
Capítulo XIV
UM POR TODOS E TODOS EM UM*

A Turma da Mônica

Revolta contra o poder da mãe – Onipotência mágica infantil –

Agressividade nas crianças pequenas – Estádio do Espelho –

Capacidade de estar só – Objeto transicional – Fobias infantis –

Construção primordial do Eu – Voracidade e recusa do alimento nas crianças

s histórias em quadrinhos da
Turma da Mônica são onipre-
sentes entre as crianças brasi-
leiras e já estão fazendo sua
segunda geração de leitores:
os pais que hoje compram as
revistas para seus filhos leram
Mônica quando crianças. Não
há uma idade definida para se

familiarizar com suas histórias, pode-se começar bem
cedo. Muitas crianças firmam a alfabetização justamente
nesses quadrinhos e, por muitos anos, suas persona-
gens vão acompanhá-las. Já para os adultos que não
os leram quando crianças, pode parecer aborrecido,
afinal, as personagens são muito simples, cada uma

tem uma ou duas características, e toda a ação gira ao
redor disso.

Para quem não sabe, as personagens centrais são
Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Mônica tem uma
força descomunal, mas não a usa para o mal. Ela
carrega sempre um coelho de pelúcia chamado Sansão,
que, segurado pelas orelhas e lançado, se torna sua
principal arma contra os meninos que tanto a
incomodam por não aceitarem sua liderança. Cebolinha
é um garoto esperto, mas não consegue falar os erres.
Embora não deixe de considerar Mônica sua amiga,
quer derrotá-la a todo o custo, pois tem uma idéia
fixa de que o mundo está ao revés, com uma menina
mandando nos meninos. Magali é a melhor amiga de
Mônica e só pensa em comer, é uma gulosa sem limites.
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Por último, mas não menos importante, vem Cascão,
que vive em função de sua fobia de água, razão pela
qual é um sujinho. Todos têm a mesma idade, 6 ou 7
anos, ainda não vão à escola e vivem o cotidiano
comum das crianças urbanas, com umas pinceladas
de magia aqui e ali; essa, entretanto, não é a tônica
dos enredos.

Os quadrinhos começaram a ser desenhados, em
1960, por Maurício de Sousa, e foram tiras de jornal até
ganharem revistas próprias a partir de 1970. Desde então,
arregimentaram uma legião de leitores, são motivo de
parques temáticos, brinquedos e garotos-propaganda de
uma infinidade de produtos e campanhas. Se é certo
que as crianças têm grande empatia por essas persona-
gens, qual é o segredo? O que da infância elas represen-
tam para se fazerem merecedoras de tantos fãs?

Acreditamos que encarnam facetas comuns às
crianças, mas separadas em personagens. É como se
vários aspectos presentes na infância passeassem
dissociados, permitindo-lhes contemplar e elaborar um
de cada vez. Se juntássemos todos num só, faria mais
sentido; entretanto, faremos nossa análise dessa turma
obedecendo à mesma divisão do autor, dando a cada
um o lugar que sua especificidade requer.

Cebolinha: a guerra dos sexos

ebolinha parece ser o intelectual da turma, é
o que pensa e arquiteta planos mirabolantes,
porém não consegue falar direito, já que está
completamente incapacitado de pronunciar

os erres, substituindo-os pela letra “L”. Seu defeito de
fala é um contratempo extremamente comum no
processo da aquisição da linguagem; graças a isso,
embora seja um menino ligado às coisas da turma, do
bairro, do mundo, fala como uma criança pequena. Ele
realiza uma luta quixotesca para vencer a supremacia
da força física de Mônica, sua atividade central é bolar
um plano infalível e se apossar do coelho de pelúcia
da menina, que ele julga ser a fonte do poder que ela
detém. Apesar do empenho, sempre fracassa, seus
esforços parecem ridículos e seus planos são delirantes
como os do cavalheiro espanhol. Cascão é seu Sancho
Pança, mas difere do gordo ajudante de Quixote, porque
se mostra sempre meio distraído e é geralmente o
responsável pelos fracassos das empreitadas de
Cebolinha. Cascão não tem uma grande preocupação
em derrotar Mônica. Seduzido pelo amigo que faz da
rival seu moinho de vento, participa do plano meio a
contragosto, sabendo que irá apanhar no final.

Apesar de ser constantemente traído por sua
linguagem, que o desvaloriza, a inteligência do
Cebolinha é voltada para derrotar sua rival. Suas ações
são sempre uma afirmação viril que nunca consegue
alcançar o alvo. De certa forma, é o mais maduro por
ser o mais perseverante em sua missão de Sísifo de
derrotar uma mulher para se afirmar como homem.
Pode não dar certo, mas ele é aquele que não se
cansa de tentar, e talvez essa seja a garantia de sua
afirmação como menino.

Um pouco do nexo do personagem de Cebolinha
se explica pela personagem da Mônica, ambos
coadjuvam para realçar a especificidade um do outro.
Ela é a atração principal, já que o mundo de Maurício
de Sousa é de certa forma feminista. Nele, a mulher
continua sua disputa pelo espaço que lhe foi negado
por tantos séculos. Mônica faz a leitura de que é preciso
vencer no próprio território dos homens, aos sopapos,
embora Magali lhe lembre que lucraria sendo mais
feminina. Mônica também gosta de se arrumar, de
brincar de casinha e pode até se interessar por alguns
meninos, com aquele amor contemplativo das
primeiras descobertas; entretanto, com os meninos da
turma e principalmente com seu inimigo número um,
a relação é sempre bélica.

O embate de Cebolinha em busca de supremacia
é o de qualquer menino. Todos os homens começam
sua carreira à mercê de uma mulher mais forte: a mãe.
Os meninos, tão senhores de si, são educados para
respeitar, logo de início, a uma mulher, cuja força é
descomunalmente maior que a deles. Por mais espertos
que tentem ser para fazer frente à desproporção de
tamanhos, sua bela lábia de pouco lhes vale quando
uma mãe quer que algo seja feito. Nos quadrinhos,
Cebolinha arquiteta planos geniais para derrotar com
esperteza a força de Mônica, como já fizeram Davi
contra Golias, Polegar e João do Pé de Feijão contra
seus ogros. É o contraponto possível, a inteligência
contra a força bruta. Essa é a arma secreta que
Cebolinha sempre tenta colocar em seus planos para
derrotar a Mônica.

Não bastasse a Cebolinha sua fala problemática,
lhe falta pouco para ser considerado careca. Inclusive
vem daí a origem de seu nome: ele tem apenas um
pequeno tufo de cabelos em formato das folhas verdes
da cebola. Realmente, seus atributos viris ainda estão
longe de crescer, ele é Sansão antes de lhe crescerem
os cabelos. Aliás, Sansão é exatamente o nome do
coelho de pelúcia de Mônica, que ela mima como uma
boneca, mas é sua principal arma contra os meninos.
Por isso, quando Cebolinha fala em derrotar Mônica,
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se trata de lhe tirar esse coelho e fazer nós em suas
orelhas,1 como se assim ela fosse perder a força, tal
qual o Sansão dos mitos, quando teve sua cabeleira
cortada por Dalila. Na posse desse coelho-cabelo, ele
subjugaria o poder feminino e seria o dono da rua ou
da lua, para usar suas palavras.

