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RESUMO 

O objetivo do autor deste estudo de linguagem empírico é evidenciar a caracterização 

linguística de personagens —de histórias em quadrinhos da Mulher-Maravilha— mediante a 

descoberta de quais palavras-chave —de córpora de referência “específicos”— estão 

incorporadas ao vocabulário de tais personagens, e em qual proporção. Para atingir esse 

objetivo, o pesquisador, primeiro, descobre as 100 palavras-chave relevantes de seis amostras 

de linguagem “específica” por meio da comparação do léxico delas ao dum córpus de 

referência formado por linguagem “genérica” (como o BNC); depois, as palavras-chave 

incorporadas. Apenas os textos de 24 edições da revista WONDER WOMAN —do fim da 

década de 1980, roteirizadas e desenhadas por George Pérez— compõem o córpus de estudo. 

A fundamentação teórico-metodológica do pesquisador é de Linguística de Córpus (ou da 

abordagem baseada em córpus). À luz dos resultados obtidos, o autor considera admissível 

afirmar que tanto o método desenvolvido para esta pesquisa quanto o referencial teórico são 

adequados para a descoberta e para a análise da caracterização linguística de personagens de 

histórias em quadrinhos com base no vocabulário destes, que é decorrente de escolhas 

estilísticas do seu roteirista. 

Palavras-chave: Abordagem baseada em córpus. Palavras-chave incorporadas. Caracterização 

linguística. Histórias em quadrinhos. Mulher-Maravilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The author of this empirical language study aims at offering evidence of the linguistic 

characterization of some Wonder Woman comic book characters by finding which keywords 

—from “specific” reference corpora— have been incorporated to the aforementioned 

characters’ vocabulary, and to what extent. In order to achieve such an aim, the researcher, 

first, brings to light the 100 relevant keywords from each of his six “specific” natural 

language samples by comparing their vocabularies to that of a “generic” reference corpus 

(such as the BNC); then, the incorporated keywords are found. Only the texts (not the 

drawings) from 24 issues of the WONDER WOMAN comic book (published in the late 

1980s) have served him as his study corpus. All the stories in that selected corpus were both 

written and drawn by George Pérez. The researcher’s methodological and theoretical basis is 

from the Corpus Linguistics field (or the corpus-based approach). The results seem to 

warrant the conclusion that, based on the study of those characters’ vocabulary, which is a 

manifestation of the writer’s stylistic choices, both the method developed for this research and 

the theoretical basis selected by the researcher have been proven valuable not only to make 

the linguistic characterization (of comic book characters) evident, but also to analyze it. 

Keywords: Corpus-based approach. Incorporated keywords. Linguistic characterization. 

Comic books. Wonder Woman. 
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Ramos (2009a:13) afirma que houve um tempo, no Brasil, quando levar histórias em 

quadrinhos (doravante, HQs) para a sala de aula era inaceitável; hoje, todavia, elas são bem-

-vindas nas escolas, e há até estímulo governamental para que sejam usadas no ensino. Ele 

(idem) aponta a inclusão das HQs nas provas de vestibular e a menção a elas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (os PCN) como evidências dessa mudança de paradigma. O 

pesquisador lamenta, no entanto, o fato de ainda haver pouca produção científica sobre as 

HQs (como consequência dum histórico de preconceito contra elas —também dentro da 

universidade).  

Na introdução de Muito além dos quadrinhos: análises e reflexões sobre a 9.ª arte, 

Vergueiro e Ramos (2009) declaram que esse livro é uma aposta ousada no aprimoramento do 

conhecimento sobre os vários aspectos ligados a esse gênero. Para os organizadores da 

aludida obra, já não se discute se os quadrinhos são paraliteratura, subarte nem próprios 

doutra categorização “inferior”1 e, muitas vezes, vexatória, pois, a seu ver, são Arte. [Parece 

haver consenso quanto a os quadrinhos serem a nona arte, e, muito embora os autores 

supramencionados não justifiquem por que os consideram Arte, a minha justificativa para que 

esse status tenha sido atribuído a eles é esta: são obras produzidas conscientemente para a 

