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CAPÍTULO 3

O LEITOR E A COMPREENSÃO DO TEXTO

Sobretudo nos quadrinhos modernos [...], a leitura se espraia por múltiplas 
variações formais: está aberto, assim, o espaço significante para a 
modificação da linguagem. 

                                               (Cirne, 2000, p.25). 

Na acepção de Kleiman (2000, p.10), “a leitura é um ato social, entre dois 

sujeitos – leitor e autor – que interagem entre si, obedecendo a objetivos e 

necessidades socialmente determinados”. Ao se compreender um texto, várias 

dimensões são envolvidas, desde a apreensão de palavras e figuras até o 

entendimento do contexto maior, sendo este último um esforço inconsciente, que 

depende de conhecimento prévio à leitura. O leitor utiliza sempre o que ele já sabe, 

a experiência que adquiriu em sua vida para dar sentido ao que conseguiu ver com 

seu conhecimento lingüístico e textual. A ativação do conhecimento prévio é 

essencial para que o leitor faça as inferências necessárias para compreender o texto 

como um todo coerente. 

O conhecimento prévio sozinho, no entanto, não basta. A autora ressalta que, 

ao não conhecer o nome de objetos concretos ou ao desconhecer conceitos 

simples, o leitor pode enfrentar problemas de ordem lingüística que afetam a 

compreensão do texto como um todo. O conhecimento lingüístico também 

desempenha um papel fundamental no processamento do texto – atividade na qual 

unidades significativas menores vão sendo agrupadas em maiores até a construção 

de maiores unidades, também significativas.  

Dessa forma, são o conhecimento lingüístico, o conhecimento textual e o 

conhecimento de mundo os procedimentos ativados durante a leitura para se chegar 

ao momento de compreensão. Cada mecanismo, separadamente, não constitui um 

tecido coerente, conforme aponta Giasson (1993, p.18): “a compreensão na leitura é 
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encarada hoje como um processo holístico [...] é cada vez mais evidente que uma 

habilidade aprendida isoladamente não contribuirá para uma atividade real de 

leitura”.

Segundo Kleiman (2000), durante a leitura, o leitor, conscientemente, 

estabelece objetivos, formula hipóteses e verifica-as. A forma do texto determina, de 

certa maneira, os diferentes objetivos de leitura: contos, fábulas, romances, artigos 

de jornal, manuais, bulas, cartas... variados são os tipos de textos e o propósito que 

levam as pessoas a lê-los. Há, ainda, a leitura por prazer, que não surge de uma 

necessidade ou de uma obrigatoriedade imposta por um terceiro.

Ao mesmo tempo, este leitor faz, inconscientemente, uma busca em sua 

memória por situações e eventos típicos de sua cultura – que a autora chama de 

esquema –, os quais determinam as expectativas sobre a ordem natural das coisas.

Estes mecanismos formam as estratégias cognitivas que regem o 

comportamento do leitor para construir a coerência do texto. Entre os princípios que 

modulam as estratégias, podem-se citar as regras de recorrência (elementos que 

sempre aparecem e orientam o leitor), de linearidade (é preciso haver conexão entre 

os fatos), de continuidade temática (o tema não pode ser mudado bruscamente) e 

de não-contradição (não pode haver idéias opostas que confundam o leitor). Todos 

orientam o leitor na reconstrução de laços no nível de microestrutura e de 

macroestrutura.

O autor, por sua vez, ao deter a palavra como em um monólogo, deve ser 

informativo, claro e relevante. Ele deve deixar pistas que possibilitem ao leitor 

reconstruir o caminho que ele percorreu. Quando há um desencontro dos objetivos 

do autor e do autor, fica comprometida a interação entre ambos. Conforme aponta 

Koch (2005, p.37), “conflitos, mal-entendidos, situações que desencadeiam 
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incompreensão mútua são inevitáveis no intercâmbio lingüístico [...] faz-se preciso, 

então, que as dificuldades sejam devidamente identificadas”.

Em Koch (2005, p.36), ainda, encontra-se uma síntese elucidativa para todo 

esse processo: 

As estratégias de ordem cognitiva têm, assim, a função de permitir 
ou facilitar o processamento textual, quer em termos de produção, 
quer em termos de compreensão. As estratégias interacionais, por 
sua vez, visam a fazer com que os jogos de linguagem transcorram 
sem problemas, evitando o fracasso da interação.

3.1 A LEITURA DE QUADRINHOS

No processo de construção de significados abordado na primeira parte deste 

capítulo, a somatória imagem e texto que existe nas HQ facilita a percepção do todo 

pelo cérebro. O gênero descritivo, que comumente aparece em outros tipos de 

leitura, também não se faz necessário, uma vez que a parte pictórica cumpre essa 

função. Possivelmente por esse motivo, os quadrinhos sejam tão interessantes para 

a criança (cuja sensibilidade para a imagem é grande) e para o adulto que almeja 

uma literatura de entretenimento leve.

As regras de linearidade, recorrência, continuidade temática e não-     

-contradição descritas por Kleiman (2000) aplicam-se à leitura de quadrinhos, uma 

vez que, na maior parte do tempo, cada HQ traz sempre a mesma superestrutura 

que lhe é peculiar, assim como as mesmas personagens e enredo padrão.

O leitor fiel de certo tipo de história já espera eventos recorrentes, já conhece 

as personagens e prevê o que vai ocorrer. Ainda assim, sempre as lê e até relê 

antigas histórias, pois sabe que aquele formato o faz rir, emocionar-se e/ou sentir 

prazer. Segundo a autora (p.50-52):
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A regra da recorrência [...] serviria para explicar a expectativa de 
que o cenário textual apresente um número limitado de objetos, ou 
personagens, ou eventos, pois espera-se que estes recorram no 
texto. [...] A regra da continuidade temática é outra regra que regula 
os comportamentos automáticos, inconscientes do leitor na procura 
de ligações no texto.  

As HQ sem nenhum texto escrito recorrem ao conhecimento que o leitor 

possui não só sobre o mundo do que é plausível nos quadrinhos, como também 

sobre o que sabe a respeito do enredo e das personagens. Eisner (1989, p.24) 

comenta, a respeito da leitura sem palavras: “as imagens sem palavras [...] exigem 

certo refinamento por parte do leitor. A experiência comum e um histórico de 

observação são necessários para interpretar os sentimentos mais profundos do 

autor”.

Cirne (2000, p.25) também faz comentário pertinente a respeito da leitura de 

quadrinhos: 

Os quadrinhos, mais do que cinema, mais do que vídeo, mais do 
que a televisão, investe [sic] na possibilidade de uma leitura radical. 
[...] leitura que se dá, ao mesmo tempo, de forma múltipla e 
simultânea, que constrói a sua temporalidade específica no interior 
da narrativa que, se de um lado é a narrativa proposta pelo autor, do 
outro é a narrativa mentalmente trabalhada pelo leitor.  

Ao preencher as lacunas entre um quadrinho e outro, o leitor exercita suas 

estratégias cognitivas a fim de conferir sentido ao texto, utilizando-se das pistas 

textuais e imagéticas fornecidas pelo autor e de seu conhecimento sobre aquele tipo 

de história.

O contato com alguns leitores assíduos de quadrinhos revela que a leitura da 

HQ torna-se mais prazerosa e fluida à medida que se conhece mais profundamente 

a história. No caso desta pesquisa19, um leitor afirmou não gostar de mangás até 

passar a entendê-los melhor e lê-los com mais rapidez.   

19 Estes dados são frutos de enquete realizada, oral e informalmente, com aproximadamente 
sessenta alunos de Ensino Fundamental II de classe média.  
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Esse leitor, entretanto, quer novidades, tanto no campo textual quanto no 

campo imagético. Isso explica, em parte, o esforço da mídia em produzir textos com 

linguagem atual e formatos editoriais mais modernos e a busca de novas 

expressões faciais e expressões cômicas, conforme a comparação entre as figuras 

27, 28 e 29 revela: 

Figura 27 – Quadrinhos dos anos 70 – observe as expressões de raiva e espanto da personagem. 

Figura 28 – Quadrinhos dos anos 90 – observe as expressões de raiva e espanto das personagens. 
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Figura 29 – Quadrinhos dos anos 2000 – observe as expressões de raiva e espanto da personagem.  

 O leitor de HQ é, portanto, um leitor diferenciado à medida que se utiliza das 

estratégias cognitivas sem grandes dificuldades para ler sua história predileta. É 

possível que resida aí o grande sucesso de determinadas HQ: a facilidade de 

entender, de perceber todos os elementos e de ativar o conhecimento prévio, fatores 

que tornam a leitura agradável e rápida.

3.2 O LEITOR DA TURMA DA MÔNICA

 O leitor fiel à determinada HQ consegue acionar com bastante facilidade os 

mecanismos de recorrência e de continuidade temática apontados anteriormente. 

Isso porque as HQ normalmente seguem o mesmo padrão de personagens, 

cenários e assuntos. Quem lê alguns quadrinhos da Turma da Mônica, por exemplo, 

não demora a perceber quais são as personagens principais, suas características 

marcantes e o tipo de aventura que costumam vivenciar. Ainda que mantendo o 

mesmo eixo temático central desde quando foram lançadas nos anos 70, as 

histórias continuam atuais e agradáveis a públicos diversos. Esse fenômeno explica- 

-se, principalmente, pelo uso constante da intertextualidade, como será abordado no 

capítulo seis.
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Para Eisner (1989, p.13-14):

O artista seqüencial deverá ter uma compreensão da experiência de 
vida do leitor [...]. O sucesso ou fracasso desse método de 
comunicação depende da facilidade com que o leitor reconhece o 
significado e o impacto emocional da imagem.  