Estamos sugerindo que a luta inglória de Cebolinha
contra Mônica seja também a das crianças em geral contra
sua mãe. Afinal elas não se entregam de tão bom grado
à supremacia de poder da mãe, submissão que, para os
meninos, é ainda mais constrangedora. Como a trama
de quase todas as histórias dá-se a partir de uma questão
entre pares, pode ser difícil entender nossa tese de que
Mônica possa representar algum aspecto da mãe. É
igualmente difícil imaginar alguém chamando a mamãe
de baixinha, golducha e dentuça, como cebolinha faz,
mas certamente é o que muitas crianças, em certos
momentos, gostariam de dizer às suas mães. Insistimos,
no entanto, em que essas personagens são todas parciais
e múltiplas, oferecendo espelhos a variadas posições
identificatórias. De qualquer maneira, acreditamos que
Mônica se presta para dramatizar ludicamente a mãe nessa
luta do menino contra o poder materno; embora lhe
falte a autoridade, ela tem a força e o sexo da mãe.

Entretanto, é bom salientar que essa dona da
rua não parece usufruir de um gozo particular pelo
seu poder. Isso se dá mesmo é na cabeça de Cebolinha,
ele sim teria esse gozo de domínio que projeta em
sua rival. Mônica, como uma mãe, manda e pronto.
Não se questiona nem sente um glamour especial pelo
seu pretenso reinado, apenas administra os humores
dos que estão sob sua jurisdição e ainda os protege
de perigos maiores.

Mônica: a sansona

ão pequena e tão poderosa, Mônica é
eloqüente tanto da identificação da criança
com o poder dos adultos, quanto da oni-
potência mágica própria da infância. Nos

primeiros anos, o pai e a mãe são todo-poderosos; de
seus gestos, provém tudo o que chega à criança. E
não há só os pais na vida de uma criança, que costuma
ser rodeada de vários adultos, há também aqueles que
não são a mamãe nem o papai, mas que estão na
verdade a substituí-los no exercício das funções
materna e paterna.

Os adultos, entretanto, podem parecer maus. Eles
colocam a criança em lugares indesejados, por exemplo,
levam-na para dormir no berço quando estava muito

bem no colo ou não lhe alcançam algo que ela quer.
Mas também sabem ser bons, permitem que a criança
veja o mundo de cima quando a pegam no colo,
oferecem-lhe alimentos, alcançam coisas. Uma mera ação
deles permite que um brinquedo venha voando da estante
até as mãos do bebê, que havia demonstrado interesse
no objeto através do olhar, de um gesto ou de um grito.

Ao bebê, isso parece algum tipo de magia que
pode ser realizada por ele ou pelos adultos; ele não
faz muita diferença entre o benefício que provém do
gesto dos adultos que o cuidam e o que foi causado
por seu grito ou por um gesto que fez. Não poucas
vezes, os bebês criam rituais mágicos, como se
balançarem para serem erguidos, mas não lhes é bem
claro se foram erguidos porque seduziram a mamãe
com a macaquice ou pelo poder de seu gesto mágico.
Seu ser ainda está misturado com o dos adultos, bem
como os atos destes com o ambiente em que as ações
acontecem, as causalidades estão ainda por se definir.
Por isso, terão de se balançar muito sozinhos para
concluírem que o ritual só funciona na frente de
adultos; depois ainda será preciso entender que está
em poder destes decidir corresponder ou não ao
pedido. Os adultos, então, serão seduzidos ou
subjugados à base de gritos e lágrimas, expediente
que o bebê não demorará em aprender a utilizar.

Cebolinha é um menino que já percebe que a
mãe tem esse poder e não está contente. Para isso (e
somente isso), Mônica encarna a mamãe. Mas Mônica
é muito mais, também é aquela criança que se sente
poderosa pelos gestos mágicos. Sente que pode levitar
objetos, apontando para eles, e voar invocando os
deuses do balanço. Assim, seu poder é ilimitado, não
há em quem não possa bater.

O bebê não extrai seu presumido poder apenas
da ignorância da causalidade, ele sabe que sua pessoa
é um objeto valioso de possessão e digno de cuidado
para seus pais. Ele não terá em absoluto uma
consciência disso, mas sentirá um poder, que está
representado por Mônica. Ela é o filho no pleno
exercício de um sentimento de realeza, que emana da
valorização da criança na família, já que, por
menorzinha que seja, polarizará as atenções.

Certa vez, num programa de pegadinhas norte-
americano,2 a proposta era fazer a música-ambiente
de um supermercado tocar conforme os movimentos
de determinada pessoa, sincronizando os acordes com
seus movimentos e com isso deixá-la desconcertada.
A maior parte dos adultos não percebeu, as crianças
maiores ficaram incrédulas, mas um pequenino de 3
ou 4 anos se divertiu fazendo música com seu corpo.
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Caminhava mais rápido e acelerava o ritmo da música,
ele parava e ela parava, ia para a frente ou para trás,
orquestrando-a, como se fosse banal que a música-
ambiente do estabelecimento acompanhasse seus
movimentos. Afinal, não é normal que o mundo gire
em função dele?3 Por isso, Mônica é proprietária do
coelho Sansão e o usa para bater nos inimigos, mas
sua força não provém do cabelo como no lendário
herói, provém de ser pequena, amada e de ter adultos
a seu serviço.

Aliada a esse poder, está sua agressividade. Mônica
resolve quase todos os problemas na base da força, a
sopapos e coelhadas. É muito comum que, em certos
momentos cruciais de sua vida, as crianças façam a
demarcação de seu território pessoal a socos e dentadas,
como faria um animalzinho acuado. É época de delimitar
espaços e de sentir-se confuso quanto a eles. As crianças
pequenas tornam-se agressivas quando algo ameaça
seu império, principalmente novos príncipes. Esse
território pode ser uma dúvida sobre quem são e o
quanto são amadas, seja porque nasceu um irmão, os
pais viajaram, se separaram ou encontraram novos
parceiros, mudou a professora da sala ou simplesmente
porque estão crescendo e acham que deixando de ser
nenê não terão vez. Na dúvida, elas batem e assim,
quando a reação do outro se faz audível, sabem que
existem e que sua presença faz diferença, algo como
bato, logo existo.

Em certa ocasião, uma menina de 3 para 4 anos
desenhou uma imagem de sua mãe grávida (o que era
um fato em sua vida), anunciando que era ela mesma
o nenê que estava na barriga. O desenho consistia em
uma cabeça com duas pernas palitos. Quando lhe
perguntaram onde ela estava, já que não havia barriga
no desenho, apontou os grandes olhos que colocara
na mãe e disse: aqui. Não há melhor síntese do processo,
descrito pelo psicanalista francês Jacques Lacan,
enquanto estádio do espelho.4 Ele explica o fato de que
a imagem corporal da criança não é concebida de dentro
para fora, resultante de algum tipo de autoconhecimento,
ela é operada de fora para dentro, proveniente do olhar
que a mãe ou substituta possa lhe oferecer. Por isso, o
corpinho da criança nasce da barriga, mas seu “eu”,
sua imagem corporal, é parido pelos olhos da mãe.
Óbvio que não é qualquer olhar, ele tem de ser
expressivo do quanto essa criança significa e de tudo o
que é esperado dela.