expressão tanto de ideais de beleza (de harmonia) quanto de subjetividade, de criatividade, de 

sensibilidade e de habilidade humanas.] Os dois (idem) defendem a concepção de que, 

hodiernamente, não é necessário que nenhum pesquisador peça desculpa por estudar, por 

exemplo, as HQs (que são um subgênero dos quadrinhos), já que a dedicação a esse tipo de 

estudo deixou de representar uma “heresia” ou um atentado contra a seriedade da pesquisa 

científica. Pelo contrário! Para eles, ter HQs como objeto de pesquisa representa o 

reconhecimento —mesmo que tardio— de quanto o estudo delas (como enunciados da 

linguagem gráfica sequencial) “pode revelar” sobre a realidade na qual são produzidas e 

“consumidas”. Esses dois pesquisadores apoiam que se pense o conteúdo das HQs em todos 

os espaços de atuação e campos do conhecimento —de modo que se amplie a compreensão 

dos seus recursos e aprofunde-se o impacto dos conteúdos por meio delas disseminados— 

porque tais estudiosos acreditam que não existam quadrinhos produzidos inocentemente, mas 

apenas leitores que possam comportar-se desse modo.  

                                                
1 Nesta tese, emprego as aspas de conformidade com as prescrições de Sacconi (2001:523) e de Bechara 

(2001:613): 1.ª)  no começo e no fim das citações; 2.ª) para indicar que o uso duma palavra ou dum termo não 
é muito próprio; 3.ª) para dar um sentido particular a uma palavra, ou a um termo, ou a uma expressão; 4.ª) e 
para realçar uma palavra, ou um termo, ou uma expressão, mas nunca para indicar ironia. 
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O gênero quadrinhos —o qual será abordado no próximo capítulo: o de 

contextualização— é vasto e, nele, estão abarcados diversos subgêneros: charges, tiras 

cômicas, cartuns, HQs (de super-heróis, de humor, de personagens infantis, de ficção 

científica, etc.), dentre outros. O meu foco, nesta pesquisa, restringe-se ao subgênero HQs da 

super-heroína Mulher-Maravilha —uma dos três principais personagens duma das mais 

renomadas editoras (de HQs) do mundo: a DC. Faz muito tempo que esse subgênero deixou 

de ter mormente os leitores infanto-juvenis como público-alvo, pois, há décadas, temas como 

morte, dependência e tráfico de drogas, violência, sexo, corrupção e até prostituição têm 

composto as suas narrativas. Mesmo que a temática das HQs fosse “inocente” , penso que não 

existiria uma razão pela qual elas não pudessem ser —como é a literatura voltada para os 

públicos infantil e infanto-juvenil— objeto de pesquisa científica. 

Considerada a inegável eminência das HQs na cultura popular contemporânea, a qual 

pode ser exemplificada não só pela profusão de páginas virtuais dedicadas a elas [como as 

norte-americanas Comic Book Resources (www.comicbookresources.com) e Newsarama 

(www.newsarama.com), dentre outras, e as brasileiras Universo HQ 

(http://www.universohq.com/), Omelete (omelete.uol.com.br)], mas também por meio da 

“transposição” de personagens originários de HQs para blockbusters hollywoodianos [como 

O Cavaleiro das Trevas2 (The Dark Knight)3, de 2008, e O Homem de Aço (Man of 

Steel)4, de 2013] e para séries televisivas live-action [como Smallville (de 2001 a 2011), 

Arrow (de 2013 até o presente) e The Walking Dead5 (de 2011 até o presente)], reputo 

justificável que a atenção de acadêmicos seja atraída para as HQs. (Considero oportuno 

destacar que essa “transposição” tem parecido muito bem-sucedida, além de ter rendido, 

literalmente, bilhões de dólares aos respectivos estúdios.) Tais fatores compõem parte da 

minha motivação para ter decidido estudar HQs, mas não são os únicos. 