Parece ter sido essa a grande chave do êxito de Mauricio de Sousa com os 

quadrinhos da Turma da Mônica: ao se aproximar do leitor com temas universais e 

historinhas de humor simples e inteligente, criou um vínculo com a sua experiência 

de infância, que perdurou na vida do adulto.  

 Para Nunes (in Orlandi, 1998), todo leitor tem sua história de leitura, 

apresentando uma relação com os textos de acordo com as condições de produção 

dos mesmos dentro de sua época. Conforme a conjuntura histórica, mudam as 

determinações que motivam ou condicionam a leitura. Atualmente, há um número 

imenso de escritos para fins extremamente diversificados. Adultos e crianças têm ao 

seu alcance uma extensa variedade de publicações e, diferentemente do passado, 

hoje a leitura não é mais o principal instrumento de aculturação disponível, além de 

poder ser feita para puro entretenimento.

A partir de dados observados em sítios especializados, notou-se que, no 

Brasil, o quadrinho preferido é o da Turma da Mônica. Apesar da queda de leitores 

nos últimos anos – principalmente em decorrência da popularização da Internet e da 

cultura de massa –, é grande ainda o número de pessoas que opta por um bom livro 

ou gibi de papel.
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Qual é o melhor Universo? 

Marvel 26,67% (534 votos) 

DC 6,64% (133 votos) 

Image 2,25% (45 votos) 

Mangás 12,54% (251 votos) 

Disney 17,58% (352 votos) 

Turma da 
Mônica 34,32% (687 votos) 

Total: 2002 votos 
Figura 30 – Enquete sobre HQ preferida. Fonte: www.universohq.com.br, em 8/09/2006. 

A pesquisa quantitativa realizada especialmente para o presente trabalho (o 

modelo encontra-se nos anexos) procurou abranger diferentes públicos para se ter 

uma amostragem do perfil do leitor da Turma da Mônica. Dentre as duzentas e 

setenta e quatro pessoas que responderam à enquete, 35,4% eram da faixa etária 

que se pretendia enfocar: de vinte e um a trinta anos. O objetivo era verificar a 

quantidade de adultos que “cresceram no mesmo período em que a Turma da 

Mônica” que lêem a publicação. Nos gráficos um e dois, observam-se o número de 

entrevistados e a porcentagem de cada faixa etária sobre a amostra total. 
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Gráfico 1 – Quantidade de entrevistados. 
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Gráfico 2 – Porcentagem de pessoas em cada faixa etária. 

Buscou-se constatar o hábito de leitura em geral e o hábito de leitura em 

quadrinhos em cada faixa etária. Notou-se que o hábito da leitura aumenta 

progressivamente a cada faixa etária, enquanto que a leitura de HQ segue um 

movimento inverso, como é possível observar nos gráficos três e quatro. Ainda 

assim, uma média de aproximadamente 40% dos adultos a partir dos vinte e um 

anos lê gibi, o que é um número bastante significativo.

Ao fazer-se a contagem da pesquisa, foi interessante observar que várias 

pessoas assinalaram não ter o hábito de ler ao mesmo tempo em que marcaram ter 

o hábito de ler gibis. Mediante isso, comprova-se a arraigada concepção social que 

a leitura de quadrinhos não é um hábito de leitura, é algo à parte. A diferença ficou 

marcante numericamente na faixa etária dos dez aos quinze anos (vide gráficos três 

e quatro), quando grande parte das crianças e adolescentes tem nos quadrinhos sua 

única fonte de leitura. Desse modo, considerando-se que o gibi possa ser, para 

alguns, o único ou quase único contato com a leitura, reforça-se a necessidade de 

uma HQ de qualidade, que possa transmitir um aprendizado e tenha um humor 

inteligente.
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Gráfico 3 – Porcentagem das pessoas que têm o hábito de ler  
(divididas por faixa etária). 
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Gráfico 4 – Porcentagem das pessoas que têm o hábito de ler HQ 
(divididas por faixa etária). 

Vale mencionar que o grau de escolaridade, assim como a idade, está 

relacionado à quantidade de pessoas que dizem ler gibis. Conforme nota-se no 

gráfico cinco, todas as crianças de Ensino Fundamental I entrevistadas afirmaram ler 

gibis, e essa quantidade diminui à medida que o nível de instrução aumenta. Não 

obstante, assim como na questão etária, o fato de 44% de pessoas formadas ou 

cursando o Ensino Superior terem o hábito de ler HQ é um dado expressivo.  
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Gráfico 5 – Porcentagem das pessoas que têm o hábito de ler HQ  
(divididas por escolaridade). 

Dentre as pessoas que costumam ler HQ, o foco central da enquete foi divisar 

quais delas as pessoas mais lêem. Como já era esperado, pelo que havia sendo 

pesquisado em sítios especializados, a Turma da Mônica foi a mais votada em todas 

as faixas etárias e em todos os graus de escolaridade. A faixa que compreende dos 

vinte e um aos quarenta anos foi a mais abrangente, como observa-se no gráfico 

seis.

Ao atentar-se, no gráfico sete, para o fato de que, dentre os entrevistados do 

Ensino Superior que têm o hábito de ler HQ, 70% lêem Turma da Mônica, pode-se 

ponderar que o gibi de Mauricio de Sousa faz grande sucesso também entre os 

adultos mais escolarizados, o que desmistifica a idéia de quadrinhos serem para os 

menos cultos. O público fã da revistinha continua fiel à sua provável literatura de 

infância, e busca passar o hábito para as novas gerações. Várias pessoas 

comentavam, enquanto respondiam à pesquisa: “eu compro para os meus filhos e 

sempre dou uma lidinha”; “meus filhos adoram” ou “antes eu lia bastante gibi da 

Mônica, pena que agora não dá mais tempo”.
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Gráfico 6 – Porcentagem das pessoas que lêem Turma da Mônica, dentre os leitores de HQ 
(divididas por faixa etária). 
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Gráfico 7 – Porcentagem das pessoas que lêem Turma da Mônica, dentre os leitores de HQ 
(divididas por escolaridade). 

As demais publicações aparecem em bem menor número, como é possível 

observar no gráfico oito. Conforme mencionado no capítulo dois, os mangás têm 

ganhado público principalmente entre os mais jovens.
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Gráfico 8 – Comparativo entre as HQ mais lidas (em porcentagem). 

A pesquisa não contemplou menores de dez anos, que teriam dificuldade em 

respondê-la. Observa-se, porém, que nessa faixa etária se encontra grande número 

de leitores também. Normalmente, os adultos que gostam de HQ lêem-nas para 

seus filhos não-alfabetizados ou estimulam os recém-apresentados às letras à 

leitura das mesmas. Segundo Mauricio de Sousa20, apesar de tantas mudanças no 

mundo, as crianças terão sempre a mesma peculiaridade: 

As crianças de hoje têm mais ferramentas, têm mais utensílios para 
brincar, têm mais liberdade, estão assim, emparelhadas com pais, 
com avôs, conversando e dialogando mais, mas criança é sempre 
criança, é sempre um serzinho sensível que precisa de carinho, de 
um tratamento especial.  

Cumpre assinalar que o menor público de leitores da Turma da Mônica – 

embora ainda numeroso – encontra-se na faixa que compreende os adolescentes e 

jovens adultos. Parece que o trivial e ingênuo deu espaço a histórias com violência, 

20 Em entrevista disponível em http://www.multirio.rj.gov.br/riomidia/por_entrevista_home_topo.asp? 
id_entrevista=7 
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realidade e ação e aos jogos de Internet com esses elementos, conforme comenta 

Tiossi (2006) em sítio eletrônico21:

Na era da Internet tudo é grátis. Jogos em tempo real tomam tempo 
dos adolescentes, que não ganham o hábito de ler. Mesmo jogando 
games de personagens em quadrinhos, não há vínculos com o 
quadrinho real, especialmente por que [sic] ele não pagou pelo jogo, 
e sim simplesmente baixou de “algum lugar”. 

Infelizmente, não só a Turma da Mônica tem ficado esquecida na estante e 

preterida nas bancas, mas também os livros considerados clássicos e 

imprescindíveis para a boa formação do leitor. 

21 http://hqmaniacs.uol.com.br 
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CAPÍTULO 4 

TEXTO E FATORES DE TEXTUALIDADE 

A Ciência ou Lingüística do Texto [...] torna-se, assim, cada vez mais, um 
domínio multi e transdisciplinar, em que se busca compreender e explicar 
essa entidade multifacetada que é o texto – fruto de um processo 
extremamente complexo de interação e construção social de conhecimento 
e de linguagem. 
                                                                           (Koch, 2002, p.157). 

Uma das aptidões específicas do ser humano é a da textualidade, ou seja, a 

capacidade de criar textos, verbais e não-verbais.

Segundo Koch e Fávero (1998), a Lingüística Textual é uma ramificação da 

lingüística que começou a se desenvolver na década de 60 e que tem como objeto 

de investigação o texto, e não mais a palavra ou a frase isoladas. As gramáticas 

textuais surgiram com o intuito de preencher as lacunas existentes nos estudos de 

fenômenos lingüísticos sem um contexto, e suas tarefas básicas são: verificar o que 

faz com que um texto seja texto, levantar critérios para a delimitação de textos e 

diferenciar as diversas espécies de textos22.

Como precursoras da lingüística textual, três grandes linhas de pensamento: 

a retórica, a estilística e o formalismo russo. Da retórica, a lingüística textual herdou 

a ordenação do pensamento – que contribui no estudo da microestrutura do texto – 

e a formulação lingüística – que contribui para o estudo da macroestrutura do texto. 