O olhar materno que liga todas as partes do corpo
e as entrega para que a criança monte uma imagem,
que reconhecerá como sendo seu “eu”, funciona como

um espelho: a criança tem que querer se olhar nele.
Em suma, depende de um encontro para o qual ambos
os lados têm de contribuir, mas que infelizmente nem
sempre ocorre. Porém, quando esse processo de
construção de uma imagem corporal ainda é incipiente,
a criança pode sentir que sua imagem se dilui sempre
que o olhar se ausenta: se mamãe não está, eu não sei
se existo. Por isso, o psicanalista inglês D. W. Winnicott
valoriza tanto a capacidade de estar só,5 denotativa de
uma consciência de si que se está libertando da neces-
sidade da presença real de um adulto.

Mas não é apenas a solidão que ameaça os
principiantes na tarefa de ser alguém, o contato com os
outros também gera confusão. Outros humanos podem
também ameaçar essa identidade tão verdinha, e aqui
voltamos à pancadaria de Mônica. Afinal, como saber
onde termino eu e começam os outros? Se a primeira
experiência de sermos nós mesmos é tão alienante, já
que nos descobrimos no outro, evidentemente que será
difícil estabelecer esses limites. Quando uma criança
pequena acusa outra de algo que ela mesma fez, muitas
vezes não está mentindo. Provavelmente, ela está se
confundindo com a outra, já que bem lhe convém que
ela fique depositária do que não quer assumir. Os tapas
e as mordidas entre os pequenos nas creches são
conflitos em geral provenientes dessa urgência na
afirmação do “eu”, pequenas escaramuças de fronteira.

Mônica foi inspirada em uma das filhas de Maurício,
quando ela tinha 2 anos. Em uma revista comemorativa
dos 30 anos da personagem, é possível ver uma foto da
menina àquela época, abraçada a seu coelho de pelúcia
de estimação, e é admirável a sabedoria desse pai de
fazê-la acompanhar-se do brinquedo em sua entrada para
os quadrinhos. Uma fralda, um bicho de pelúcia ou
boneca, um pedaço de roupa, um travesseiro, quando
se é assim pequeno, são freqüentemente companheiros
inseparáveis. Esse é o tipo de objeto que Winnicott
chamou de objeto transicional.6

Trata-se de um objeto que a criança reivindica
sempre que vai dormir, se sente frágil, doente ou
desafiada. Quando ele aparece, já é um momento de
certa independência, pois a presença real da mãe pode
ser substituída por esse representante da função materna.
Com esse objeto será executado um ritual que consiste
em colocá-lo em determinada posição, cheirá-lo, esfregá-
lo em alguma parte do corpo, enfim, as variáveis são
infinitas, mas a função é sempre a de executar por si
mesmo o que outrora tinha de ser realizado por outro.
A imperiosa necessidade da presença desse determinado
objeto indica que a criança ainda não internalizou aquele
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atributo. Embora ela já possa dormir sozinha, o objeto
transicional não poderá ser substituído por nenhum
outro, e nenhuma mãe é louca a ponto de sair de casa
sem ele. O bebê ainda crê que a função materna está
contida nesse objeto que representa uma zona
intermediária, uma espécie de cordão umbilical
simbólico do qual depende.

O objeto transicional é considerado a primeira
possessão de não-eu.7 Ele é diferente da sucção de dedo
ou do bico. O primeiro faz parte do corpo da criança,
enquanto o segundo é um substituto portátil do bico
do seio. O valor do objeto transicional está em ser
externo ao corpo do filho e da mãe. Ele é um último
elo e, ao mesmo tempo, a primeira independência, ele
representa o vínculo, mas não o encarna. Talvez
poderíamos dizer que ele é também um não-nós.

Aliás é comum que a criança, além de não se
separar, não permita que esse tipo de objeto seja
lavado, o que o descaracterizaria dos atributos com
que ela o revestiu, ou seja, as sujeirinhas e os cheirinhos
que o convívio com ele foram lhe acrescentando.
Mônica é totalmente inseparável de seu coelho
encardido de pelúcia e algumas de suas histórias se
iniciam com confusões armadas pelo fato de o
coelhinho ter sido posto para lavar. Mônica respon-
sabiliza Cebolinha pelo sumiço, ou seja, alguém acaba
apanhando pela separação e pelo lavado. E é isto que
Cebolinha faz: some com o coelho e o altera, dando
nós em suas orelhas.

Maurício transportou para a personagem um
atributo típico de crianças pequenas, permitindo que
ele assimile esse papel. Todas as personagens da turma
trazem questões da primeira infância, junto a outros
conflitos característicos de momentos posteriores da
vida de crianças já socializadas. Uma personagem,
muitas vezes, costuma parecer mais velha que a época
da vida da criança que está representando. Isso é
compreensível, em função de que o tempo de
elaboração é posterior ao de vivência. Quando estamos
dentro de uma situação não a percebemos, só a
visualizamos de fora. As histórias da turma são
ambientadas num mundo de crianças maiores e tratam
de muitas coisas que estas vivem, hábitos, jogos, tipos
de gente, desafios. É dessa forma que a personagem
angaria empatia e identificação junto de seu público,
que é majoritariamente de idade escolar. Porém, junto
disso, essas histórias operam com questões próprias
de quando se era menor, possibilitando a elaboração
de aspectos de um passado recente, mas que requer
algum tipo de tradução.

Cascão: o sujismundo

ascão é um fóbico, ou seja, tem medo de
algo muito específico e vive pendente de
sua aparição. Mapeia o mundo conforme a
presença ou a ausência do objeto de seu

pavor, no caso, a água. Isso qualquer criança entende,
e a solidariedade com Cascão é imediata. Ter medo é
uma coisa séria para os pequenos, e é bom ver que
não são os únicos com medos inexplicáveis.

Não há criança sem um objeto fóbico ainda que
transitório. O tipo mais comum são aqueles que a
criança tem oportunidades variadas de encontrar: como
um palhaço, um cachorro ou o Papai Noel. O objeto
fóbico ajuda a estipular os espaços, podemos dizer
que ele atua como um referencial, um parâmetro, a
partir do qual a criança mapeia determinado lugar,
assim como articula tais espaços com uma certa lei,
identificando onde pode e onde não pode ir. Quando
uma criança pequena tem medo de palhaço ou do
Papai Noel, podemos observar seus movimentos de
vai-e-vem medindo o território com o olhar no ponto
fixo de seu terror. Então, estabelece a distância ideal
desde onde poderá observar detidamente, e com
verdadeiro fascínio, o seu objeto fóbico e, ao mesmo
tempo, se sentir segura. Fazendo assim, ela estabeleceu
um espaço físico e suas leis de trânsito, por exemplo,
concluindo: “posso me aproximar 2 metros que ele
não me fará nada”.