Da perspectiva pessoal, posso apontar —como motivador— o fato de ter conhecido 

boa parte dos super-heróis (por meio dos desenhos animados) na primeira infância, isto é, 

                                                
2 Optei por acatar a recomendação de Sacconi (2001:524) a respeito do uso do negrito e / ou do itálico para a 

citação dos nomes de obras (como livros, revistas, filmes, séries televisivas, etc.) nas obras impressas. 

3 De acordo com conteúdo do site http://boxofficemojo.com/alltime/world/. <Acesso em 10/1/2014.> 

4 De acordo com conteúdo do site http://comicbook.com/blog/2013/07/14/man-of-steel-passes-600-million-at-
worldwide-box-office/. <Acesso em 22/4/2014.> 

5 De acordo com conteúdo do site http://moviepilot.com/posts/2014/05/09/the-walking-dead-delivers-record-
amc-profits-1412262?lt_source=external,manual#!PzsQK. <Acesso em 9/5/2014.> 
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antes mesmo do meu letramento. O primeiro “contato” com os meus três favoritos —a 

Mulher-Maravilha, o Super-Homem e o Thor— foi por intermédio de desenhos animados 

(como Superamigos, dentre outros) e de reprises, na televisão brasileira, de séries (como As 

Aventuras do Super-Homem e Mulher-Maravilha —estreladas, respectivamente, por 

George Reeves e Lynda Carter). Assim que aprendi a ler, passei a colecionar revistas em 

quadrinhos de super-heróis6, e elas têm feito parte da minha vida desde então.  

Da perspectiva acadêmica, ter-me sido imposto um trabalho —no sexto semestre do 

bacharelado em Letras (Tradução e Interpretação), em 2005, no UNIBERO (a antiga 

Faculdade Ibero-Americana)— “promoveu” o “despertar” do meu interesse pela compreensão 

da linguagem desse subgênero dos quadrinhos. Tal trabalho consistiu nas tarefas de traduzir 

três cenas da edição número 10, da revista WONDER WOMAN7, de novembro de 1987, e de 

justificar as minhas decisões tradutórias. Nessa época, quando tive de fazer o estágio 

supervisionado obrigatório, uma das tarefas a serem cumpridas por mim era a produção dum 

glossário bilíngue composto por, no mínimo, 500 termos. Optei por fazer o glossário 

intitulado O Universo DC (CASSIMIRO, 2005). Enquanto ainda cursava o bacharelado em 

Letras, cheguei a considerar a possibilidade de trabalhar como tradutor de HQs de super-

-heróis, pois recebi um convite dum profissional da área. 

Da perspectiva profissional, como professor dum curso de Letras (Tradução e 

Interpretação), tenho lidado, cada vez mais, com o interesse de tradutores em formação em 

trabalharem com HQs, o que me “obriga” a incluir (pelo menos!) uma atividade referente a 

elas nas aulas de prática de tradução (ou de versão, ou de revisão) de textos gerais ou 

literários, por exemplo; por isso, refinar o meu conhecimento sobre HQs (especialmente 

quanto à linguagem delas) tornou-se um dever.  

Decidi, assim, selecionar —como córpus8 de estudo— HQs da Mulher-Maravilha 

porque (1.º) a personagem é, dentre todos os do Universo DC, a minha predileta (em virtude 

de todas as suas características, das quais destaco a intrínseca relação dela com a mitologia 

grega); (2.º) a super-heroína foi criada pelo doutor William Moulton Marston em resposta 

                                                
6 Tratarei do conceito de super-herói no capítulo de contextualização, nos itens 2.1, na página 33, e 2.4, na 
página 44. 

7 Quando um personagem é homônimo duma revista em quadrinhos, é praxe, na área, grafar o título da revista 
em caixa-alta a fim de desambiguizar. 

8 Ortografia recomendada e defendida por Sacconi (1996:204) para o aportuguesamento da palavra.  
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àquele que é considerado o “maioral” dos super-heróis —o Super-Homem—, de quem, aliás, 

ela é a “correspondente” feminina; e (3.º) ela é reputada a principal super-heroína de todos os 

tempos, além de ser a única que se mantém no mercado editorial desde a sua criação, em 

1941, ou seja, há mais de setenta anos. O meu córpus de estudo é, portanto, composto por 24 

edições da revista WONDER WOMAN —publicadas nos Estados Unidos (em inglês norte-

-americano, consequentemente) de fevereiro de 1987 a janeiro de 1989— cujas histórias 

foram roteirizadas e desenhadas por George Pérez, que, nessa obra, reformulou a personagem. 