Da estilística, vieram os fundamentos necessários para o estudo do plano textual, 

antes reservado somente a ela, uma vez que a lingüística estudava somente até o 

limite da frase. Os formalistas russos (que tinham como principais representantes 

Propp, Sklovsky e Jakobson) contribuíram colocando, no centro de seus estudos, o 

estudo da estrutura do texto em si e por si mesmo, rejeitando considerações 

22 Não serão discutidas questões que permeiam o uso dos termos texto e discurso feitas por alguns 
autores. O termo utilizado será sempre texto.
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exteriores a ele. Koch e Fávero (1998) ainda mencionam como contribuintes das 

teorias de lingüística textual os trabalhos de Lévi-Strauss, Bakhtin, Hjelmslev e 

Benveniste, entre outros.

Sabe-se que, de acordo com a perspectiva teórica adotada, um mesmo objeto 

pode ser concebido de várias maneiras. A lingüística textual, que tem no texto seu 

objeto de estudo, não foge à regra. Dessa forma, fez-se necessária a escolha de 

uma linha teórica, e por isso a presente pesquisa seguirá os preceitos elaborados 

por Koch que, por sua vez, baseia seus estudos em Beaugrande, Dressler, 

Maingueneau e Barthes. Quando do tratamento do tema intertextualidade, o 

principal apoio teórico virá de Sant’Anna, Koch, Hutcheon e Fiorin.   

Para Koch (2000, p.22), “textos são resultados da atividade verbal de 

indivíduos socialmente atuantes, na qual estes coordenam suas ações no intuito de 

alcançar um fim social, de conformidade com as condições sob as quais a atividade 

verbal se realiza”. Mas afinal, o que faz com que um texto seja considerado texto? A 

teia coerente que leva o receptor a construir um todo significativo caracteriza-se por 

diversos fatores, que recebem o nome de fatores de textualidade. Mateus (1983, p. 

186) acrescenta: “chamamos de textualidade ao conjunto de propriedades que uma 

manifestação da linguagem humana deve possuir para ser um texto”. 

Koch (1998, 2000 e 2002) entende como principal fator de textualidade a 

coerência. Em sua obra de 2000 (p. 41), aponta: 

A coerência, [...] longe de construir mera qualidade ou propriedade 
do texto, é resultado de uma construção feita pelos interlocutores, 
numa situação de interação dada, pela atuação conjunta de uma 
série de fatores de ordem cognitiva, situacional, sociocultural e 
interacional.

Consoante a autora, todos os outros elementos coexistem para a produção de 

um resultado final coerente.
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Os primeiros fatores de textualidade que podem ser abordados, por sua maior 

objetividade, são os de intencionalidade e aceitabilidade, que estão centrados, 

respectivamente, no locutor e no alocutário. A intencionalidade designa o anseio do 

locutor em elaborar um texto no qual os elementos lingüísticos por ele produzidos 

façam sentido e sejam aceitos pelo outro. Se não houver a intenção de se 

comunicar, seja por qual for o método, não há texto. A aceitabilidade, por sua vez, 

implica a disposição do alocutário em receber o texto do outro e participar dele. Se o 

receptor não partilhar do mesmo propósito do emissor, o texto não terá relevância 

para ele e não haverá a comunicação desejada. Dessa forma, um leitor não irá 

buscar textos que não lhe interessem ou sobre assuntos que não compreenda. 

Ainda assim, pode se deparar com um texto que, apesar de enquadrado em sua 

pretensão de leitura, acabe por não ser aceito. Quando isso acontece? Quando 

faltam elementos dos outros fatores de textualidade, como o contexto e a 

situacionalidade, por exemplo.  

O contexto, para Koch (2002, p.24): “engloba todos os tipos de conhecimento 

arquivados na memória dos actantes sociais”. Quando interagem, locutor e 

alocutário trazem consigo sua bagagem cognitiva, social e procedural; se esses 

conhecimentos não forem, ao menos em parte, compartilhados, haverá 

pressuposições errôneas por parte de um dos dois. Por esse motivo, foi tão 

pertinente o surgimento da Lingüística Textual, que passou a analisar os textos sem 

excluir a situação comunicativa. Ainda na mesma obra (p. 26), a autor aponta: “sob 

essa perspectiva, falar de discurso implica considerar fatores externos à língua, 

alguma coisa do seu exterior, para entender o que nela é dito, que por si só seria 

insuficiente”.
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Para que seja possível uma interação fluente, é preciso haver pistas 

contextualizadoras, recursos que auxiliem o alocutário na compreensão do texto. 

Esses recursos vão de sinais gráficos, diagramação, localização e data da produção 

do texto à seleção lexical, entre outros.

A situacionalidade denomina os fatores que fazem um texto relevante e 

adequado para uma dada situação. Para Koch e Travaglia (1998, p.69-70), a 

situacionalidade pode ser vista da situação para o texto e do texto para a situação. 

No primeiro caso, determina-se como a situação (neste caso, muito próxima ao 

conceito de contexto) interfere na produção e na recepção do texto. No segundo 

caso, observa-se como o texto tem reflexos no mundo real. O mundo criado pelo 

texto não é idêntico ao mundo real, mas o mundo conforme visto sob a ótica de 

quem o produziu. Desse modo, um texto pode ser coerente em uma situação, mas 

não em outra, daí a importância de adequar o texto à situação comunicativa.

Outro fator de textualidade que interfere na construção da coerência é a 

informatividade, que diz respeito à quantidade de informação nova que está 

contida em um texto. Um texto totalmente previsível tem baixo grau de 

informatividade e pode se tornar, por conseqüência, desinteressante. O nível de 

informatividade aumenta se houver, além das informações óbvias, novos conteúdos. 

No entanto, um grau máximo de informatividade – com dados totalmente 

inesperados – pode causar estranheza e exigir do receptor um grande esforço para 

compreender a mensagem. Esse fator está diretamente ligado à aceitabilidade e à 

intencionalidade, uma vez que o locutor seleciona as informações e a forma de 

distribuí-la de acordo com os efeitos que deseja para seu texto, enquanto o 

alocutário busca textos em que espera encontrar novos, porém compreensíveis, 

pareceres.
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O próximo fator, também de fundamental relevância, é a coesão, que para 

Koch (2000, p.35), diz respeito ao “modo como os elementos lingüísticos presentes 

na superfície textual encontram-se interligados, por meio de recursos também 

lingüísticos, formando seqüências veiculadoras de sentido”. Os fatores de coesão 

são os mecanismos formais da língua que permitem estabelecer relações de 

sentido. Koch (2000) aponta duas grandes modalidades de coesão: a remissão e a 

seqüenciação.

A remissão desempenha a função de retomar referentes principais ou 

temáticos (referenciação anafórica), de forma que o texto tenha concatenação e não 

perca seu foco, ou a função de antecipar novos referentes ou temas (referenciação 

catafórica), por meio de pronomes, numerais, advérbios, artigos, sinônimos, elipses 

etc. A remissão pode, ainda, ter a função de “sinalização textual”, ou seja, a função 

de fornecer elementos de apoio para o processamento do texto. Os dêiticos são um 

bom exemplo de sinalização textual.  

A seqüenciação, por sua vez, é aquela que faz o texto avançar sem que haja 

descontinuidade nos sentidos. Ela ocorre principalmente por meio de conteúdos 

semânticos, de elementos fonológicos ou prosódicos e de tempos verbais, entre 

outros. Para Mateus (1983, p.187), “todos os processos de seqüencialização que 

asseguram uma ligação significativa entre elementos que ocorrem na superfície 

textual são instrumentos de coesão”.

Outro fator mencionado por Koch e Travaglia (1998) é o da focalização, que 

se relaciona com a perspectiva sob a qual são vistos os componentes do mundo 

textual. O produtor fornece elementos sobre o que pretende focalizar em seu texto, 

enquanto o receptor recorre a seus conhecimentos e crenças para entender este 

foco; no entanto, diferenças de focalização podem comprometer a compreensão do 
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texto, pois dependendo do foco com que lê, o alocutário pode dar uma diferente 

interpretação a ele. Basta imaginar pessoas de diferentes profissões lendo um 

mesmo texto: cada qual buscará o foco em sua área de conhecimento e interesse. 

Segundo os dois autores (1998), o fator que parece abarcar todos os outros é 

a coerência, que está ligada à possibilidade de se estabelecer um sentido para o 

texto e diz respeito ao modo como os elementos da superfície textual podem 

constituir uma mensagem inteligível para os interlocutores. É por esse motivo que a 

coerência abrange todos os outros elementos da textualidade: é preciso que eles 

estejam todos em conformidade para que exista um texto coerente.

Se a intenção e a aceitação não se correspondem, falta coerência para o 

receptor. Sem a situacionalidade, não se pode dizer se um texto é coerente ou não, 

pois o que determinará isso é a adequação do texto a um propósito ou momento. 

Faltando a contextualização, o texto pode se tornar nulo de sentido. Uma 

informatividade em grau exagerado, como já visto, causa a falta de percepção da 

coerência, ainda que ela exista. Enunciados sem concatenação lingüística 

adequada, ou seja, sem coesão, também levam à não produção de sentido.

De modo geral, para Koch e Travaglia (1998, p.59), entende-se que “a 

construção da coerência decorre de uma multiplicidade de fatores das mais diversas 

ordens: lingüísticos, discursivos, cognitivos, culturais e interacionais”. 