Os objetos fóbicos são representantes paternos.
A função paterna é a fábrica de onde vêm os não que
são utilizados por todos os adultos e lembram à criança
de que nem tudo no mundo está ao seu dispor e nem
tudo o que ela faz satisfaz a todos. Porém, nem sempre
temos a sorte de contar com um Papai Noel, com um
palhaço ou com zoofobias (a mais clássica é o medo
de cachorro), que são medos tão bem situados,
portanto tão fáceis de evitar. Às vezes, a fobia assume
uma forma mais difusa, mais sofrida, por estar
espalhada, sem contornos definidos. Assim, é o medo
de escuro e de água. O escuro e a água estão por
todos os lados, sempre comparecem em nossa vida e
são uma fonte inesgotável de sustos.

Uma criança pequena que tinha intensa fobia à
água, ao crescer, explicou que seu maior temor era o
ralo da banheira, pois tinha certeza de que seria sugada
por ele. Evidentemente, essa explicação é uma
elaboração posterior, pois à época da fobia tanto fazia
se havia ralo ou não na água, que era o objeto de seu
pavor. Para Cascão, qualquer pingo d’água é ameaça,
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embora nunca tenha ficado claro o que aconteceria se
ele se molhasse. De qualquer maneira, essa imagem
do ralo da banheira vale pela explicação que nos
proporciona para os medos difusos: eles envolvem
uma idéia de sermos engolidos, de nos diluirmos.

Esses medos infantis normais são da mesma
índole daqueles sentidos por pessoas que não
conseguem sair de casa, freqüentar lugares com muita
gente ou estar em algum lugar onde fiquem longe da
saída. São conseqüências de uma dificuldade de definir
onde estão seus contornos, onde termina o eu e
começa o outro.

Quando tiramos a roupa de um recém-nascido
para banhá-lo, é freqüente que ele grite como um
desesperado. Sua vivência corresponde à de ter
perdido a pele, o único referencial que tinha no
mundo. A roupa era seu parâmetro, o único lugar que
conhecia para se encostar; ficar sem ela, equivale a
cair no vácuo. As fobias de água geralmente estão
ligadas à idéia de se mesclar e se afogar nessa coisa
mole, maior e perigosa que é a água. Também é uma
fantasia de perder os contornos, de deixar de ser.

Estamos falando das fantasias de um bebê, cuja
construção do ego é algo muito precioso e recente.
Quando um início de separação da mãe (ou de quem
cumpra essa função) estabelece os primeiros contornos
de uma individuação, a primeira silhueta daquilo que
chamaremos de eu, tudo é ameaça para essas fronteiras
tão inseguras, que, por essa razão, serão defendidas
com bravura. Uma das formas de demarcar limites é
se besuntando de comida, de fezes ou de sujeira da
pracinha. Trata-se de pichar os muros daquilo que
compreendemos ser nosso território. Nesses casos, ser
limpo, lavado, é ficar privado dessa identidade, dessa
pele que se pichou, se tatuou, que foi apropriada com
o que havia ao alcance. Cascão defende essa primeira
delimitação de si, no caso, a sujeira. Seu tema ainda é
estabelecer os contornos do próprio corpo.

Quando uma criança escolhe um objeto fóbico,
o cachorro, por exemplo, ela está se organizado para
circular num espaço fora do lar. É preciso sair de casa
para encontrar o cachorro, saber atrás de quais portões
e muros ele se esconde, ser surpreendido por ele numa
virada de esquina, enfim, esse é um mundo cheio de
riscos. Assim, quando se elege um objeto fóbico, ele
funciona como um sistema de defesa e de estruturação.
O personagem de Cascão consegue transformar uma
fobia mais primitiva, muito mais assustadora, em algo
previsível e passível de ser evitado. A água o ameaça
basicamente de duas formas: através do banho e da
chuva. Evitando essas duas possibilidades, não há do

que temer. Isso não deixa de ser uma boa dica para
os pequenos assustadiços: é bem melhor quando
sabemos onde mora o perigo.

Cascão faz da sujeira uma verdadeira marca
registrada. Sua presença é anunciada e notada pelo
cheiro ruim, ele irrita a família e os amiguinhos com
esse fedor, mas eles nada podem fazer a não ser
reclamar. Todas as tentativas de fazê-lo tomar banho
são vencidas pelo seu propósito de jamais se molhar.
Em suas histórias, a criança se sente vingada das tantas
vezes que foi violentamente privada de seu revesti-
mento, de seu cheiro, aquele construído com trabalho
e emanações do seu corpo.

A parte mais chata da educação certamente está
relacionada com a limpeza, e muitas crianças fazem
ali suas oposições. O adulto pega a criança, esfrega,
enxágua e, por mais patinhos de borracha que se
ponha na banheira, é impossível não se ver que a
criança se sente pequena à mercê daquele gigante de
mãos tão fortes. O hábito de higiene é rotina infalível:
o banho sempre virá, a cara sempre será esfregada
para serem retirados os restos de comida, a mão da
criança será posta em baixo d’água para tirar aquela
papa de banana que estava sendo amassada com tanto
prazer. A dificuldade com os hábitos de higiene é a
insurreição contra esse poder. De certo modo, Cascão
encarna o protesto contra essas regras.

A propósito, convém lembrar que, para muitas
crianças, as fezes são a forma de ocupar o ambiente
com seu cheiro, como faz Cascão. Somente algumas se
rebelam e fogem à troca de fraldas, para melhor
aproveitar o contato com seus dejetos; mas todas elas
são igualmente mal-cheirosas quando estão passeando
com suas fraldas sujas. A criança também perturba o
ambiente com assuntos ligados às suas fezes: as diarréias
e gazes do recém-nascido são uma forma de opinar
sobre o alimento recebido, de informar sobre algum
mal-estar; prisões de ventre costumam lembrar que elas
não são um tubo de entra e sai, elas podem reter, por
razões objetivas ou subjetivas, uma grande quantidade
de fezes. Depois da retenção prolongada, a criança pode
brindar sua família com o acontecimento de grandes
derramações, que sempre são motivo de comentários e
confusões. Como vemos, a sujeira da criança é uma
forma de expressão, de diálogo com sua família, e ela
não entende que seus presentes, seus tesouros, sejam
tratados como lixo. Cascão nunca entrega sua sujeira e
está sempre a lembrar que o lixo pode ser nobre.

Sendo sujinho, Cascão, ou qualquer criança,
consegue não ficar no lugar do queridinho bebê
cheiroso da mamãe. Esse aspecto repulsivo que a
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sujeira promove pode ser um escudo eficaz contra o
apaixonamento da mãe. É ela que o limpa e enfeita, é
de sua escolha a roupa e penteado que o filho vai
usar e não convém que ele estrague sua obra-prima.
Já a sujeira, além de ser da autoria da criança, é o
inverso do que ela faz, a súmula do que ela desgosta.
Não há ideal que resista a uma boa camada de lama.

Além disso, os pequenos gostam de ser amados,
adoram ser atirados para cima, abraçados e
aconchegados, mas detestam excessos afetivos
provenientes daqueles com quem não constroem
alguma empatia. Eles fogem de pessoas que lhes
apertam as bochechas, os pegam no colo à força e
exaltam verbalmente (falando alto) como são
bonitinhos. Isso é uma prova de que crianças são
carentes, mas não são tão ingênuas. Afeto é bom, mas
apresentado de forma tão barulhenta ou intrusiva as
constrange, reduzindo-as à condição de bibelô, objeto
de admiração passiva. Via de regra quem se relaciona
assim com as crianças não está disposto a escutar o
que elas têm a dizer ou a observá-las para decifrar o
que dizem seus gestos. Quem exclama alto como são
lindinhas geralmente não quer papo com elas. Sendo
assim, se forem fedorentinhas, ou até meio antipáticas,
evitarão a produção desse efeito. É por essa razão
que elas ficam mudas quando a mãe lhe ordena que
respondam a uma pergunta em público (seu nome,
idade), elas se negam a serem apresentadas como um
bichinho amestrado.

