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6.4.1 HQ dos anos 2000 

A história escolhida para a década foi publicada em 2006, na revista do 

Cebolinha número 243. É a primeira história da revista, contém doze páginas e tem 

como título “Losti...sem eira nem beira”.

Assim como nas outras historinhas, o próprio título já nos remete ao nome do 

que será a fonte intertextual: Lost trata-se de um seriado americano da rede ABC,

transmitido no Brasil por um canal fechado chamado AXN. Criado por Jeffrey Lieber, 

Jeffrey Jacob Abrams e Damon Lindelof, o enredo baseia-se em um grupo de 

pessoas que cai em uma ilha misteriosa ao sobreviver a um acidente de avião. Os 

episódios giram em torno da luta pela sobrevivência em um lugar cheio de terror e 

enigmas e das lembranças das vidas das personagens antes do desastre.  

O seriado, que já está em sua terceira temporada em 2007 e tem a quarta 

com estréia prevista para 2008, é permeado por inúmeros acontecimentos 

inexplicáveis, entre eles, seres jamais vistos e barulhos apavorantes. Lost, que 

ganhou o Emmy e o Globo de Ouro por melhor série televisiva na categoria drama 

em 2005, foi lançado no final de 2004 e chegou ao Brasil em 2005.  

Em “Losti...sem eira nem beira”, Cebolinha acorda assustado sem saber onde 

está. Logo conclui que está perdido e resolve chorar e correr. Na seqüência, 

aparece a Mônica, fugindo de um monstro. Cebolinha, ao ouvir o barulho do 

“monstro”, sai correndo. Em seu caminho, encontra Cascão.

Mônica sugere a união como forma de se defender e de encontrar um meio 

de fuga. Ao encontrarem uma caixa, Cascão levanta a hipótese de haver uma 

“escotilha” que pode ajudá-los a sair dali. Em seguida, aparece Magali, que está se 

escondendo dos “outros”. Cascão constrói uma jangada para tentar fugir dali, mas 
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tem sua idéia frustrada pelas outras personagens, que lhe dizem que eles estão em 

terra firme.

Magali encontra um carrinho de compras com mantimentos, o qual Mônica

alerta para não tocar. Na seqüência, surge Xaveco, alegando ser o dono do carrinho 

e dizendo estar ali há uma semana.

As crianças continuam a pensar em idéias de como sair do local, quando 

começam a encontrar diversos objetos que haviam perdido.  Tentando solucionar a 

confusão, chegam à conclusão de que, mais uma vez, tinham ido parar dentro do 

Floquinho – um verdadeiro mistério de cachorro peludo que pertence ao Cebolinha,

e que freqüentemente surge nas histórias escondendo objetos e crianças – e gritam 

por socorro. O último quadrinho mostra o cachorro, no quintal, com um balão de 

socorro sendo gritado por várias vozes, e o pai do Cebolinha chegando do trabalho e 

ouvindo o chamado.

6.4.2 Tipos de intertextualidade

Na HQ “Losti... sem eira nem beira”, é possível encontrar intertextualidade

implícita – apesar de o título ser tão explícito, não há citação da fonte, é o leitor que 

deve fazer a ponte e perceber qual foi o hipotexto utilizado. A intertextualidade

presente é alheia, pois 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. Existe a intertextualidade de um enunciador genérico no 

título, quando o autor utiliza-se de uma expressão popular.
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6.4.3 – Casos de intertextualidade 

A HQ dos anos 2000 trata-se, mais uma vez, de uma paródia, havendo 

subversão do sentido original do seriado, cujo mote é o suspense e o terror, para 

criar humor e produzir uma sátira. Observa-se na HQ um caráter dinâmico na 

produção de um novo sentido e de uma nova função ao programa de televisão, 

característico da paródia.  

O “i” acrescido à palavra Lost aportuguesa-a e permite uma ironia da mesma, 

à medida que inferioriza o status do programa com uma pronúncia fora do padrão. O 

restante do título “sem eira nem beira” complementa o significado da palavra lost,

que significa perdido, em inglês, ao ser uma referência a um adágio popular usado 

para designar alguém sem recursos, sem destino, sem trabalho, ou conexão com 

nada.

