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Resumo 

 

O presente artigo visa apresentar o processo de mestiçagem que ocorre entre os quadrinhos 

da Turma da Mônica e os mangás japoneses, dando origem a Turma da Mônica Jovem. 

Através dos conceitos Amálio Pinheiro e Gilbert Simondon o texto vai sendo construído, 

apresentando a mestiçagem dos elementos e como esse processo de mestiçagem ecoa na 

relação com o outro, com o ambiente e no processo de individuação do jovem brasileiro. 
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A Turma da Mônica 

 Maurício de Souza criou, em 1960, a personagem Mônica, inspirado em sua própria 

filha, para a “tirinha” de jornal de outro personagem, o Cebolinha; inicialmente coadjuvante 

Mônica logo ganhou destaque e assumiu o protagonismo, sendo lançada a primeira revisti-

nha da Turma da Mônica em maio de 1970. 

 A personagem nasce com traços simples, pouco rebuscados, mostrando uma preo-

cupação maior com a expressão do que com o desenho, característica dos cartoons criados 

para tirinhas de jornal. Ao longo do tempo o autor vai aprimorando os traços de Mônica e 

de seu coelho Sansão, deixando-os com um ar mais amistoso e simpático que os primeiros 

desenhos da dupla; nota-se um arredondamento das formas, mas sem ainda tornar o dese-

nho elaborado, já que um dos objetivos do criador era deixar a personagem expressiva, mas 

com um desenho rápido e simples, para que ele pudesse desenhá-la rapidamente para os 

jornais. 

 Mônica inicialmente foi desenhada com um vestido com dois pequenos bolsos e 

usando sapatos, com o passar das publicações e o sucesso da personagem o autor resolve 

tirar os bolsos e depois os sapatos de Mônica, afim de deixar a confecção das tirinhas mais 

ágeis, “Como eu precisava desenhar tudo muito rápido para o jornal, não tinha mais tem-

po para fazer os detalhes. O Cebolinha continuou calçado porque nasceu bem antes, em 
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1960. Não podia mudá-lo de uma hora pra outra, né? Mas a Mônica, a Magali e o Cascão 

vieram depois. Ficaram descalços para agilizar meu trabalho.”
3
 Os cabelos da personagem 

também foram modificados ao longo dos anos para proporcionar maior agilidade e rapidez 

ao traço, passando de uma ampla cabeleira de finos traços, ao cabelo formado por seis ba-

nanas, e depois cinco bananas como permanece até hoje. 

Os olhos dos personagens eram inicialmente menores do que são hoje, com a parte 

superior interligada, fazendo a função de uma expressiva sobrancelha. Podemos notar que 

Mônica vai perdendo o semblante mal humorado e ganhando um ar mais meigo conforme 

os olhos e os traços da boca vão crescendo e mostrando um simpático sorriso. A exclusão 

do queixo além de deixar o traço mais simples trouxe mais leveza à personagem, assim co-

mo o atual contorno arredondado de seu rosto. “Recebi um abaixo assinado de escolas de 

Brasília pedindo para a Mônica ser menos brava. Se as crianças estavam pedindo resolvi 

atender. Além do sorriso ela também ganhou um rosto bicudo. Mas isso não foi de propósi-

to. Eu desenhava tudo tão rápido que não conseguia mais fazer a curva da bochecha direi-

to.”
4
 

Evolução gráfica da personagem Mônica ao longo do tempo. 

 
Fonte: Blog Mania de Gibi, 2013 
 

 Outra mudança importante no traço da personagem é referente à sua anatomia, Mô-

nica inicialmente era “baixinha” e “dentuça”, mas não era “gordinha”, as características tão 

faladas por Cebolinha nas histórias da Turma ficam mais evidentes a partir de 1980 quanto 

Maurício de Sousa contrata uma equipe de desenhistas para ajudá-lo nas produções dos 

                                                 
3 e 4

  Maurício de Sousa em entrevista para Folha de São Paulo, disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2013/05/1272151-verdadeiro-sansao-esta-em-exposicao-sobre-50-

anos-da-monica-veja-fotos.shtml 
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gibis, e assim o rosto da personagem volta a ser mais arredondado, seu corpo mais baixo e 

mais gordinho em relação aos outros personagens da Turma. 

 Os amigos de Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão também foram modificados no 

decorrer das publicações, algumas vezes para facilitar o traço, outras vezes para agradar ao 

leitor, mas também chegam a sua atual forma por volta de 1980 quando a Mauricio de Sou-

sa Produções (MSP) é criada, permitindo maior dedicação aos desenhos. 