De certa forma, há uma mensagem de que,
quando crescer, Cascão terá de abrir mão dessa sujeira.
Uma criança fedorenta é tolerável, mas um adulto não.
Quem nos dá esta dica é Capitão Feio, um supervilão
que quer sujar o mundo todo, torná-lo um lugar feio
e poluído. Ele teria tudo para ser o herói do Cascão,
mas não é. Ao contrário, a Turma da Mônica está
sempre enfrentando e derrotando esse sujão fedorento.
Aliás, é boa a lembrança de Maurício de que a
sujeirinha das crianças é bobagem, mas a porcaria que
os adultos fazem, destruindo e poluindo seu ambiente,
é caso de polícia.

Magali: o mundo é uma melancia

agali é representante de uma oralidade sem
regras, depositária de uma fantasia de que
se pode comer qualquer coisa em qualquer
quantidade e sem conseqüências. Ela

decodifica tudo através da fome, qualquer situação
ou imagem pode ser traduzida em comida. Sua visão

de mundo se assemelha à algumas obras de
Arcimboldo – pintor renascentista italiano que compõe
suas imagens com legumes ou frutas, entre outros
elementos da natureza. Seus quadros, vistos de longe,
representam um rosto humano, mas, quando chegamos
perto, constatamos, por exemplo, que o nariz é um
pepino ou uma berinjela, os olhos são feitos de vagens,
os lábios de cerejas. Essa imagem composta de objetos
comestíveis pode ser vista como uma alegoria do quadro
perceptivo da criança bem pequena, cujo pensamento
assim se organiza: “se não sei o que me aflige, deve ser
fome, se desejo algo, deve ser para comer”. O único
sofrimento, que vez por outra preocupa Magali, é a dor
de barriga; embora sua gula – proporcional ao tamanho
de sua fruta predileta, a melancia –, em geral, não lhe
custa muito caro.

De certa forma, ela encarna um poder: o de comer
irrestritamente até dizimar qualquer estoque. Como
uma nuvem de gafanhotos, não há restaurante ou casa
que ela não esvazie, e é disso que emana sua veia
cômica. Sabemos que, por melhor que seja nosso
apetite, jamais comemos tanto quanto a mamãe
gostaria. Mães costumam pôr no prato aquele algo a
mais, de tal forma que o filho nunca consiga comer
tudo e sempre fique em falta. Diante disso, o apetite
de Magali é uma vingança. Tudo o que a mãe possa
oferecer ao filho sempre será insuficiente, sua despensa
ficará pequena diante da fome de Magali. Assim, a
insuficiência, que sempre estava do lado do apetite
do filho, fica agora relegada à mãe, pois ela nunca
consegue cozinhar em quantidade suficiente. Aliás,
na vida dos filhos esse momento sempre chega: na
adolescência, são todos Magalis, juntam-se com os
amigos para pôr a mãe no desespero da insuficiência.
Magali é a prova de que, desde pequenos, os filhos
sonham com essa revanche.

Existe um personagem secundário, Dudu, um
pouco mais jovem que os da turma, que é o
contraponto de Magali. Dudu vive em uma espécie
de greve de fome, para ele toda a comida é uma
ameaça. O mote de suas histórias é o desespero de
sua mãe querendo que ele se alimente. Dudu faz um
tipo meio anoréxico, aquele que só existe para recusar
o assédio da mãe, frustrar seus desejos, vomitar suas
exigências. Temos nele mais um personagem que é
um traço de personalidade.

Certa anorexia faz parte da primeira infância e
não se constitui em nenhum tipo de patologia grave.8

Logo a criança descobre que tem poder de alterar
seus adultos quando não come o que lhe oferecem e
passa a usar esse expediente. No primeiro período de
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vida, em função de seu crescimento acelerado, um
bebê ingere uma quantidade grande de alimento, se
levado em conta quão pequeno ele é. Ao final desse
período, lá pelo segundo ano de vida, passará a comer
proporcionalmente a seu tamanho, portanto muito
menos. Esse momento normalmente produz crises na
mãe, que se sente recusada junto com o alimento que
o filho deixa de ingerir. O raciocínio é simples: se o
filho come tudo, significa que ela tem para dar
corresponde ao que ele deseja; se sobra, há algo dela
que ele não quer, que vai para o lixo. Por isso,
normalmente as mães engordam comendo os restos
deixados pelos seus filhos, elas reincorporam aquela
parte de si que haviam oferecido, mas que ninguém
quis comer. Já Magali usa outro método, o de lembrar
à mãe que esta nunca conseguirá oferecer o suficiente.

Crianças filósofas

gama de personagens de Maurício é muito
mais vasta que o pequeno grupo que já
comentamos. Seu sucesso também se deve
a uma variada galeria de personagens que

evocam outro tipo de questões, as quais não se
restringem aos percalços do crescimento. Há a turma
do Chico Bento, arquétipo do nosso interiorano
esperto, um Pedro Malasarte mais jovem, diluído e
adocicado. Temos o Bidu, um cachorro que se propõe
questões existenciais. Mas é sobre a turma do
Penadinho, que têm coragem de falar da morte, a qual
também é uma personagem – Dona Morte – que é
importante se deter um pouco mais.

As crianças, quando deixadas à própria sorte,
podem não chegar a nenhuma conclusão filosófica
brilhante, mas, sem dúvida, se formulam as perguntas
certas. A inibição do mundo adulto sobre certos
assuntos as faz recuar ou silenciar, e existe um certo
consenso de que a morte não seria assunto para
crianças. Por sorte, Maurício não compartilha desse
tabu. Criou uma um personagem de mesmo nome,
cuja versão em quadrinhos corresponde à represen-
tação clássica que temos dela: Dona Morte é vestida
de negro, carrega uma foice e vem a qualquer
momento, sem piedade, nos buscar.

Embora existam formas religiosas de minimizar
o impacto do limite da vida, a morte apresenta sempre
a questão da finitude, e as crianças não deixarão de
abordá-la. Claro que o ambiente desses quadrinhos é
religioso – basicamente cristão: temos o céu, o inferno,
a idéia da transmigração das almas (idéia espírita de

origem, mas já bem brasileira), elementos que fazem
da finitude algo menos radical. De qualquer forma,
Dona Morte comparece aos quadrinhos para fazer
pensar sobre isso que ocorre, a todos os momentos,
em todas as famílias e sobre o que se comenta o
mínimo indispensável.

É grande o número de famílias em que não se
fala da morte para as crianças. Mesmo diante de mortes
não-traumáticas, como a de alguém muito velho ou
há longo tempo doente, cujo fim era esperado, os
adultos nada falam para os pequenos sobre aquilo
que já sabiam, mas cochicham ostensivamente ao redor
deles. Os adultos, muitas vezes, projetam nas crianças
sua impossibilidade de abordar o problema, deixando-
as solitárias para elaborar a tristeza de uma ausência
sentida. A bem da verdade, projetamos nas crianças
uma condição de ignorância que almejaríamos ter, que
bom seria se fôssemos poupados de saber da existência
de tudo o que é ruim.

