dos diálogos; a personagem Magali prevê que o autor faria uso da legenda para
relembrar o significado da sigla “fusi”. Para chamar a atenção do leitor, coloca-se um
asterisco ao lado da sigla. O autor, por sua vez, se aproxima e dialoga com o leitor
possível, ao interrogá-lo: “* Força Universal Superior Interior. Mas você já sabia,
né?” (grifo nosso).

Figura 5

A opção do autor por escrever a narrativa no tempo presente, como se
acontecesse no exato momento em que o leitor a interpreta, é outra estratégia de
aproximação com o leitor possível e sua época, cujo objetivo principal é fazer com
que o leitor se torne um cúmplice dentro da encenação narrativa. A ele é exigido
uma maior competência de leitura que lhe auxiliaria a completar as transições de
cenas, ações e espaço, os quais se tornaram um pouco mais complexos em relação
à revista infantil.
Em outros casos, indiretamente, o autor escritor convida o leitor a
compartilhar de seu ponto de vista sobre como os adolescentes se comportam e
pensam, ajudando-o a entender ele próprio. Em um desses casos, ele faz isso por
meio da própria fala de um de seus personagens, a Mônica. Essa estratégia, no
entanto, pode criar um baixo grau de verossimilhança com a realidade. O assunto
abordado pela personagem adolescente e o modo como ela o concebe tem pequena
probabilidade de acontecer na vida real, tendo em vista que adolescentes não
possuem ou não demonstram ter consciência do modo como eles mesmos se
comportam.
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Considerações finais
Os quadrinhos de Maurício de Sousa se caracterizam como uma
narrativa, onde as instâncias discursivas se sobrepõem segundo os efeitos
discursivos que se deseja produzir. As diferentes marcas que remetem a cada uma
dos sujeitos implicados no discurso se prestam aos objetivos preestabelecidos pelo
autor, ser social e psicológico. Desse modo, elas se organizam de acordo com a
relação que ele quer construir com seu público alvo, da mensagem que se deseja
transmitir e do seu estilo, enquanto indivíduo que possui um projeto de escritura e se
apresenta como sujeito escritor que se define pelo seu saber de escrever.
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