 

 

 
Fonte: Uol Crianças – A Evolução do Traço da Turma da Mônica

5 
                                                 
5
 Disponível em: http://criancas.uol.com.br/album/2013/01/30/a-evolucao-do-traco-da-turma-da-

monica.jhtm#fotoNav=11 
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 Os personagens da Turma vivem no bairro do Limoeiro com seus pais, e vivem 

aventuras cheias de humor, onde cada personagem destaca sua característica principal, Mô-

nica sua força, Cebolinha sua dislalia, Cascão seu pavor de água e Magali sua gigantesca 

gula. A Turma da Mônica ajudou a alfabetizar muitas crianças em nosso país e construiu 

uma relação cultural com o povo, tão forte que é difícil encontrar algum brasileiro que não 

conheça a Mônica, algumas características dos personagens transformaram seus nomes em 

adjetivos no cotidiano das pessoas, é comum uma mãe chamar o filho de “Cascão” quando 

ele se recusa a tomar banho, ou quanto alguém troca o “r” por “l” logo ouve “parece o Ce-

bolinha”, a trajetória da Turma da Mônica confunde-se com a história das HQ’s (histórias 

em quadrinhos) brasileiras, e com a história de centenas de milhares de leitores por todo o 

país. 

 Maurício de Sousa criou um estilo único, nada parecido com os traços e narrativas 

estrangeiros, esse estilo formado pelos traços já mencionados anteriormente, por histórias 

simples e bem humoradas, de fácil leitura e com ampla riqueza de elementos da cultura 

nacional habita o imaginário popular e conversa com nossas ruas até hoje, seja através da 

tradicional Turma ou da Turma da Mônica Jovem. 

A malha reverberante da natureza nos objetos da cultura se prolonga na-

quela outra que matiza e dissemina, nos casos de maior fecundidade tradu-

tória, os gêneros da fala e da escrita nas telas e nas páginas de livros e jor-

nais. Os textos tendem assim a um movimento que recupera a andadura 

aos saltos, serpenteante, das linguagens da paisagem urbana. (PINHEIRO, 

2013, p43). 

 

 Na citação acima Amálio Pinheiro fala particularmente dos jornais, mas essa ideia 

pode facilmente ser estendida à obra de Maurício de Sousa, pois o quadrinista traz com ha-

bilidade todas as informações do e percepções culturais do cotidiano para suas histórias, 

facilitando o movimento contrário e gerando assim uma conversa entre as histórias e a rea-

lidade. Maurício traz a cotidianidade das tirinhas de jornal para os gibis da Turma, adaptan-

do ao universo infantil os temas do dia-a-dia, com um humor atemporal e nacional. 

 Essa fórmula que mistura simplicidade com um ambiente comum ao leitor, uma 

cultura que não foge do real, e narrativas que repletas de uma proximidade com a realidade 

do leitor fez da Turma da Mônica o gibi de maior sucesso no país, criando uma legião de 

fãs em todo o mundo e fazendo com que os elementos característicos das histórias e dos 

personagens fossem conhecidos por toda a parte, criando e alimentando a expectativa da 

existência de personagens jovens ou adultos, pra onde vai a Turma da Mônica? Como serão 

quando estiverem adultos? 
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O Mangá 

 Na fase jovem de sua Turma o autor decide conversar com as influências do mangá 

japonês (história em quadrinhos japonesa), mas antes de falarmos dessas influências é inte-

ressante definirmos o que é o mangá e quais seus elementos característicos. 

 O termo mangá surgiu no Japão no século XII com os e-makimono
6
, no entanto o 

fenômeno começa a ganhar força com final da era feudal, no século XIX, quando o Japão 

começa abrir seus portos para a cultura ocidental. Junto com os europeus e americanos che-

gam ao país as tirinhas dos jornais, fazendo surgir charginistas japoneses que mais tarde se 

consagram mangakás
7
 como Rakutem Kitazawa. Esses primeiros mangás tinham uma rela-

ção bastante estreita com os assuntos dos jornais, por esse motivo eram dirigidos ao público 

adulto. Com o passar do tempo novos artistas começaram a desenhar e os mangás ganharam 

uma gama maior de público, crianças, jovens, adultos e idosos, tanto para homens como 

para mulheres. 