A morte retratada por Maurício sempre chega com
sua inclemência costumeira e encontra a resistência
por parte da vítima, que foge, a engana e pede
prorrogação; são raros os que se entregam de bom
grado. De um jeito ou de outro, ela acaba por cumprir
seu objetivo, mas talvez esteja também para nos lembrar
de que podemos viver sabendo de sua existência e
ganhando dela a cada dia.

Muitas vezes, correm-se grandes riscos provenien-
tes da ignorância da morte. Jovens seguidamente
sucumbem em acidentes frutos da onipotência do
comigo não vai acontecer nada. A morte está sempre
à espreita, não existe essa de corpo fechado; levá-la
em conta é a melhor forma de evitá-la. Por isso, não é
mau negócio tocar nesse assunto com as crianças, que
aliás pensam nisso e em outros assuntos cabeludos –
como sexo – com muitíssimo mais freqüência do que
qualquer adulto possa imaginar.

Outro desses assuntos polêmicos é a loucura.
Nas histórias do Cebolinha, existe um personagem que
a encarnaria, aliás seu nome é Louco, para não deixar
dúvidas. Ele é a representação idealizada da loucura
em consonância com nossa época, resultado de anos
de trabalho dos movimentos de abertura dos
manicômios, visando a valorizar esses sofredores e
encontrar uma representação mais digna para a psicose.
Na concepção antipsiquiátrica, muito popular na
origem desse movimento, o louco habitaria um mundo
com outra lógica, seria feliz a seu modo e estaria de
bem com sua excentricidade (o que infelizmente não
é bem assim). Como a opção de Maurício é não elidir
assuntos, talvez seu personagem seja a representação
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possível da loucura dentro do universo dos quadrinhos
para crianças daquela idade. Inclusive não sabemos
se ele representa apenas a loucura. Seu interlocutor
preferencial é Cebolinha, que já vimos demonstra certa
inteligência e uma subjetividade mais elaborada.

As histórias do Louco são puro non-sense,
possuem uma linguagem onírica, mostram absurdos
de todos os tipos. Boa parte é construída com chistes
oriundos da linguagem levada ao pé da letra, em que
chover canivete é mesmo chover canivete, não há
metáfora. Quem tem alguma familiaridade com a
linguagem dos sonhos ou dos delírios sabe que é assim
mesmo que eles funcionam, trata-se da imaginarização
do simbólico, ou seja, da construção de imagens a
partir da literalidade das palavras. Tudo o que o Louco
diz se materializa, criando situações absurdas. Seguida-
mente, a interpretação dos sonhos em uma análise
segue o caminho contrário, basta traduzir as imagens
em palavras e a mensagem onírica se revela.

Os sonhos interrogam, os pesadelos assustam e
ambos levantam questões com seus absurdos. Não é
necessário freqüentar um consultório de psicanalista;
basta observarmos, à mesa do café da manhã, que, ao
despertar, estamos intrigados com nossos sonhos e
seguidamente buscamos uma interlocução que ajude
a resolver a charada onírica. Sabemos que se trata de
uma lógica que precisa, como um código, decifração
e interpretação e agimos como quem acredita que falar
sobre isso é o caminho. E foi por isso que a psicanálise
passou a se ocupar dos sonhos.

As crianças também se interessam por seus sonhos
e ainda não desenvolveram o preconceito científico,
que geralmente distancia os adultos deles. Muitas vezes,
se recusam a dormir com medo de que o monstro com
que sonharam volte, porque o terreno do onírico demora
a ficar claramente separado do desperto. Inclusive depois
de crescidos, ainda muitas vezes temos sonhos, de uma
vividez tal que tememos terem realmente acontecido.
Mas, aquilo que para o adulto é ocasional, ocorre
freqüentemente na infância, de tal forma que os terrores
noturnos que aparecem insistentemente durante os
primeiros anos de vida são resultado dessa sensação
de realidade do sonho. Por isso é compreensível para
elas que os delírios do louco, que são como sonhos,
tomem conta da realidade. É tudo muito absurdo, como
no País das Maravilhas de Alice, mas, dentro da lógica
infantil, encontra certa viabilidade.

Além disso, as crianças costumeiramente entre-
gam-se a fantasias bizarras, povoadas de vôos, animais
estranhos e aventuras. Não bastasse esse pendor para
a fantasia, outra fonte para o fantástico provém de

quando levam os adultos a sério em certas brincadeiras:
por exemplo, a idéia de que pode nascer uma melancia
na barriga de quem engole as sementes. O pensamento
dos pequenos fica balançado, e eles imaginam de fato
essa gestação vegetal, uma barriga enorme com uma
melancia dentro. Provavelmente, o Louco dê conta
dessa lógica não só dos sonhos, mas das fantasias
diurnas também. Em muitos aspectos, o Louco faz o
papel daquela ingenuidade infantil que leva a com-
preender as situações e as falas de forma engraçada,
tal como imaginar que todas as receitas culinárias levam
sopa e chá entre seus ingredientes, já que mencionam
colheres de sopa ou chá como medida.

O Louco, ao se incumbir da ingenuidade e dos
absurdos do pensamento infantil, faz o contraponto que
reserva a Cebolinha um espaço de maturidade que os
outros personagens não têm. Cebolinha é o mais velho
da turma, representante do olhar de Maurício de Sousa
sobre sua própria infância;9 foi o primeiro a ser criado
e deu nome às tiras que precederam os gibis por quase
uma década. O Louco e o Cebolinha representam para
as crianças a possibilidade de ver de fora as bizarrices
de sua infância, com o consolo de que, mesmo sendo
ainda crianças, já deixaram de ser tolinhas (nisso o
expediente é o mesmo que une Christopher Robin a
seu urso de pelúcia falante, o Pooh, de que nos
ocupamos no capítulo anterior).

Um cachorro que é um portal mágico

loquinho é o cachorro do Cebolinha, mas
bem poderia ser do Louco. Esse cachorro
verde, cuja representação é a de um tufo de
pêlo ambulante, sem olhos nem focinho, é

antes de tudo um enigma, ninguém sabe onde está a
cabeça nem onde está o rabo. O próprio sexo desse
animal fantástico já foi motivo de dúvida: só sabemos
que é macho porque corre atrás de cadelas. Ele tem o
porte de um cachorro médio completamente peludo, e
existem histórias em que é composto só de pêlo, como
se fosse um novelo. Quando é puxado um fio, ele se
desfia todo; enrolando-o, restará um novelo e nada de
cachorro embaixo. Floquinho é etéreo, mas não só isso,
ele é uma espécie de buraco negro de baixa gravidade.
Os objetos que caírem dentro dele podem ficar lá,
perdidos por muito tempo. Ele parece uma porta para
outra dimensão, uma dimensão interior mágica onde
tudo cabe e onde o tamanho não é problema.