O problema de pesquisa por mim vislumbrado consistiu, portanto, em como indiciar 

caracterizações linguísticas de personagens (e de “grupos” deles) com base no seu 

vocabulário. (Devo esclarecer que, neste estudo, à luz dos conteúdos dos capítulos de 

metodologia e de apresentação e análise dos resultados, o termo “caracterização” é entendido 

como o índice de tipicidade na enunciação de personagens (e de “grupos” deles) com base na 

sua composição lexical.) Para cumprir tal tarefa, desenvolvemos um método —baseado em 

córpus— cuja aplicação permitiu-me analisar usos linguísticos (no texto das HQs 

selecionadas) e, consequentemente, evidenciar as referidas caracterizações (dos personagens), 

pois, quando se tem por objeto de estudo um córpus linguístico amplo, representativo, parece-

-me inevitável o surgimento da necessidade de adotar-se a concepção probabilística de 

linguagem (SINCLAIR, 1992; BERBER SARDINHA, 2004). Propus, assim, um estudo da 

caracterização linguística de personagens de HQs baseada nas escolhas lexicais9 do autor da 

obra analisada porque, antes mesmo de aprofundar-me no conhecimento do meu objeto de 

pesquisa, a minha tese era de que as decisões estilísticas de George Pérez poderiam ter efeito 

no modo pelo qual o roteirista havia, da perspectiva linguística, caracterizado os seus 

personagens (todos fictícios). 

Como justificativa desta pesquisa, aponto não apenas (1) a escassez de estudos 

relativos, em geral, a HQs, conforme atesta Ramos (2009a:13), mas, principalmente, (2) a 

exiguidade de pesquisas referentes, em especial, à linguagem de HQs de super-heróis 

(tampouco da linguagem de HQs da Mulher-Maravilha) e (3) o propósito de especializar o 

meu conhecimento relativo à linguagem do córpus selecionado. Não tenho conhecimento 

doutro estudo no qual se tenha feito, muito menos à luz da Linguística de Córpus (doravante, 

LC), a análise do léxico dos enunciados atribuídos a personagens (e a “grupos” deles) a fim de 

evidenciarem-se caracterizações originadas da incorporação —a tais enunciados— de 

                                                
9 No nosso entendimento, tais escolhas linguísticas são feitas de maneira parcialmente consciente. 
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vocabulário significativamente mais frequente em córpora10 de referência “específicos” (ou 

seja, orientados a um público restrito)11; é essa, por conseguinte, a “lacuna” que pretendo 

“preencher”. Tal é a escassez de pesquisas similares à minha, especialmente em nível de 

doutoramento, que optei por apresentar a revisão da literatura —isto é, dalguns estudos nos 

quais pude perceber uma “remota” relação com o meu— neste capítulo. 

Como já afirmei, desconheço outro estudo como este —não só quanto ao córpus 

selecionado (HQs da Mulher-Maravilha), mas também quanto ao referencial teórico-

-metodológico (LC). Por essa razão, parece-me compreensível não haver como eu escrever 

um longo capítulo de revisão da literatura, composto por numerosas resenhas doutras 

pesquisas cujos autores tenham feito descobertas nem obtido resultados similares aos meus; e, 

se existirem, elas nunca me foram acessíveis. Há, no entanto, alguns estudos que me serviram 

não só de inspiração, mas também de motivação, encorajamento para investigar a linguagem 

de HQs da Mulher-Maravilha também por causa da inegável “lacuna que precisava ser 

preenchida”. Apresento, abaixo, as resenhas deles. 