Por fim, outro importante fator a se considerar é a intertextualidade, na 

medida em que tanto a produção quanto a recepção de um texto recorrem ao 

conhecimento prévio de outros textos. Koch (2000, p. 46) comenta: 

Todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical 
de seu interior com seu exterior; e, desse exterior, evidentemente, 
fazem parte outros textos, que lhe dão origem, que o 
predeterminam, com os quais dialoga, que retoma, a que alude, ou a 
que se opõe.  
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A intertextualidade faz parte do que a autora chama de “conhecimento de 

mundo” (1998, p.60). O conhecimento que se tem sobre o que já foi lido 

anteriormente contribui na elaboração de um sentido ao novo texto, assim como  

ajuda as noções que temos do mundo, da cultura, dos estereótipos. Ao produzir um 

texto, o locutor utiliza-se do que já experienciou em vida, ainda que o faça 

inconscientemente.   

As formas de relacionamento entre textos são muito variadas, e elas serão 

discutidas a seguir, em tópico próprio, pois a intertextualidade é o fator que interessa 

particularmente a este estudo.

4.1 A INTERTEXTUALIDADE 

É como se a literatura fosse um constante passar a limpo de textos 
anteriores, constituindo o conjunto de tudo – passado e presente – um 
grande e único texto de literatura [...]. A história vivida pela multidão de 
leitores está sempre presente, no direito ou no avesso do texto. 
                                                                             (Lajolo, 2001, p. 48). 

 O fenômeno da intertextualidade, conforme apontado anteriormente, faz parte 

dos fatores de textualidade, pois se mostra presente tanto na produção quanto na 

recepção de um texto. Os conceitos concernentes à intertextualidade têm sido objeto 

de reflexão freqüentes na literatura lingüística contemporânea, uma vez que parece 

improvável encontrar um texto que não dialogue com nenhum outro que o 

antecedeu. Ainda que esse texto exista, ele não estará isento de dialogar com o 

tempo e o espaço de sua produção, conforme apontam Fiorin e Platão (1996, p.17):

O texto é produzido por um sujeito num dado tempo e num 
determinado espaço. Esse sujeito, por pertencer a um grupo social 
num tempo e num espaço, expõe em seus textos as idéias, os 
anseios, os temores, as expectativas de seu tempo e de seu grupo 
social. Todo texto tem um caráter histórico, [...] pois revela os ideais 
e as concepções de um grupo social numa determinada época.

Ao interagir conscientemente com um texto anterior, nem sempre o escritor 

indica a fonte de seu diálogo, pois pressupõe que o leitor compartilhe com ele um 



80

mesmo conjunto de informações a respeito de obras que compõem um determinado 

universo cultural. Os dados a respeito dos textos literários, mitológicos ou históricos 

são necessários, muitas vezes, para a compreensão global de um texto. 

Koch (2000), ao falar de intertextualidade, distingue o conceito em sentido 

amplo e em sentido restrito. Em sentido amplo, refere-se à propriedade inerente do 

texto, que é a de se construir com base em algo já existente – o que se aproxima do 

conceito de interdiscursividade abordado pela Análise do Discurso. Nessa visão, um 

discurso sempre tem relação com outros durante a sua produção, mas estes não 

aparecem na superfície daquele quando terminado. Em sentido restrito, refere-se à 

relação de um texto com outros de fato existentes, produzidos.  

A intertextualidade, seja qual for o tipo ou a forma como se apresente, faz 

parte de um conceito mais amplo e recentemente bastante difundido pela Análise do 

Discurso a partir das teorias do estudioso russo Mikhail Bakhtin: a polifonia – a qual, 

por sua vez, insere-se no princípio maior do dialogismo.  

Para a autora (2000), o conceito de polifonia recobre o de intertextualidade, 

pois nesta é necessária a presença de um intertexto, seja ele de qualquer natureza, 

enquanto que naquela basta que haja a incorporação de diferentes vozes 

enunciadoras reais ou virtuais. Outros estudos a respeito de Bakhtin caminham em 

consonância com este preceito: “emprega-se o termo polifonia para caracterizar um 

certo tipo de texto, aquele em que se deixam entrever muitas vozes, por oposição 

aos textos monofônicos, que escondem os diálogos que os constituem”. (BARROS, 

2003, p.5-6). 

A questão do dialogismo, por sua vez, cinge todas as demais por sua 

amplitude; Bakhtin concebe o dialogismo como princípio constitutivo da linguagem e 

como condição do sentido do discurso. A teoria de dialogismo do autor permeia não 
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só sua concepção de linguagem, mas sua concepção do mundo, da vida. É o 

espaço interacional entre o eu e o outro, é o fato de que nenhuma palavra é 

totalmente nossa; ela sempre traz em si a perspectiva de outra voz. “O diálogo é 

condição da linguagem e do discurso, mas há textos polifônicos e monofônicos, 

segundo as estratégias discursivas acionadas”. (BARROS, 2003, p.2-6).

Koch (2007) explica que a Lingüística Textual incorporou o postulado 

dialógico de Bakhtin de que um texto não existe nem pode ser avaliado 

isoladamente; ele está sempre em diálogo com outros textos, conforme ele aponta 

(1978, p.122): “tudo se reduz ao diálogo, à contraposição dialógica enquanto centro. 

Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes 

são o mínimo de vida”.

O que interessa particularmente ao presente estudo, no entanto, é a 

intertextualidade em sentido restrito, uma vez que o corpus analisado dialoga com 

outros textos concretamente produzidos.

A intertextualidade em sentido restrito pode ser de vários tipos, os quais serão 

detalhados adiante: 

1. Intertextualidade de forma e conteúdo: Koch (2000) acredita que não 

exista intertextualidade somente de forma, uma vez que a própria forma já engloba 

um conteúdo; ela ocorre entre textos da mesma área, que usam conceitos e 

expressões comuns, em matérias da mídia no mesmo dia, entre textos literários de 

uma mesma escola ou de um mesmo gênero etc. 

2. Intertextualidade explícita: quando há citação da fonte do intertexto, nos 

resumos, traduções, e retomadas do texto do locutor (no caso da conversação). 

3. Intertextualidade implícita: quando não há a citação da fonte, ficando a 

cargo do interlocutor recuperá-la. É o caso das paródias, alusões, ironia e alguns 
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tipos de paráfrase. O produtor do texto espera que o leitor seja capaz de reconhecer 

a presença do intertexto para conferir sentido à leitura. Há exemplos abundantes na 

publicidade, na música, na literatura e na mídia em geral.

4. Intertextualidade da semelhança: o novo texto incorpora as idéias do 

intertexto, apoiando-o em sua argumentação. 

5. Intertextualidade da diferença: o novo texto ridiculariza o intertexto, 

mostra sua improcedência, coloca-o em questão. Esta discordância resulta em 

paródias e ironias, por exemplo.  

6. Intertextualidade alheia: a fonte é de um outro locutor. 

7. Intertextualidade própria: locutor utiliza textos anteriores de sua própria 

autoria. Alguns estudiosos denominam este tipo de intertextualidade intra ou auto-

textualidade.

8. Intertextualidade de um enunciador genérico: uso de enunciações que 

não têm um enunciador determinado; provêm de ditos populares, provérbios e 

clichês.

4.1.1 Casos de intertextualidade 

1. Paráfrase: segundo Beckson e Ganz (apud Sant’anna, 1999, p.17), a 

paráfrase está ao lado da imitação e da cópia, e “é a reafirmação, em palavras 

diferentes, do mesmo sentido de uma obra escrita”. A paráfrase é por vezes utilizada 

para clarificar afirmações e fórmulas na ciência ou para transmitir valores e 

ideologias da religião e da arte. O deslocamento é mínimo e pode haver citação 

direta do original. Para Sant’anna (1999, p.28), pouco faz evoluir a linguagem, e 

“oculta-se atrás de algo já estabelecido, de um velho paradigma”. Pode-se dizer que 



83

a paráfrase não modifica o sentido do texto original, caminhando em consonância 

com este. 

2. Estilização: não subverte a fala original, mantendo os dois planos em 

concordância; no entanto, o desvio é maior que na paráfrase, havendo um jogo de 

diferenciação em relação ao texto original, porém não havendo traição ao seu 

significado primeiro. A estilização é apontada como um desvio tolerável, ou seja, traz 

o máximo de inovação que um texto admite sem lhe subverter o sentido, mantendo o 

paradigma inicial. Koch (2007), cuja linha teórica foi aqui adotada, considera 

impreciso o conceito de estilização desenvolvido pelo autor, pois não é possível 

caracterizar exatamente o que se trata de desvio mínimo ou desvio total. Dessa 

forma, não será utilizado tal termo para o presente trabalho.  

3. Paródia: segundo o autor, apesar de a paródia não ser uma invenção 

recente – o termo já aparece na Poética de Aristóteles –, é um efeito de linguagem 

que se desenvolveu mais consistentemente a partir da modernidade, quando a 

linguagem passou a se voltar também para si mesma. A palavra teria vindo do grego 

para-ode, ou seja, uma ode que perverte o sentido de outra ode. Muitos autores a 

definem como pastiche, “um trabalho de ajuntar pedaços de diferentes partes de 

obra de um ou de vários artistas” (p.13). Na paródia, a fala inicial e a nova estão 

necessariamente em discordância. A segunda voz entra em antagonismo com a voz 

original que a recebeu. As vozes na paródia não são apenas distintas e emitidas de 

uma para a outra, mas se colocam, de igual modo, antagonisticamente. É por esse 

motivo que a fala do outro na paródia deve ser marcada com tanta clareza e 

agudeza. Normalmente traz uma crítica social, histórica ou racial. É sempre 

“inauguradora de um novo paradigma [e] constrói a evolução de um discurso, de 
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uma linguagem” (p.27). O texto parodístico faz uma “representação daquilo que 

havia sido recalcado, é uma nova e diferente maneira de ler o convencional” (p.31). 