O que é peludo, enigmático, imaterial e janela
para uma dimensão interior? As fantasias principais de
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incorporação de que temos nos ocupado nessas análises
são, sem dúvida, orais, mas não são as únicas que as
crianças fazem. Afinal, os bebês não saem pela boca –
apesar de seguidamente as crianças se explicarem o
mistério do nascimento lançando mão dos recursos que
conhecem, como o percurso do alimento.

Mais cedo ou mais tarde, elas descobrem ou
aprendem que as crianças são concebidas (entram) e
paridas (saem) pela vagina. A vagina não é um órgão, é
um orifício. O fato de suas paredes e arredores estarem
cobertos de sensores por onde esse buraco se positiva
não a exime de ser um espaço vazio, passível de ser
preenchido. Ou seja, a vagina pode ser concebida como
etérea, como o Floquinho, o qual, em sua parte visível é
coberto de pêlos; assim como o órgão sexual feminino é
um orifício com bordas peludas. Se a vagina é um buraco
peludo, Floquinho é um peludo buraco.

O parto é um enigma até para as mulheres. A
elasticidade da vagina, assim como toda a reacomoda-
ção óssea que permite a saída de um bebê tão grande
por um espaço tão pequeno, é um fenômeno que
beira o inacreditável. Mais um ponto para essa nossa
associação, tão estranha, entre Floquinho e o interior
do corpo materno. Para Floquinho, tamanho não é
problema, em mais de uma história a turma já entrou
no cachorro para fugir das coelhadas de Mônica, e
não consta que ficaram apertados. Não deixa de ser
tão espantoso quanto uma gestação gemelar, princi-
palmente de trigêmeos ou mais.

No papel de advogado do diabo, e contra nós
mesmos, percebemos que essa hipótese enfraquece
ao constatarmos que geralmente as representações
evocativas das entranhas da progenitora costumam ser
acompanhadas de uma versão terrorífica. A fantasia
que melhor a traduz é a de ter sido enterrado vivo.
Em princípio, não é agradável pensar que poderíamos
ser engolidos novamente pelo monstro que já fez o
favor de nos expulsar. Afinal, entrar num corpo é uma
incorporação, é fundir-se nesse ser maior. Isso costuma
vir acompanhado de terror e angústia, pois perdemos
os limites da nossa própria pessoa. Se não sabemos
mais onde termina o eu e onde começa o outro,
evidentemente pouco nos resta de uma identidade de
que possamos reivindicar.

Porém, Floquinho não é nada disso, não evoca
medo; ninguém tem pânico de não sair lá de dentro,
mais dia menos dia, tudo que entra sai. Tampouco
gera objetos, ele não tem essa capacidade, apenas os
retém involuntariamente. Ele não se assemelha aos
sacos mágicos dos contos de fadas. Embora estes
possuam a propriedade de ser infinitos quanto ao

conteúdo, como o cachorro de Cebolinha, geralmente
são mais generosos, dão ao seu dono incontáveis
riquezas por serem geradores.

Em compensação, Floquinho é fonte de mistério,
talvez por ser mais um fenômeno que um personagem.
Seu dono chega por vezes até a duvidar de que ele
seja de fato um cachorro. Certa ocasião, alguém
desafiou Cebolinha a provar que aquilo era um cachor-
ro mesmo. O assunto ficaria solucionado fazendo-o
latir, mas o safado miou... Logo foi descoberto que o
miado vinha de um gato que estava perdido em seu
interior. Por fim, Floquinho latiu. Mas com ele é assim,
não se sabe bem o sexo, onde é a cabeça e qual é o
lado do rabo, enfim, só se pode supor, deduzir com
dificuldade seus atributos. Diante de tantas conjecturas,
parece que esse personagem nos conduz outra vez a
pensar nos mistérios do sexo, em particular o sexo
feminino que costuma ser concebido como ausência.

As crianças pequenas sempre têm assunto com
bolsas, buracos, gavetas e armários. Quando menos
esperamos, elas tiram tudo lá de dentro e, não raro,
entram lá; além disso, cada uma tem, em sua casa,
seus buracos favoritos para se esconder. Lugares como
um armário de panelas são um parque de diversões,
pois esses utensílios são barulhentos, brilhosos e ainda
cabem uns nos outros. Portas, por onde coisas e
pessoas desaparecem e surgem, são igualmente
fascinantes, o que leva os pais de bebês deambulantes
à exaustão, pois estes abrirão e fecharão portas de
recintos e armários milhares de vezes, sendo que muitas
vezes deixam os dedos no caminho. Essa curiosidade
pelo dentro e fora, assim como a questão do que cabe
e do que não cabe, é uma obsessão que faz das crianças
bagunceiras profissionais. Não nos surpreende então
que Floquinho possa também ser uma forma de brincar
com esses assuntos, tão lúdico quanto um bom armário
de panelas.

Floquinho oportuniza um exercício tranqüilo da
fantasia de entrar e sair de um corpo ou recinto, de
aparecer e desaparecer. É fundamental que fique claro
que ele não é exatamente uma representação do órgão
feminino, apenas evoca algumas das suas possibilidades
lógicas, considerando o pensamento infantil, é claro.

Elogios e críticas

universo de Maurício é muito maior que os
personagens analisados, examinamos aqui
o que consideramos as linhas de força
principais. Mas há um caminho aberto para
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sistematizar a contribuição educativa de Maurício na
cultura brasileira. Sobre isso há muito a dizer e elogiar:
por exemplo, existem poucos autores infantis que dão
tanto espaço para a ecologia. Em suas histórias, há
uma representação muito simpática do índio brasileiro,
no Papa Capim. Adequado ou não (na nossa
percepção, sim), ele entra no nosso imaginário como
um dado a pensar. Enfim, um rastreamento exaustivo,
visando a valorizar a abrangência e a relevância do
trabalho de Maurício em nossa cultura seria bem-vindo.
Tomara que não demore tanto para ser divulgado,
quanto demoramos para teorizar sobre a importância
da obra de Monteiro Lobato. Foi preciso que seu
trabalho envelhecesse, para que começassem a sair
estudos revelando o quanto ele nos legou.

A principal crítica que nos ocorre fazer a Maurício
é o fato de ele deixar uma importante faceta da infância,
a vida escolar, sob a responsabilidade apenas do Chico
Bento. Chico é um personagem rural bem complexo,
que tem toda uma vida e um sem-número de aventuras
para dar conta e ainda tem que se desempenhar como
aluno esforçado.

A Turma da Mônica propriamente dita não vai à
escola, o que a distancia em termos de realidade do
grosso de seu público, que está em idade escolar. Ou
seja, a maioria dos leitores de Maurício não tem seu
cotidiano narrado nessas histórias. Eles encontram
material para elaborar suas fantasias antigas, mas não
seus problemas atuais. Essa omissão não é qualquer,
já que a escolarização se impõe hoje desde muito cedo.

Provavelmente, essa diferença corresponde muito
mais a uma transformação social. A infância retratada
por Maurício é a sua própria e a de suas três primeiras
filhas, transcorrida num tempo em que se brincava com
a turma da rua e a escola era apenas uma parte do dia. A
violência urbana empurrou as crianças para uma escola-
rização precoce e prolongou a permanência dos peque-
nos em atividades pedagógicas (esportivas, artísticas,
recreativas). Portanto, embora aqui constatemos um certo
envelhecimento da trama, acreditamos que os leitores
fazem as devidas transposições entre a turma do bairro
do Limoeiro e a da escola.