Após o título, que por si só já é uma intertextualidade, tem-se semelhanças 

com o hipotexto que começam no primeiro quadrinho: um olho piscando, seguido 

pela personagem Cebolinha acordando assustada. O primeiro capítulo do seriado 

começa exatamente assim: instantes de escuridão, e depois uma câmera foca um 

olho da personagem principal, Jack, abrindo-se após o acidente, e ele levanta-se 

assustado, tentando entender onde está e o que aconteceu. Jack põe-se em pé e 

corre em direção à praia, onde os demais sobreviventes agitam-se e tentam salvar 

outras pessoas.
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Figura 51 - Cenas iniciais do primeiro capítulo do seriado Lost.

Figura 52 - Primeira página da HQ Losti...sem eira nem beira!

Cebolinha, ao concluir que está perdido, como “uma criança independente e 

decidida”, resolve chorar. Jack, sua personagem inspiradora, é um médico decidido, 

corajoso – o “galã” do seriado. Quem deveria ser o protagonista e herói da história 

(afinal, o cachorro que aparece no desfecho da narrativa é dele, bem como o é a 

revistinha, Cebolinha número 243), ao contrário do protagonista de Lost, é medroso 

e nunca sabe o que fazer, a não ser correr e gritar. 
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Figura 53 - HQ Losti...sem eira nem beira!

Quando Mônica aparece fugindo de um monstro cujo barulho ouvira, há uma 

identidade com os ruídos aterrorizantes que surgem em Lost. Novamente, “o 

corajoso” Cebolinha sai correndo. Cascão pergunta se o ruído é de “um urso polar 

com dor de dente”, uma sátira a outro episódio do programa em que um urso polar 

aparece e ataca as pessoas (em plena floresta tropical, note-se).

Figura 54 - HQ Losti...sem eira nem beira!

Mônica sugere a união como forma de se defender e de encontrar um meio 

de fuga, como também acontece no programa. Ao encontrarem uma caixa, Cascão

levanta a hipótese de haver uma “escotilha”, termo utilizado pelas personagens de 

Lost para se referir a uma portinhola misteriosa que encontram no meio da floresta. 

Este vocábulo, não comumente utilizado – e provavelmente desconhecido pelas 

crianças –, reforça a intertextualidade com o seriado.
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Figura 55 - HQ Losti...sem eira nem beira!

Magali, que está se escondendo dos “outros”, utiliza um termo recorrente no 

seriado para se referir às pessoas desconhecidas que rondam a ilha. Como uma 

personagem do programa, Cascão começa a construir uma jangada como os 

destroços (palavra ligada a acidentes) da caixa de madeira para tentar fugir dali, 

mas não obtém sucesso – a ironia fica por conta de estarem em “terra firme, mais 

fofa que os bolos da avó”. No caso da série, a personagem Michael consegue 

construir a jangada – expressão também pouco conhecida, principalmente pelas 

crianças –, mas acaba ficando à deriva e voltando à ilha dias após sua partida. 

Figura 56 - HQ Losti...sem eira nem beira!

Em um carrinho de mantimentos, Magali encontra uma cueca dos “coalas 

carinhosos”, uma alusão aos “Ursinhos Carinhosos”, a fim de criar graça e 
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ridicularizar a personagem dona da mesma. No seriado, mantimentos também 

surgem misteriosamente na floresta, deixados por vários pára-quedas. Xaveco é o 

dono do carrinho (e, claro, da cueca) e afirma estar ali há uma semana. Como é 

personagem secundária, ninguém sentiu sua falta – observa-se aqui a auto-ironia 

metalingüística que Mauricio de Sousa faz de suas criações.  

Ao encontrar objetos que haviam perdido, Xaveco encontra seus discos da 

“Braba Istraiza” – uma discreta citação à cantora e atriz americana Barbra Streisand, 

atualmente com sessenta e cinco anos e provavelmente não familiar para os mais 

jovens.

Figura 57 - HQ Losti...sem eira nem beira!

A conclusão das personagens de que, mais uma vez, estavam dentro do 

Floquinho, assemelha-se com a fantasiosa e impossível trama do seriado Lost, além 

de reforçar o humor da historinha. 

A HQ toda tem fundo preto, para criar o clima de “suspense” e indicar que de 

fato estavam em um lugar escuro. Somente o último quadro, em que aparece o 

cachorro do lado exterior, é colorido normalmente. As expressões de medo e 

entusiasmo que se alternam nas personagens são bem exageradas para enfatizar o 

efeito cômico.