Para Koch (2007), a paródia não representa necessariamente um 

antagonismo ou uma crítica. O procedimento repete formas e conteúdos para 

emprestar um novo sentido ao texto, podendo mudar o gênero, o tom e os aspectos 

estilísticos, com funções humorísticas, poéticas ou críticas, entre outras.   

A posição de Hutcheon (2000) converge com a de Koch na medida em que 

considera que a paródia sempre apresenta uma inversão irônica, mas não precisa 

contar com crítica na forma de ridicularização para sê-lo. Hutcheon aponta (p. 32) 

que para, em grego, também pode significar ao lado, e este segundo significado 

negligenciado para o prefixo amplia o escopo pragmático de paródia, aumentando 

as possibilidades de discussão sobre as formas de arte modernas.  

No passado, as paródias tinham como exclusiva função denegrir e maliciar; 

atualmente isso ocorre somente em algumas formas de paródia. Hutcheon alerta 

para a necessidade de ampliar o conceito de paródia para atender a arte do novo 

século, que vai além do conceito de apropriação textual. A paródia é uma forma de 

“reciclagem artística” (p.15) com complexa intencionalidade textual. Ela pode ser 

uma crítica séria ou uma zombaria genial; pode ter implicações ideológicas e sociais 

ou ser uma sátira a certas obras.

A ironia, no entanto, parece ser o principal mecanismo presente na paródia, 

podendo ser tanto construtiva quanto destrutiva. Segundo Hutcheon, alguns autores, 

atualmente, dividem as teorias sobre paródia em duas categorias: aquelas em que a 

paródia usa a ironia com natureza cômica e aquelas em que a ironia reforça a 

função crítica.  
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4. Apropriação: termo recente na crítica literária, a apropriação sugere a 

utilização de objetos de um meio para retratar outros bem diferentes. Técnica vinda 

do Dadaísmo do começo do século XX, reapresenta os objetos em sua 

estranhidade, cria um resultado simbólico que mexe com significados e conceitos. 

Busca desarrumar, inverter, interromper a normalidade cotidiana e chamar a atenção 

para alguma coisa. Seria uma paródia levada ao extremo, ao exagero máximo. Há 

uma relação entre a apropriação e a sociedade de consumo, pois desde que 

surgiram fotocópias, fotos etc., o conceito de arte como única e insubstituível mudou.  
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CAPÍTULO 5

A INTERTEXTUALIDADE NOS QUADRINHOS DA TURMA DA MÔNICA 
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CAPÍTULO 5

A INTERTEXTUALIDADE NOS QUADRINHOS DA TURMA DA MÔNICA 

Mauricio conquistou, ainda conquista e continuará conquistando por muito 
tempo. E uma das razões, sem dúvida, está no fato de seus quadrinhos 
possuírem uma característica ímpar: passar de geração a geração sem 
nunca perder a atualidade – até hoje, uma das principais preocupações 
que Mauricio transmite aos roteiristas e desenhistas no seu estúdio é a de 
rechear as histórias com fatos ligados à época em que são publicadas.  

         (Gusman, 2006, p.7). 

Como não poderia deixar de ser, considerando-se a longevidade de seu 

sucesso e o fiel público que as acompanha, as HQ da Turma da Mônica possuem 

todos os fatores de textualidade arrolados. Caso não contemplassem esses 

elementos, os leitores já teriam, possivelmente, desistido da leitura há tempos.

Seu autor tem a declarada intenção de entreter por meio de suas obras, 

enquanto os milhares de leitores têm tido boa aceitação delas. A situação posta é 

totalmente adequada ao que se propõe: entreter a todos e passar valores éticos e de 

cidadania aos mais novos. A coesão, sempre mantida pelos elementos lingüísticos 

de escolha simples, é reforçada pelo desenho. A coerência faz-se para aqueles que 

já sabem o que encontrarão naquele universo tão comum e ao mesmo tempo tão 

peculiar. A informatividade pode parecer baixa, uma vez que o enredo principal 

parece ser sempre o mesmo; um engano, contudo. Há uma grande preocupação em 

introduzir o novo a antigos roteiros, o que é feito com êxito. Contudo, parece ser na 

intertextualidade que se encontra a maior riqueza textual das histórias de Mauricio 

de Sousa e o grande segredo para manutenção dos leitores. 

Desde o início das revistas, nos anos 70, Mauricio de Sousa teve uma 

preocupação em misturar a fantasia e o imaginário com acontecimentos reais, algo 

que de fato pudesse acontecer no universo infantil, para uma maior aproximação 

com as crianças; além de preencher as histórias com eventos atualizados de cada 
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época. Nessa mistura de vozes do mundo vigente, faz-se presente a polifonia; no 

entanto, no anseio de atingir o cômico e preservar o público conquistado na tenra 

idade, os recursos dialógicos foram se tornando mais específicos, sofisticados, e o 

que se vê hoje são histórias recheadas de alusões, citações, paródias e paráfrases 

das mais variadas fontes do mundo real: filmes, contos de fadas, clássicos da 

literatura universal, músicas e programas de tevê. Sejam elas discretas ou 

audaciosas, estão cada vez mais presentes nas historinhas, sempre buscando 

atingir o riso com o que há de mais recente na mídia.

Esses recursos demonstram a intencionalidade em manter as revistinhas da 

Turma da Mônica atualizadas, não só no campo temático como também nos campos 

lingüístico e imagético, uma vez que, para conseguir a intertextualidade, são 

introduzidos novos vocábulos e desenhos.

Essa atualização buscaria angariar um novo público que, por influência dos 

pais e da mídia, já conhece as famosas personagens da turminha e passaria a ler as 

histórias, ao mesmo tempo em que procuraria manter fiel o público que delas não se 

cansa.

As quatro histórias selecionadas para o corpus deste trabalho e as demais 

tiras com exemplos citados contemplam quatro décadas e procuram mostrar a 

progressão no uso de recursos intertextuais e a atualização de temas e recursos 

lingüísticos e imagéticos, além da metalinguagem, tendência também bastante 

consolidada em produções textuais recentes (não é uma exclusividade de Mauricio 

de Sousa, conforme observa Lajolo (2001, p.117): “a literatura contemporânea vive 

falando de si mesma, num autocentramento de dar complexo em divã. É grande a 

produção de poesia que fala de poesia, o poeta fala de poetas, o escritor fala de seu 

ofício, o conto conta a história do contista”).
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A partir dos tipos e casos de intertextualidade abordados no capítulo quatro, 

analisam-se os recursos presentes nas histórias escolhidas, que servem de 

amostragem do imenso número de intertextualidades recorrentes observadas em 

mais de duzentos gibis. Procurou-se contemplar, na seleção, situações com 

intertextualidade de diferentes fontes: super-herói, conto maravilhoso, filme e 

programa de televisão.  

Como já mencionado, há inúmeras possibilidades para demonstrar a 

intertextualidade, mas buscou-se abarcar histórias que constituíssem um marco em 

sua década ou demonstrassem a recorrência de temas abordados por Mauricio de 

Sousa.
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CAPÍTULO 6

ESTUDO DAS HQ – UM PERCURSO INTERTEXTUAL 
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CAPÍTULO 6

ESTUDO DAS HQ – UM PERCURSO INTERTEXTUAL 

A intertextualidade superpõe códigos e linguagens, o que também ocorre, 
por exemplo, quando a linguagem verbal se acopla à linguagem visual.  
                                       (Lajolo, 2001, p.121). 

 Neste capítulo, apresenta-se uma breve descrição de acontecimentos das 

décadas de 70, 80, 90 e 2000, procurando-se um recorte direcionado ao hipotexto 

que serviu de inspiração às HQ escolhidas. Às descrições seguem-se as análises 

das HQ, para demonstrar, com base na teoria exposta, os tipos e os casos de 

intertextualidade presentes em cada uma. Logo após, tirinhas das quatro décadas 

enriquecem a análise com mais exemplos.

6.1 ANOS 70 

Os anos 70 foram marcados pela crise do petróleo que levou os Estados 

Unidos à recessão, ao mesmo tempo em que economias de países como o Japão 

começavam a crescer. No Brasil, foi uma época de crescimentos vertiginosos (bons 

e ruins), em que a produção industrial ampliava-se a todo o vapor e as exportações 

batiam recordes. 

Nessa época, surgiram movimentos de defesa do meio-ambiente, dos direitos 

das minorias, de luta contra o racismo, de combate à censura etc. O feminismo 

conseguiu grandes avanços, diminuindo a desigualdade entre homens e mulheres. 

No Brasil, muitos jovens idealistas radicalizaram a sua luta política para combater o 

regime militar. Na Inglaterra, surgiram os punks, que defendiam a destruição do 

sistema desigual por uma sociedade mais verdadeira e honesta, além do direito à 
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diversão, à liberdade e à alegria.  Houve também um crescimento das revoluções 

comportamentais da década anterior. Muitos a consideram a "era do individualismo". 

Eclodiram nesta época os movimentos musicais do rock and roll e da disco 

music, esta última estimulada, principalmente, pelo filme Os Embalos de Sábado à 

Noite, estrelado por John Travolta. A expansão das discotecas trouxe o aumento da 

permissividade sexual nos grandes centros.

A televisão foi a grande difusora de modas e manias em todos os cantos do 

planeta e tornou os acontecimentos muito mais próximos das pessoas; tanto que os 

anos 70 ficaram conhecidos como a  “Década da TV”23. Pela televisão, o mundo 

todo assistiu, por exemplo, ao vídeo de Richard Nixon, o presidente americano 

deposto pelo caso Watergate, acompanhando o escândalo de perto.  