 Com o passar dos anos os mangás ficaram mais tradicionais, passando a fazer parte 

do dia-a-dia do povo japonês, que passou a aprender e a ver o mundo de uma nova forma a 

partir dos mangás. Osamo Tezuka inicia a “era moderna” do mangá em 1960 com o lança-

mento de Astro Boy, trazendo referências de desenhistas americanos reforçando e até mes-

mo elaborando uma série de elementos que ficaram por toda a história nos mangás. 

 Os tradicionais olhos grandes e com pontos de brilho, trazendo uma maior expressi-

vidade e significação aos personagens; o sentido da leitura (próprio do Japão) da direita 

para a esquerda; a divisão irregular e ligada às emoções dos quadrinhos nas páginas, a au-

sência de cores; a paisagem detalhada e as expressões exageradas por “closes” ou desenhos 

representando movimentos repetitivos com certa caricaturização dos personagens. 

 Nas imagens abaixo, do mangá Samurai X, de Nobuhiro Watsuki, lançado no Japão 

em 1994 e publicado no Brasil desde 2001, podemos facilmente identificar as característi-

cas mencionadas anteriormente. 

 

 

 

                                                 
6
 Segundo Luyten (2000, p. 92) os e-makimono eram desenhos que contavam uma história, pintados sobre um 

grande rolo, os desenhos apareciam conforme ia sendo desenrolado, eram histórias compostas de numerosos 

desenhos. 
7
 Pessoa que desenha, produz mangá. 
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Os grandes e expressivos olhos do perso-

nagem Samurai X contrastam com sua pequena e 

delicada boca. Os cabelos espetados e formas in-

comuns também são uma característica dos man-

gás. 

 

Nas imagens acima podemos verificar 

o modo como as expressões e senti-

mentos são trabalhados no traço do 

corpo e do rosto dos personagens e 

como os sentimentos são trabalhados 

com a paisagem que compõe o qua-

drinho.  

  

Abaixo verificamos uma dedicação grande do desenhista para com os detalhes dos planos. 
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A Turma da Mônica Jovem 

 Segundo Amálio Pinheiro a mestiçagem acontece de forma lenta e processual, 

quando os elementos de determinada cultura são de tal forma absorvidos pela outra que não 

se pode ter nem uma nem outra, e sim uma terceira que apesar de ser um fruto das duas não 

as impede de continuar seu trajeto cultural de maneira independente. Em nosso objeto de 

pesquisa podemos verificar esse processo de forma clara, uma vez que a Turma da Mônica 

Jovem não pode mais ser caracterizada como a tradicional Turma da Mônica e nem mesmo 

como um tradicional mangá japonês, traços, formas, narrativas e linguagens de tal forma 

mixados, que exigem uma nova forma de classificação. 

 Ao analisarmos os elementos que compõe a Turma da Mônica Jovem podemos ob-

servar o processo de mestiçagem através dos cenários dos quadrinhos, do desenho e organi-

zação dos próprios quadrinhos, dos traços dos personagens, da narrativa e da forma como as 

falas são escritas e lidas. Alguns elementos se apresentam agora mais próximos da estética 

mangá, outros continuam com o estilo “mauriciano”, e outros tantos constituem-se de uma 

nova forma, uma forma mestiça. 

 O mangá japonês fez e faz muito sucesso no Brasil, grande parte dos quadrinhos 

vendidos hoje são mangás, atento à isso e conhecedor do público que queria atingir a MSP 

decidiu lançar em agosto de 2008 a Turma da Mônica Jovem, a versão adolescente da Tur-

ma da Mônica. Logo no lançamento a revista foi um sucesso de vendas, se esgotou em pou-

cos dias no país inteiro, e atingiu um público muito maior do que o esperado, os velhos e os 

novos fãs da Mônica compraram a revista, aprovando a ideia dos criadores e admirando-se 

A imagem ao lado é um exemplo da 

disposição irregular dos quadrinhos nas 

páginas, resultando em uma divisão mais 

emocional do que métrica. 
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com os novos e modernos traços dos personagens. A escolha pelo estilo mangá fez com que 

a Turma pudesse crescer sem comprometer a antiga Turma, e deixou os personagens e his-

tórias muito mais próximos da realidade estética e visual à qual os atuais jovens e adoles-

centes estão habituados. 