Não obstante algumas crianças assistam ao programa Lost, ele é destinado 

majoritariamente ao público adulto, e traz temas, de fato, inapropriados para os 

menores. Por ser de rede de tevê fechada, por ser um seriado veiculado uma vez 

por semana e por ter uma trama de suspense, quase migrando para o terror, o 
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programa tem um público fiel. No entanto, aqueles que não o seguem, talvez não o 

consigam entender, devido à complexidade do enredo, e muitos nunca ouviram falar 

de tal programa.

Dessa forma, pode-se afirmar que a historinha “Losti... sem eira nem beira” é 

destinada a um público muito específico: adulto, de classe média ou alta (quem tem 

acesso à televisão paga), que goste de seriados americanos e que, acima de tudo, 

acompanhe Lost. Quem está fora desses padrões vai ter dificuldade, realmente, em 

compreender a história e os mecanismos intertextuais entre ela e o programa. 

 A alusão à Barbra Streisand e o emprego de diversos vocábulos diferenciados 

ao longo da história também são mais percebidos pelo leitor adulto.

6.5 Outros exemplos 

 Conforme mencionado, os exemplos de intertextualidade nas HQ de Mauricio 

de Sousa são inúmeros. Escolher apenas quatro histórias que representassem cada 

qual sua década ou a recorrência temática foi uma árdua tarefa mediante a riqueza 

de recursos intertextuais apresentados. Para se vislumbrar a grandiosidade de 

tantas paródias, citações e alusões foram selecionados mais alguns momentos de 

intertextualidade – tarefa não menos árdua – de diversas revistinhas dos anos 70, 

80, 90 e 2000, os quais podem ser observados a seguir25.

25 Optou-se por mencionar somente o número da revistinha e data de publicação; a bibliografia 
completa encontra-se na referência das figuras.  
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ANOS 70

Figura 58 - Alusão ao cantor Jerry Adriani. Cebolinha nº. 1 - 1972.  

Figura 59 - Alusão aos apresentadores Chacrinha e Sílvio Santos. Mônica nº. 104 - 1978
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Figura 60 - Alusão ao super-herói Hulk. Mônica nº. 114 - 1979.  

Figura 61 - Citação da frase “Abre-te Sésamo”. Mônica nº. 112 - 1979.  

Figura 62 - Piadinha com citação da revista Veja – revista para adultos. Mônica nº. 114 - 1979.  
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Figura 63 - Hilariante alusão a diversos programas, produtos, músicas e artistas da época: Rádio 
Camanducaia, Rádio Record, Sílvio Santos, Gil Gomes, Sidney Magal, Roberto Carlos, Doril e Atalaia

Jurubeba. Cebolinha nº. 81 - 1979. 
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ANOS 80

Figura 64 - A metalinguagem sempre foi explorada por Mauricio de Sousa. Cebolinha nº. 120 - 1982. 

Figura 65 - Citação do programa de televisão Fantástico. Cebolinha nº. 120 - 1982. 
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Figura 66 – Alusão ao cantor Eduardo Dusek e sua música que dizia “Troque seu cachorro por uma 
criança pobre”. Mônica nº. 161 - 1983. 

Figura 67 - Alusão à história bíblica de Sansão. Mônica nº. 161 - 1983. 

Figura 68 - Paródia do videogame “Come-Come”, popular nos anos 80. Mônica nº. 172 - 1984. 

Figura 69 - Alusão à apresentadora Xuxa. Mônica nº. 4 - 1987. 
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Figura 70 - Recorrência de temas: paródia do conto “Bela Adormecida”. Mônica nº. 4 - 1987. 

Figura 71 - Alusão à lenda de beijar sapos que viram príncipes. Mônica nº. 2 - 1987. 
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Figura 72 - Paródia da novela “Escrava Isaura”. Mônica nº. 3 - 1987. 

Figura 73 - Citação da música de Dire Straits – banda totalmente parte do universo adulto. Mônica nº. 
12 - 1987. 

Figura 74 - Alusão ao ator Arnold Schwarznegger. Mônica nº. 25 - 1989. 
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Figura 75 - Paródia do programa de TV do “Bolinha”. Cascão nº. 64 - 1989. 

Figura 76 - A metalinguagem novamente em ação. Cascão nº. 64 - 1989 