Tanto famílias como escolas procuram criar para
as crianças uma bolha de proteção de tudo o que nosso
mundo tem de sofrimento e maldade. Com o Bairro do
Limoeiro não é diferente. O espaço de segurança desse
mundo é o núcleo familiar, todas as personagens têm
pai, mãe e uma casa com paz. A única fonte de
sofrimento para essas famílias é a dificuldade financeira,
ninguém é rico e alguns, como a família do Cascão e
do Cebolinha, precisam lutar bastante. Porém, esses

contratempos só emprestam uma tinta bucólica de vida
simples, nada é insolúvel nem irreversível ou realmente
duro, mesmo situações como o desemprego, ou a
separação dos pais, são apresentadas com leveza, graças
à comicidade e ao afeto das personagens entre si.

O único personagem órfão é Horácio – figura
principal de tiras com alguns outros dinossauros. É
uma situação irreversível, que faz dele, para-
doxalmente, o mais moderno de todos os personagens
do Maurício. Horácio é um tiranossauro pequeno,
vegetariano e pacífico (ou seja, a pura contradição),
nascido de um ovo abandonado ao sol. É um sujeito
fora de época, de lugar, a própria imagem do
desamparo e da solidão. Ele é o que mais se parece
com os seres humanos de hoje: somos tão sem
referências como Horácio, perdidos num lugar que
está sempre se renovando, portanto, em extinção, com
a sensação de que já nascemos sendo um modelo
superado e sem encaixe no papel que esperam de
nós. A sua modernidade é a ilusão de construir-se
sozinho, sem referências parentais, aliás nem da
genética ele aceita herança, por ser vegetariano.

As personagens da Turma da Mônica habitam o
bairro do Limoeiro, um lugar antigo, onde tudo se ajeita
e pode ser tratado com leveza. Com certeza é um espaço
assim que lutamos para construir para nossas crianças.
Infelizmente, um dia todos crescem e viram Horácio.
Restrita a esse universo aconchegante, a ficção de Maurício
cumpre sua função, mas não cobre a gama de neces-
sidades das crianças. Estas, finda a infância, buscam
consumir histórias que retratem sua vida de lutas no
mundo externo, muito além do bairro do Limoeiro.

Assim, sobra espaço para programas e publica-
ções que ofereçam histórias sobre os problemas que
as crianças têm na escola e na vida fora de casa e a
televisão tem se incumbido com muito boa qualidade
dessa temática. Como exemplo, citamos o canal infantil
Nickelodeon (TV a cabo de origem norte-americana),
que veicula três programas que consideramos
interessantes: Doug, criado por Jeff Jenkens; Hey,
Arnold!, de Craig Bartlett; e As Told by Ginger, Csupo
Gabor. Esses são alguns entre outros, apenas para citar
que existe muito espaço entre o público infantil para
consumir histórias que enfoquem de frente alguns de
seus problemas cotidianos.

No ramo das revistas, a publicação criada pela
Disney italiana, chamada W.I.T.C.H., abre espaço para
os conflitos das meninas púberes. Na verdade, essa
série aposta nos dois caminhos, elas possuem uma
faceta mágica e outra comportando o mundo das
meninas comuns, com seus problemas bem concretos.
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As crianças querem um pouco de tudo, tanto consolo
quanto desafio, o importante é a variedade. Aliás,
como teremos oportunidade de tratar mais adiante
neste livro, o encanto dos livros de Harry Potter,
escrito pela inglesa J.K. Rowling, provém justamente
da exploração deste filão que mistura o mágico e
arcaico com o cotidiano moderno das crianças, tendo
também um ambiente escolar como cenário
preferencial.

Enfim

s personagens da Turma da Mônica de certa
forma são todas desobedientes: Mônica não
atende aos pedidos de não bater nos amigos;
Cebolinha não se cura de sua obsessão por

derrotar a dona da rua; Magali não pára de comer; e
Cascão não toma banho. O dia em que eles obede-
cerem acaba a história. Sua intransigência demonstra
que a infância não é curável, nem domesticável, o
único modo de passar pelos seus revezes e mal-
entendidos é vivendo-os e sofrendo suas conseqüên-
cias, pois é com elas que se cresce. Nessas horas,
nada como aliados ficcionais, personagens que sirvam
como metáforas do que se sente, mas não se sabe que
se sente. Sua missão é durar, persistir sempre idênticos
a si mesmos, encenando o mesmo roteiro, enquanto
uma geração após a outra passa por eles.

Notas

1. Uma colega, Eda Tavares, sugeriu aqui outra linha

de raciocínio que nos parece interessante. Há um

significativo número de relatos de irmãos que atacam

de alguma forma as bonecas da irmã. Cortam os

cabelos, as decepam, enfim, um sem-número de

possibilidades, mas certamente é um ataque

deslocado à própria irmã, à sua pessoa ou a seus

poderes femininos. Afinal, as bonecas são sempre

“filhas”, que coloca as irmãs como detentoras da

capacidade de gerarem vida como a mamãe.

2. Trata-se Candid Camera, um tradicional programa

de TV, que iniciou no rádio em 1947. Ele capta

reações de gente comum em situações bizarras

artificialmente criadas.

3. Esse ponto de vista, normal na infância, pode

aparecer de forma patológica na vida adulta, é a

paranóia, quando outra vez alguém se sente o centro

mundo. Afinal, graças a que está sendo perseguido,

o paranóico se considera importante, objeto central

de uma grande conspiração cósmica.

4. LACAN, Jacques. Escritos. Ver O Estádio do Espelho

Como Formador da Função do Eu. Rio de Janeiro:

Jorge Zahar Editor, 1998.

5. WINNICOTT, D. W. Da Pediatria à Psicanálise. Rio

de Janeiro: Francisco Alves, 1993, p. 53. Tal

capacidade se expressa pela possibilidade de o

bebê brincar na presença da mãe (ou substituta),

mas abstraindo-a, absorto em seus assuntos, para

só depois poder ficar sozinho sem medo de

desaparecer.

6. WINNICOTT, D. W. Realidad y Juego. Ver Objetos

Transicionales y Fenómenos Transicionales. Buenos

Aires: Gedisa, 1982.

7. Ibidem, p. 18.

8. Não estamos nos referindo aqui aos transtornos

alimentares conhecidos como anorexia nervosa e

bulimia. Acreditamos poder utilizar o termo

“anorexia” para explicar que a criança recusa o

alimento por razões meramente subjetivas, que

nada tem a ver com as necessidades de nutrição, é

uma alusão ao recurso de equacionar as coisas

através do comer ou não comer. Para as crianças,

a alimentação, tão central na rotina de sua vida,

acumula a função de representar o vínculo com a

mãe. Compreendemos que faz parte do transcurso

normal de uma infância que uma criança passe

por períodos em que se recusa a ingerir boa parte

dos alimentos e vomita o que se sentir forçada a

comer.

9. O próprio Maurício de Sousa numa entrevista

declarou que o Cebolinha o representa de certa

forma. Ver Zero Hora, em 7 de junho de 2003.
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