Ter tomado conhecimento do teor do trabalho de Preti (1973) foi fundamental para 

que eu, nesta pesquisa, desse primazia ao conteúdo textual, linguístico do meu córpus de HQs, 

e não ao imagético, pictórico. Preti (1973) parece o primeiro —pelo menos, em solo 

nacional— a ter-se dedicado a estudar, pelo viés da Sociolinguística, a linguagem como 

caracterizadora de personagens de HQs. Nesse estudo, ele (idem) selecionou, como córpus, 37 

edições —roteirizadas e desenhadas por Maurício de Sousa— da revista MÔNICA e 

constatou diferentes níveis de fala usados, às vezes, pelo mesmo personagem, porém em 

diferentes situações. Nesse córpus, tais níveis de fala, de acordo com o sociolinguista (idem), 

variavam do formal ao informal; na sua percepção, todavia, o formal (mais “próximo” à 

variante culta da nossa língua) pareceu prevalente nos diálogos dele constantes, os quais eram 

da primeira metade da década de 1970. Preti (1973:36) ressaltou que os responsáveis pela 

publicação daquelas HQs, pautados por códigos morais, transformaram o conteúdo linguístico 

de tais revistas num instrumento de educação coletiva, pois, nesse plano (da língua), a adoção 

da ortografia oficial e a caracterização da fala —dos personagens— de conformidade com a 
                                                
10 Por analogia à ortografia recomendada e defendida por Sacconi (1996:204) para o aportuguesamento da 

palavra, adotei essa grafia para o plural de córpus, já que se trata de proparoxítona. 

11 Há, sim, estudos linguísticos (mormente de Análise do Discurso) nos quais se mencionam as HQs (como 
subgêneros discursivos), mas, neles, elas não são objetos (exclusivos) de estudo (como são no meu). 
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norma culta “impediam” a identificação dos níveis sociolinguísticos; por isso, pareceu-lhe 

plausível concluir que, pelo viés estilístico, havia uma antítese: na imagem, caracterizavam-se 

crianças (Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e outras), mas, na fala, constatava-se uma 

variante —do português (do Brasil)— característica de adultos cultos (ou, noutras palavras, 

um dialeto mais formal e típico da norma culta do nosso português).  

Baeta (2009) tomou HQs da Disney —elaboradas e, consequentemente, publicadas 

pela editora Abril no Brasil— como córpus de estudo e fez uma análise (de caráter 

sociológico) da personagem Margarida. A autora (idem) tomou tanto o contexto social da pós-

-modernidade quanto o que considerou uma caracterização midiática da mulher brasileira na 

década de 1980 —o seriado Malu Mulher— por referências para, assim, analisar a 

“evolução” da Margarida; apontou, então, as seguintes evidências de que, no nosso país, a 

personagem vinha sendo retratada, caracterizada como uma mulher pós-moderna: 1.ª) era uma 

cidadã consciente; 2.ª) optara pelo casamento tardiamente, assim como pelo adiamento da 

maternidade; 3.ª) havia “conquistado” o mercado de trabalho; 4.ª) vivia o dilema de sentir-se 

pressionada a cuidar da beleza mesmo diante da escassez de tempo para o embelezamento; 

5.ª) não se enquadrava mais no estereótipo do sexo frágil; 6.ª) e, no relacionamento amoroso, 

tomava a iniciativa e demonstrava independência. 

Ramos (2009), num estudo de linguagem diacrônico, investigou, com base em apenas 

uma edição da revista (ou seja, uma HQ) do super-herói Homem-Aranha, os usos gírios em 

três traduções brasileiras (publicadas em momentos diferentes: 1970, 1976 e 1997) de The 

Thrill of the Hunt. A despeito de, a meu ver, o córpus selecionado por ele não poder ser 

considerado representativo (explicarei o porquê no capítulo de fundamentação teórica), o 

estudioso (idem), na sua análise, apontou semelhanças —que considerou “inevitáveis”— nas 

reescritas produzidas por três tradutores, que tiveram a mesma matriz norte-americana como 

“original”: 1.ª) todos, em proporções distintas, valeram-se de gírias, porém, com o passar dos 

anos, a quantidade delas aumentou significativamente, o que foi interpretado por Ramos 

(idem) como atribuição de mais prestígio ao vocabulário gírio, popular; 2.ª) todos, na 

concepção do autor (idem),  demonstraram falta de critério no uso das gírias, que foram 

relegadas às falas dos personagens coadjuvantes (mormente, os jovens)  e dos capangas. 