No Brasil, um grande exemplo de produto da cultura de massa que se instalou 

com a televisão foram as novelas. A televisão contribuía mais que qualquer outro 

instrumento para a desejada integração nacional. 

Foi a década do surgimento do primeiro videogame do mundo, o Odyssey 100 

e do tri-campeonato do Brasil na Copa do Mundo de 1970, no México.

6.1.1 HQ dos anos 70 

A HQ escolhida dos anos 70, embora pudesse aparecer em qualquer outra 

década – uma vez que o sucesso da personagem do Super-Homem perdura até  

hoje –, pode ser considerada bastante apropriada para a década, aflita por um herói, 

por uma salvação. Embora existisse desde 1938, Superman24, criado por Jerry 

23 Segundo o sítio http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970.  

24 Não há um consenso para o uso dos termos Superman ou Super-Homem. Quando as primeiras 
histórias da personagem chegaram ao Brasil, a escolha foi Super-Homem. No entanto, após várias 
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Siegel e Joe Shuster, e publicado pela editora americana DC Comics, nunca perdeu 

sua popularidade. Além disso, foi em 1978 – ano anterior ao da publicação da HQ 

selecionada – que o primeiro filme, “Superman, O Filme”, com o ator Christopher 

Reeve, foi lançado. O filme reforçava o sonho do poder americano (apesar da crise) 

na imagem do super-herói.

Figura 31 - Superman. 

O Superman é uma das mais importantes personagens da cultura pop 

ocidental com mais de onze títulos periódicos de quadrinhos diferentes, cinco filmes 

e seis séries de desenho animado, entre outros; além de um infindável número de 

produtos vendidos com sua marca. É, sem dúvida alguma, o super-herói dos 

quadrinhos mais conhecido do mundo, junto com Batman e Homem-Aranha.

Super-Homem, o Homem de Aço, tem os poderes do vôo, da velocidade, da 

visão de raios-X, da super-força e da super-audição, entre outros. A seguinte história 

é contada sobre o aparecimento de Super-Homem no planeta Terra: Kal-El nascera 

em Krypton e era filho de um cientista e líder que descobrira que seu planeta estava 

condenado a explodir. Momentos antes da explosão, lançou Kal-El, então com três 

anos de idade, rumo à Terra, sabendo que a baixa gravidade da Terra e seu Sol 

amarelo lhe dariam extraordinários poderes. Após dois anos viajando no espaço, 

Kal-El cai em uma fazenda em Smallville, no estado de Kansas, na época da 

décadas, a globalização mostrou que ter um nome diferente do país originário do personagem pode 
ser muito prejudicial financeiramente – uma vez que objetos promocionais são fabricados 
normalmente em apenas um país e depois exportados ao mundo todo e, na embalagem, consta o 
nome original da personagem. Por esse motivo, na versão brasileira de As Novas Aventuras do 
Superman, o nome do super-herói não foi traduzido. Com o sucesso da série, o nome Superman
tornou-se usual entre os fãs.  
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Primeira Guerra Mundial. Um casal de fazendeiros adota-o, dando-lhe o nome de 

Clark Kent. À medida que cresce, Clark descobre aos poucos seus super-poderes, 

que decide usar em benefício da humanidade após a morte de seu pai.

Sua única fraqueza notável, um mineral chamado kryptonite (composição do 

fragmento radioativo responsável pela explosão de seu planeta), que geralmente 

aparece sob a forma de cristal verde. 

Figura 32 - Capa do Cebolinha nº. 76. 

A história intitula-se “Superominho” e a capa da revista Cebolinha número 76 

já anuncia o teor da primeira historinha, que começa com Mônica brincando ao ar 

livre quando algo cai do céu, provocando um tremendo barulho. Cebolinha e Magali

chegam ao local e todos se deparam com uma massa disforme cor-de-rosa que, 

repentinamente, abre-se, e dela sai um menino baixinho. As vestimentas logo se 

reconhecem como sendo o traje do Super-Homem. Enquanto as crianças divagam 

acerca da procedência do menininho, chega Cascão, alegremente vestido com sua 

nova fantasia do mesmo super-herói. O “Superominho” abraça Cascão fortemente, e 

este, revoltado pelo fato de os outros “sempre o imitarem”, sai de cena furioso. 

Mônica, Cebolinha e Magali começam a conversar com o garotinho, que se 

chama Caréu. Cascão vai ao laboratório de Franjinha, onde havia acabado de cair 

um meteoro. Em contato com as fórmulas do laboratório, o meteoro vira um pó 

verde, o qual encobre Cascão por inteiro.  
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 No campinho, Caréu conta à turminha que vinha do planeta Criptão, famoso 

pela exportação de “biribinhas”, onde os edifícios tinham formato de bombinha. Um 

cigarro acesso provocara o estouro de todo o planeta, e os pais de Caréu, no intuito 

de o salvarem, colocaram-no em um foguete rumo ao espaço.

Quando Cascão aparece, todo coberto de pó verde, disposto a se desculpar, 

Caréu tem um acesso de espirros, e diz que tal pó é “criptonista”, a única coisa que 

pode destruí-lo. Um espirro gigante faz com que o pó se espalhe pelo ar, e 

“Superominho” despede-se e vai embora com um “guarda-chuvinha” para não ser 

afetado. O mesmo espirro faz com que Cascão fique voando pelos ares. A história 

termina com uma multidão reunida que brada “O que é aquilo? É um pássaro? É um 

avião? Não! É o Cascão!”.

6.1.2 Tipos de intertextualidade 

A intertextualidade presente na historinha, apesar de parecer evidente para 

quem conhece o Super-Homem – raro é encontrar quem não conheça –, é implícita,

uma vez que o autor não menciona a fonte. Trata-se de uma intertextualidade alheia,

porque o texto utilizado não é do próprio autor. Pode-se dizer que há uma 

intertextualidade de forma e conteúdo, já que Super-Homem também é uma HQ. É, 

também, uma intertextualidade de diferença, pois a história original do aparecimento 

do Super-Homem é modificada.  
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6.1.3 Casos de intertextualidade

 Nesta HQ analisada, observa-se um caso de paródia, uma vez que a história 

do Super-Homem tem diversos elementos modificados de modo a produzir humor e 

dar leveza ao hipertexto.

Em Super-Homem, Kal-El (nota-se a homofonia com o nome Caréu) nasceu 

em Krypton (Criptão na Turma da Mônica) e foi lançado à Terra por seus pais ainda 

criança porque seu planeta iria explodir, vindo a cair em uma fazenda. Caréu veio 

parar no campinho da Turma porque seus pais colocaram-no em uma nave quando 

os edifícios de seu planeta, em formato de bombinha, explodiram. Reside neste 

ponto uma das ironias da historinha: edifícios em forma de bomba obviamente 

explodiriam.  

Na história original, Kal-El é colocado em uma cápsula em forma de estrela, 

enquanto que na HQ de Mauricio de Sousa a nave não tem um formato definido.

Figura 33 - HQ Superominho.

Super-Homem, conforme já mencionado, possui poderes como ser 

extremamente forte, voar, mover-se velozmente e ver através dos objetos.



97

       
Figuras 34 e 35 - Os poderes do Super-Homem. 

Caréu também tem super-poderes como força, visão de raios-X e habilidade 

para voar. 

Figura 36 - HQ Superominho.

Assim como o Super-Homem, Caréu tem um ponto fraco, algo que pode 

destruí-lo. O kryptonite, que geralmente aparece sob a forma de cristal verde, é 

representado pelo pó verde de criptonista.  No periódico da DC Comics, a kryptonita

(em português) enfraquece os poderes do herói e pode lhe ser letal; na HQ da 

Turma da Mônica, o metal provoca “acesso de espirros” e “vontade de ir ao 

banheiro” no pequeno homenzinho – mais uma ironia, já que super-heróis não têm 

necessidades humanas.
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Figura 37 - HQ Superominho.

Além disso, observa-se mais um mecanismo de paródia em outro ponto que 

reforça a subversão da figura do super-herói: Caréu vai embora sem grande 

desfecho, carregando uma sombrinha florida para se proteger da “criptonista”, 

enquanto quem está voando é Cascão.

Figura 38 - HQ Superominho.

Ao final, a multidão brada a famosa expressão utilizada quando Super-

Homem aparece em ação, voando: “O que é aquilo? É um pássaro? É um avião? 

Não! É o Cascão!”.

Figura 39 - HQ Superominho.
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6.2 ANOS 80 

Os anos 80 foram famosos por acontecimentos trágicos como o acidente 

nuclear em Chernobyl, mas também por grandes avanços tecnológicos e por 

criações sem precedentes nos campos da arte e da música.

Foi a década da popularização dos computadores pessoais, walkmans e 

videocassetes, além do desenvolvimento do CD.   

 Na política, houve o fim da Guerra Fria, com a derrocada da União Soviética, 

a queda do muro de Berlim e o triunfo do capitalismo.  

  No Brasil, passou-se da ditadura militar à democracia. Ocorreu a campanha 

pelas “Diretas Já” e a morte do presidente eleito ainda por eleições indiretas 

Tancredo Neves. Foi tempo de nova Constituição e da eleição direta, ao final da 

década, de Fernando Collor de Mello.