 As cores tão habituais na Turma da Mônica desaparecem na TMJ, estando presentes 

somente na capa e contracapa, assim como os mangás. O sentido de leitura permanece o 

mesmo, da esquerda para a direita, mantendo assim maior proximidade com a cultura naci-

onal; é interessante notar que tanto o mangá como a Turma da Mônica tem uma função bas-

tante próxima, cada um no seu respectivo território de origem, servem como um auxiliar na 

alfabetização e divulgação da cultura. As cores se foram, mas os personagens ganharam 

novas roupas, não repetem mais a mesma roupa, agora eles têm infinitas roupa, e isso não é 

uma característica vinda do mangá, pois nos mangás os personagens mantêm-se com uma 

só roupa em todas as histórias, acredito que essa modificação tenha ocorrido pelo fato de 

que a TMJ ganhou no estilo mangá traços mais delicados e cenários mais trabalhados, com 

isso uma vontade de enriquecer o figurino do personagem, uma vez que moda é um fator 

importante para o público alvo do produto e que auxilia bastante na expressão dos senti-

mentos. 

 Os traços da Turma mudaram bastante, mas também não podemos dizer se trata de 

um mangá; os novos personagens têm agora grandes olhos com pontos de luz como os tra-

dicionais mangás japoneses, mas não apresentam um rosto tão anguloso nem a boca peque-

na e delicada dos mangás. O traço arredondado de Maurício, combinado com os angulosos 

traços japoneses deram a TMJ um desenho único e delicado; as formas mais arredondadas e 

a boca bem trabalhada e grande trazem muito mais proximidade da cultura nacional, às fa-

ces e corpos que vemos nas ruas do que se Maurício optasse por seguir fielmente o desenho 

japonês. O povo brasileiro é eloquente, carismático, sorridente, e personagens tão emblemá-

ticos da história dos quadrinhos não poderiam perder essas características, mesmo ao trans-

formarem-se em adolescentes. 

A apropriação se define [...] pelo direito e a capacidade de fazer nossos os 

modelos e teorias venham de onde vierem, geográfica e ideologicamente. 

O que implica não somente a tarefa de encaixar, mas também aquela mais 

arriscada e fecunda de redesenhar os modelos para que caiba nossa hete-

rogênea realidade, com a consequente e inapelável necessidade de fazer 

leituras oblíquas desses modelos, leituras “fora do lugar”, a partir de um 

lugar diferente daquele em que foram escritos. (PINHEIRO, 2009, p.20) 
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 Os corpos assim como nos mangás são magros e longelineos, com pernas e braços 

longos e magros, mas o toque brasileiro acrescentou curvas aos quadris das personagens 

mulheres e reduziu consideravelmente o padrão dos seios (grandes nos mangás), diminuin-

do o apelo sexual muito comum nas publicações japonesas, mas que segundo o criador da 

TMJ não se enquadrava com os propósitos originais da Turma. 

 

Turma da Mônica Jovem. Fonte: Blog Os Quadrinhos
8
 

 Um elemento que se transformou bastante na mestiçagem com o mangá foi o estilo 

da narrativa, na Turma da Mônica as histórias eram quase sempre bem próximas ao cotidia-

no, já na TMJ os personagens vivem frequentemente aventuras fantasiosas ou com um tom 

bastante sombrio, próximas as ficções científicas do cinema, aliás muitos elementos do ci-

nema e da televisão aparecem nas histórias, assim como elementos do folclore e de antigas 

histórias da TM; essas novas narrativas, usualmente divididas em séries, são bastante pró-

ximas aos mangás, o que as fazem ser mais próximas dos desejos do público alvo da TMJ, 

já que este público cresceu consumindo animé
9
 e vendo os blockbusters americanos. O pa-

drão de linguagem também muito um pouco, mas não se aproxima tanto do estilo japonês, 

Maurício utiliza gírias e linguagem coloquial em suas histórias, mas utiliza também a lin-

guagem corrente na internet, aquela repleta de abreviações e caracteres diferentes dos usu-

ais combinados de forma a significar um sentimento. 

 Uma das grandes mudanças foi a nova forma de desenhar e dividir os quadrinhos, na 

TM o autor usa quadrinhos linearmente divididos, com poucos elementos no cenário e com 

                                                 
8
 Disponível em: http://osquadrinhos.blogspot.com.br/2011/06/turma-da-monica-jovem-tmj-o-fenomeno.html 

9
 Animação japonesa baseada em mangás 
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a presença de cores, que usualmente estão ligadas ao humor do personagem ou da cena; a 

TMJ incorpora dos mangás os cenários bem trabalhados, com grande quantidade de ele-

mentos significantes para a história e a ausência de cores, deixando todo o sentimento por 

conta das expressões faciais e corporais dos personagens, e usando elementos cênicos e a 

divisão irregular dos quadrinhos para dar o tom do humor da cena. 

 

TMJ Sombras de Um Passado Parte 1 – Fonte: Blog Karina Romali
10

 

 

TMJ Sombras de um Passado Parte 2. Fonte: Blog Karina Romali 

                                                 
10

 Disponível em: http://karina-romali.skyrock.com/tags/fcW1EHIQD1f-Turma-da-Monica-Jovem.html 
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Os Reflexos da Mestiçagem 

 Consumidores inquietos de imagens, vídeos e filmes os jovens atuais mostram-se 

muito mais habituados com a estética não linear dos mangás, já que sua montagem é bas-

tante inspirada na montagem intelectual
11

 e rítmica
12

 de Sergei Eisenstein, esses jovens fo-

ram ao longo dos anos treinados para compreender esses tipos de edição, e deles é exigida 

uma certa edição da própria vida uma vez que a relação com o outro e com o ambiente é 

cada vez mais fracionada e fragmentada. 

Segundo Simondon um sujeito não é dado, pronto, mas vai construindo-se a partir 

de suas ações com a comunidade, esse processo por ele denominado de individuação ama-

durece no coletivo e acontece por fases. Como o indivíduo se constitui no coletivo os jo-

vens ocidentais buscam a cultura midiática asiática para formar novos coletivos globais, que 

têm um entendimento da relação corpo-tecnologia e da relação homem-natureza diferente 

do encontrado nos produtos puramente ocidentais. Todo grupo conectado é um coletivo mas 

nem todo coletivo é conectado, e a maioria desses coletivos que compõe os movimentos 

culturais mundiais não são conectados, acontecem muitas vezes independentes uns dos ou-

tros, mas trazem acionamentos cognitivos bastante semelhantes. Formas de agir e pensar o 

mundo mestiças, com pontos em comum, e ao mesmo tempo com elementos diferentes. 

O mundo formou novas redes, novos fluxos de comunicação, invalidou limites e 

borrou conceitos pedindo por um maior entendimento dos processos e um menor apego aos 

determinismos. A cultura se constitui em movimento, com mestiçagens e sem fronteiras. Se 

faz necessário agora conceitos de certa forma permeáveis, que se remodelem conforme a 

realidade vivida, uma realidade em constante transformação. 

É interessante observar essa mestiçagem em produtos culturais tão específicos e 

marcantes em seus países de origem, gerarem um terceiro produto, ainda mais pertinente a 

realidade do jovem brasileiro, um produto que contêm o modo jovem de ser, andar, agir, 

pensar e sentir o mundo. Jovens que muitas vezes parecem deslocados no contexto da cida-

de encontram uma nova forma de reconhecer seu espaço, nos parentescos e intertextualida-

des criados nesse transito cultural, uma forma de se ligar ao ambiente e a cultura. Interes-

sante também é poder acompanhar o processo de mestiçagem que deu origem a Turma da 

Mônica Jovem, poder ver cada elemento impregnando e transformando o outro, em um pro-

                                                 
11

 Termo cunhado por Eisenstein para designar a montagem, a justaposição de imagens que trazem sensações 

intelectuais. 
12

 Termo cunhado por Eisenstein para designar a montagem que considera o comprimento absoluto dos planos 

e o conteúdo dos quadros. Criando um ritmo através do conteúdo. 
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cesso de contaminação sem fim. Os personagens, a narrativa, os quadrinhos não nasceram 

pronto, eles foram também se modificando ao longo de sua exposição ao público, a cada 

revista novas modificações, frutos de uma tradução constante entre o mangá, a Turma da 

Mônica e o público, deixando claro que nada mais é fixo e imutável, tudo se relaciona e se 

contamina. Para Simondon não existe uma forma que molda a matéria, tudo é um processo 

de individuação; assim como não existe uma realidade determinada, e sim uma multiplici-

dade de fatos e situações, de potencialidades, um mundo de possibilidades em construção. 

Então neste momento estamos metaestáveis, compostos por uma rede processual global de 

cruzamentos cognitivos, técnicos e tecnológicos. 
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Fonte: G1 – Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/03/monica-completa-50-anos-hoje-

veja-linha-do-tempo-da-personagem.html 