 Na rica produção musical mencionada, destacaram-se artistas como Michael 

Jackson, Madonna, Bon Jovi, Phil Collins, Kid Abelha, Legião Urbana e Capital 

Inicial, entre outros. No cinema, sobressaíram-se as produções Indiana Jones, E.T.,

Star Wars, Flashdance, Sexta-Feira 13, A Hora do Pesadelo e Blade Runner. Alguns 

desenhos animados e programas de televisão dos anos 80 também se tornaram 

memoráveis: Corrida Maluca, Spectroman, Caverna do Dragão, Thundercats,

Smurfs, Chips, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Xou da Xuxa, TV Pirata, Balão Mágico e 

Armação Ilimitada, dentre tantos outros.

A temática da história selecionada para os anos 80, entretanto, não está 

ligada necessariamente à década. Ela poderia, na verdade, ter aparecido ou vir a 

aparecer em qualquer época, como de fato ocorreu diversas vezes (vide quadro 

demonstrativo mais ao final do capítulo) e talvez volte a ocorrer. Foi escolhida, no 
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entanto, para mostrar a recorrência de temas, uma das características das HQ de 

Mauricio de Sousa – tendo em vista que o mote central das histórias é reiterado 

continuamente. Além disso, ela representa a constante presença do conto 

maravilhoso na vida das pessoas, especialmente da criança. A magia sempre fez (e 

fará) parte do imaginário infantil e do que muitas famílias querem cultivar em suas 

crianças, preservando tradições como apresentar contos de fadas e lendas e manter 

a fantasia em torno de figuras como Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. 

Mauricio de Sousa, conforme se auto-apresenta em seus escritos, é 

extremamente preocupado com os laços familiares, algo que começa em sua própria 

e numerosa família. Ele procura propiciar, com suas histórias, um vínculo entre pais 

e filhos e uma manutenção da magia existente nos contos. Pelo que é possível 

perceber ao longo de sua obra, o autor intenciona divertir os mais novos sem 

apelações e manter viva a criança que existe no adulto, sempre por meio do mesmo 

esquema narrativo. Observe-se o que comenta Coelho (1985, p.113-114) a respeito 

disso:

Da mesma forma que a elementaridade ou simplicidade da mente 
popular ou da infantil repudia estruturas narrativas complexas 
(devido à dificuldade de compreensão imediata que elas 
apresentam), também se desinteressam da matéria literária que 
apresente excessiva variedade ou novidades que alterem 
continuamente as estruturas básicas já conhecidas. [...] Essa 
reiteração dos mesmos esquemas na literatura popular-infantil vai 
ao encontro de uma exigência interior de seus leitores: apreciarem a 
repetição das “situações conhecidas”.  
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Figuras 40 e 41 - Momentos familiares retratados nas HQ da Turma da Mônica.
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6.2.1 HQ dos anos 80 

A história “Mônica adormecida”, retirada da revista da Mônica número 19, de 

1988, baseia-se nos contos da Bela Adormecida e Branca de Neve, misturando-os. 

Ambos os contos, de autoria dos irmãos Grimm – embora a primeira versão de A

Bela Adormecida seja, originalmente, de Charles Perrault –, são de vasto 

conhecimento na literatura universal infantil e seguem o esquema típico dos contos 

maravilhosos.  

Bela Adormecida conta a história de uma fada má que, ao não ser convidada 

para a festa do nascimento de uma princesa, jogou-lhe um feitiço de que ela 

morreria aos quinze anos ao furar-se com um fuso de tear envenenado. Uma fada 

boa, presente na festa, amenizou a maldição, dizendo que a princesa somente 

dormiria por cem anos quando isso acontecesse. A profecia cumpriu-se, e a 

princesa e todo seu reino adormeceram por cem anos, até que um corajoso príncipe 

chegou ao castelo e acordou-a com um beijo. Casaram-se e foram felizes para 

sempre.

Branca de Neve trata da história de uma linda jovem órfã cuja madrasta era 

uma mulher cruel e invejosa. Ela possuía um espelho mágico, ao qual sempre 

perguntava quem era a mulher mais bela do mundo. Ela era a mais bela até que 

Branca de Neve cresceu e tornou-se a mais bela. Irada, a mulher mandou um 

caçador matar a jovem. O caçador, penalizado, não cumpriu a ordem e sugeriu à 

Branca de Neve que fugisse. Ela assim o fez, indo parar na casa de sete 

anõezinhos, com quem passou a viver muito feliz. Um dia, a madrasta descobriu o 

que acontecera e foi ao seu encontro, levando-lhe uma maçã envenenada. Branca

de Neve, ao mordê-la, caiu adormecida. Os anões colocaram-na em um caixão de 
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cristal e velavam-na dia e noite, esperando que ela acordasse. Um dia, um príncipe 

viu-a, apaixonou-se e pediu para levar a bela moça para velar em seu castelo. Ao 

movimentarem o caixão, este caiu, fazendo com que o pedaço da maçã 

desentalasse da garganta de Branca de Neve e ela acordasse. A jovem e o príncipe 

casaram-se e foram felizes para sempre.

Na HQ de Mauricio de Sousa, Mônica pede à sua mãe que lhe conte uma 

história para dormir. A mãe conta a história de uma rainha má que sempre 

perguntava ao seu espelho mágico se havia alguém mais bela no reino. O espelho – 

que agora passara a usar “lentes de contato” – aponta sua serviçal Mônica como tal. 

Revoltada, a rainha quebra o espelho e põe-se a preparar uma maçã envenenada 

para Mônica. Disfarçada de uma pobre velhinha, oferece a maçã à menina, que a 

recusa. A rainha enfeitiça várias frutas, que também são recusadas, até que, por fim, 

a garota aceita uma “rapadura” e cai adormecida. Chega ao reino, então, um 

príncipe (Cebolinha) para despertá-la. A rainha transforma-se em um dragão, mas o 

príncipe derrota-o e chega ao castelo. O espelho, agora remendado, diz que é 

preciso beijá-la para quebrar o encanto. Cebolinha resiste, questionando se não 

poderia ser um “apelto de mão” ou um “ablaço”, mas por fim beija-a, casam-se e são 

felizes para sempre. Ao acabar de contar a história, Mônica diz à mãe que não irá 

conseguir dormir só de pensar em se casar com o Cebolinha.

6.2.2 Tipos de intertextualidade 

A intertextualidade que se observa na historinha é implícita, já que o autor não 

menciona a fonte. Não obstante, no início, a personagem da Dona Luíza diz que vai 

contar a história da Bela Adormecida, fazendo uma citação direta a um dos 



104

hipotextos utilizados. Trata-se de uma intertextualidade alheia, uma vez que o texto 

utilizado não é do próprio Mauricio de Sousa. É, também, uma intertextualidade de 

diferença, porquanto há uma mescla de duas histórias distintas, as quais são, ainda, 

deturpadas. 

Figura 42 - HQ Mônica Adormecida.

6.2.3 Casos de intertextualidade

Ao que se observa, tem-se nos anos 80 outra HQ que contém uma paródia 

bastante perceptível. O novo texto é dependente do primeiro, mas autônomo no 

sentido de ser um novo modelo, de dar um novo significado à narrativa inicial. Tem 

uma natureza lúdica, brincando com a ideologia dos contos maravilhosos.  

O procedimento de paródia tem início no nome da história, em que o autor 

usa o nome da personagem principal (Mônica), misturando-o com o nome do conto 

maravilhoso (Bela Adormecida).

A ironia já começa quando a mãe diz que a história será da Bela Adormecida,

ao que Mônica responde: “Isso é uma indireta?”. As ironizações continuam quando o 

espelho diz que “passou a usar lentes de contato” e agora enxerga quem é a mais 

bela. Na história da Branca de Neve, o espelho mágico sempre fora perfeito e criado 

para proferir a verdade.
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A rainha má pensa, inicialmente, em transformar Mônica em um animal – algo 

que as bruxas também fazem em contos –, mas depois decide ser “original” e lhe 

dar uma maçã envenenada. Claramente, ela não está sendo original ao copiar a 

conduta da madrasta má da Branca de Neve. Mônica recusa não só a maçã como 

também outras frutas (“além de tudo, é enjoada”, comenta a rainha) e só aceita a 

oferta da bruxa quando ela lhe dá uma “rapadura”. Doce típico brasileiro, a rapadura 

é considerada popular; nada relacionada à maçã, que, além de ser uma fruta nobre, 

símbolo do paraíso, está ligada aos contos maravilhosos.  

              Figura 43 - A Branca de Neve.                         Figura 44 - HQ Mônica Adormecida.

Quase no fim da narrativa surge o dragão, que não aparece em todas as 

versões das histórias-fonte, mas está relacionado ao universo desse tipo de conto, 

além de despontar, nos mesmos moldes, na adaptação para o cinema feita pelos 

estúdios Disney pela primeira vez em 1959. Cebolinha, ao contrário dos príncipes 

perfeitos, hesita em beijar a “princesa”, querendo minimizar o desfecho mágico dos 

contos de fadas a um abraço ou aperto de mão.

Figuras 45, 46 e 47 - Momento “romântico” em A Bela Adormecida, na HQ Mônica Adormecida e em 
A Branca de Neve.
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6.3 ANOS 90 

 Os anos 90 foram uma década turbulenta no Brasil, contando com a posse do 

primeiro presidente escolhido por eleições diretas, com o plano econômico imposto 

pelo novo governo, com muitas demissões e com o movimento dos caras-pintadas 

pelo impeachment do mesmo presidente Fernando Collor. Foi um período de baixo 

crescimento econômico e de poucos avanços na área social.  

 No mundo, otimismo e esperança seguiram o colapso do Comunismo, mas os 

efeitos da Guerra Fria estavam só começando, como o advento terrorista em regiões 

do Terceiro Mundo. Muitos países ocidentais obtiveram estabilidade política e 

diminuíram a militarização devido ao fim da Guerra Fria, levando ao crescimento 

econômico e melhores condições de vida.  

A competitividade entre as emissoras de televisão acirrava-se e levava à 

expansão de técnicas e conteúdos.  

A seleção brasileira de futebol alcançou o tetra campeonato na Copa do 

Mundo de 94 e jogos de videogame como Street Fighter II e Mortal Kombat fizeram 

sucesso entre os adolescentes. Pokémon e Tamagochi viraram moda no final da 

década.

Foi neste período que surgiram os telefones celulares, assim como teve início 

a popularização dos CDs e seus tocadores portáteis, os discmen.

Na Internet, cuja conexão ainda era bem precária no início da década, a 

diversão era conhecer pessoas nas recém inventadas salas de bate-papo.  

No mundo da música, destacam-se grupos de rock como Nirvana, Pearl Jam, 

Stone Temple Pilots e grupos pop como Spice Girls e Backstreet Boys.
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6.3.1 HQ dos anos 90 

A HQ selecionada dos anos 90 apresenta intertextualidade com um filme. 

Muitos filmes famosos nos anos 80 perduraram nos anos 90, tanto por sua 

popularidade quanto pelo fato de terem tido seqüências. Uma trilogia de grande 

sucesso que teve o primeiro filme lançado em 1985 e o último em 1990 foi De Volta 

Para o Futuro. Este filme cômico de ficção científica, do diretor Robert Zemeckis, 

conta a história de um cientista maluco (Dr. Brown) que inventa uma máquina do 

tempo a partir de um carro DeLorean (com design bastante futurista para a época). 

Enquanto mostra a criação ao amigo Marty McFly, um jovem de dezessete anos, 

uma confusão ocorre e leva Marty a entrar no carro e a viajar no tempo, fazendo-o 

parar em 1955.

 Em 1955, Marty precisa encontrar o Dr. Brown da época para levá-lo de volta 

ao futuro. O problema é que o combustível para a viagem no tempo é o plutônio, 

impossível de ser encontrado na década de 50, então os dois protagonistas têm de 

arrumar outra forma de mandar o garoto para 1985. Nesse meio tempo, diversas 

aventuras acontecem, como Marty acidentalmente impedir o primeiro encontro de 

seus pais adolescentes e precisar correr contra o tempo para juntá-los, entre outras. 

O filme desenrola-se em torno dessas confusões até que, por fim, são bem 

sucedidos e Marty volta à sua época. Nos outros dois filmes seqüenciais, há mais 

aventuras envolvendo Marty e Dr. Brown viajando para o futuro e o passado. 

Provavalmente, não há adulto com mais de trinta anos que não conheça a trilogia. 

 Em De Volta Para a Historinha, publicada em 1991 na revista do Cebolinha

número 60, Franjinha, o inventor da turma, cria (como sempre) uma máquina do 

tempo com um carrinho de rolimã. Franjinha está mostrando o invento para 
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Cebolinha, o qual, no meio de uma confusão ao fugir da Mônica, acaba por entrar no 

carrinho do amigo. Movida ao impulso de uma coelhada da Mônica, a máquina viaja 

no tempo e vai parar na década de 1960.

 No passado, Cebolinha encontra o Cascão “antigo”, ou seja, desenhado 

conforme os moldes do início da Turma da Mônica. Cascão não reconhece o amigo 

e também não sabe quem é Franjinha. Cebolinha explica a Cascão que veio do 

futuro. Enquanto isso, o Cebolinha de 1960, fugindo da Mônica, entra no carrinho 

que, novamente impulsionado por uma coelhada, viaja no tempo. O Cebolinha dos 

anos 90 desespera-se, achando que vai ficar preso no passado para sempre. Desse 

ponto em diante, o narrador cria um suspense, fazendo uma chamada para o leitor 

continuar a ler, na página seguinte, o De volta para a historinha II.

Figura 48 - HQ De volta para a historinha.

Na segunda parte da história, Cebolinha encontra a Mônica antiga, que logo 

no início lhe dá uma coelhada ao ser por ele ridicularizada. A história continua com 

idas e vindas no tempo de Cebolinhas e Mônicas “novos” e “antigos”, até que tudo 

se resolve e acaba bem (logicamente, com Mônica correndo atrás do Cebolinha com 

seu coelhinho).
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6.3.2 Tipos de intertextualidade

 Na HQ “De volta para a historinha”, a intertextualidade pode até parecer 

explícita, uma vez que o título e a capa da revistinha são óbvios, mas como o autor 

não menciona a fonte, somente o leitor conhecedor do filme percebe a 

intertextualidade existente, e por isso ela é classificada como implícita. É também 

uma intertextualidade alheia, porque o autor utiliza-se de um texto de outro locutor. 

O procedimento é de diferença, uma vez que o texto fonte é tomado e transformado 

de modo a produzir humor. O encontro das personagens nos moldes novos com as 

nos moldes antigos mostra, ainda, a metalinguagem ricamente explorada por 

Mauricio de Sousa. 

6.3.3 Casos de intertextualidade 

 Apresenta-se nesta HQ um caso de paródia, em que diversos elementos do 

filme são tomados e utilizados de forma a reproduzir um enredo semelhante, porém 

adaptado à “realidade” da Turma da Mônica. A capa da revistinha já é uma 

intertextualidade visual com o pôster de lançamento do filme. Para perscrutar a 

comparação, observem-se as figuras a seguir:
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Figuras 49 e 50 - Pôster do filme De Volta Para o Futuro e capa da revista Cebolinha.

O letreiro com o nome tem exatamente a mesma formatação; Cebolinha 

encontra-se na mesma posição que a personagem Marty, segurando os óculos na 

altura da testa e olhando para o relógio de pulso; o carro está ao lado da 

personagem, que tem seu pé direito dentro dele; ambas as personagens têm 

fisionomia preocupada e usam uma jaqueta; há fogo no chão e o fundo é azulado 

com luzes brilhantes.

 Os acontecimentos da história reforçam os elementos de semelhança com o 

enredo do filme. No princípio do filme, Marty procura por Dr. Brown em seu 

laboratório, mas este não está, e o garoto depara-se com diversas invenções 

malucas. Cebolinha também inicia a história dessa forma, deparando-se com um 

laboratório vazio e um novo invento de Franjinha.
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Tanto uma personagem quanto outra acabam entrando no carro e viajando no 

tempo por causa de uma confusão. No caso do filme, a confusão dá-se quando 

terroristas vêm atrás do cientista, atirando com armas de fogo, porque este lhes 

roubou o plutônio; na historinha, Cebolinha está fugindo da Mônica.

Assim como o narrador cria suspense para estimular o leitor a continuar a 

leitura, tanto o primeiro quanto o segundo filmes terminam com cenas que já são 

ganchos para o próximo, instigando o espectador a assistir à seqüência.

Como no segundo filme, a história continua com idas e vindas no tempo de 

Cebolinhas e Mônicas “novos” e “antigos”, até que tudo se resolve e acaba bem.

6.4 ANOS 2000 

A década que ainda está vigente é bastante ativa em termos tecnológicos e, 

infelizmente, em termos de conflitos internacionais e civis. Na política mundial, este 

período é marcado mais agudamente pelos embates militares entre os Estados 

Unidos e o Oriente Médio e dos países do Oriente Médio entre si. Os grandes 

marcos das divergências foram o trágico ataque às torres americanas do World

Trade Center, em 2001 e o atentado aos trens espanhóis, em 2004.

No Brasil, foi eleito o primeiro presidente de esquerda, Luís Inácio Lula da 

Silva, nas eleições de 2002 , o qual foi reeleito em 2006. 

Em 2002, o país torna-se pentacampeão na Copa do Mundo de Futebol, 

perdendo, porém, a Copa de 2006.  

Nessa década, a Internet consolida-se como veículo de comunicação em 

massa e armazenagem de dados, e a globalização da informação atinge um nível 

sem precedentes históricos. É também o período da expansão da telefonia fixa e do 
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uso de celulares. A tecnologia tem grande destaque com os televisores de plasma e 

de LCD, com a chegada da televisão digital, com a ampliação da Internet banda 

larga e com o aumento nas vendas de computadores, entre outros.

Surgem os primeiros sítios eletrônicos de relacionamento, como o Orkut, que 

rapidamente se espalham com sucesso. 

Entra em moda o gênero pop adolescente, tendo como principais expoentes 

Christina Aguilera, Shakira, Britney Spears e Avril Lavigne. No Brasil, o funk se 

populariza.

No cinema, destacam-se filmes como X-Men, Harry Potter, Star Wars (que 

completa, em 2007, trinta anos de seu primeiro lançamento) e Homem-Aranha. Na 

tevê, popularizam-se os reality shows, como o Big Brother.

Ainda nos anos 2000, é grande a expansão das empresas que provêm 

televisão a cabo ou de satélite, as quais oferecem programas específicos também 

de violência (agressões familiares, acidentes, catástrofes e crimes, entre outros). 

Produzidos principalmente por redes norte-americanas, foram e continuam sendo 

exibidos com sucesso ao público brasileiro. A tendência de exploração da violência 

foi universal tanto no cinema quanto na televisão, na literatura e nos games. O 

público, por sua vez, manteve e continua mantendo um ávido interesse por esse tipo 

de atração, propiciando-lhe enorme audiência. Conforme aponta Cirne (2000, p.86): 

“nunca, na história da humanidade, glorificou-se e mitificou-se tanto a mediocridade 

e o lixo pseudo-artístico como nos últimos anos”. 