[Pergunto-me se essa “atribuição” dos usos gírios não teria sido feita pelo roteirista do texto 

original, escrito em inglês, mas Ramos (idem) não escreveu nada a esse respeito.] Nas suas 

considerações finais, o autor do artigo (idem) julgou tais traduções da referida HQ 

documentos históricos da linguagem oral brasileira e afirmou que, nelas, (1.º) havia um uso 
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acentuado de gírias, (2.º) seguia-se a tendência doutras mídias (de incorporação das gírias), e 

(3.º) o registro, por escrito, das gírias usadas pelos personagens haveria de servir como 

indício, ou reflexo, do vocabulário oral popular na época da sua publicação. O artigo é 

encerrado por estas duas afirmações do autor: 1.ª) as HQs se revelaram um campo 

extremamente “promissor” para as pesquisas linguísticas; 2.ª) desse modo, no seu 

entendimento, seria interessante que pesquisadores lançassem mão doutras abordagens 

relativas a aspectos expressivos, estilísticos e sintáticos no estudo delas, pois havia muito 

material para isso, porém pouca pesquisa. 

 Respeito os resultados obtidos por meio desses estudos, porém penso que teriam sido 

muito mais precisos se os referidos pesquisadores houvessem-se apoiado na LC. 

No segundo estudo-piloto ao qual o meu córpus foi submetido, consideramos a 

possibilidade de explorá-lo pela perspectiva de culturomics, que, de acordo com Michel et alii 

(2011), é a aplicação da coleta e da análise de dados criteriosamente processados (mediante o 

emprego do computador) ao estudo da cultura. Os textos de livros foram os primeiros a serem 

coletados para essa finalidade, mas tais autores (idem) admitem que têm o projeto de 

adicionarem os textos de jornais, os de manuscritos, os de mapas, o conteúdo de obras de arte 

e o de muitas outras criações humanas (como as HQs) e reconhecem que muitas “vozes” já 

estão além do seu alcance —por isso, consideram-nas perdidas no tempo; para eles (idem), os 

resultados do estudo de culturomics constituem um novo tipo de produção de provas nas 

ciências humanas, pois, como é típico das pesquisas nas quais se lida com os fósseis de 

criaturas da Antiguidade, o desafio que se impõe aos pesquisadores que se fundamentam em 

culturomics recai sobre a interpretação dessas descobertas. 

Sem terem o intuito de, mediante o emprego desse método, substituírem a leitura 

atenta e criteriosa, ambos os estudiosos (idem) argumentam, a favor dele, que os métodos 

quantitativos podem servir (1) como fontes de ideias que podem ser mais bem-exploradas por 

meio do estudo de textos primários e (2) como suplementação das técnicas existentes. Embora 

concordem que não se pode quantificar cultura, é, a seu ver, possível aplicar métodos 

quantitativos a fim de obter-se discernimento a respeito dela. Eles (idem) afirmam que, ao 

quantificarmos n-gramas (altamente específicos) que estejam associados a aspectos culturais 

também específicos, é-nos possível recorrer às amostras e, consequentemente, tanto aprender 

quanto discernir como dada sociedade pensa numa dada localização e num dado período. 
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Um n-grama é, em LC, uma sequência (contígua, ininterrupta) de caracteres que 

representa uma palavra ou um conjunto de palavras num córpus; também pode ser chamado 

de multipalavra [BERBER SARDINHA (2004:88), MICHEL et alii (2011)]; quando é 

composto por apenas uma palavra, é chamado de unigrama; quando é composto por duas, 

bigrama; por três, trigrama, e assim por diante. 

Michel et alii (2011) apresentam a sua síntese da atual aplicabilidade do estudo de 

culturomics: 1) “possibilita” a análise de milhões de livros de uma vez; 2) tem repercussões 

“profundas” nas pesquisas relativas à linguagem, à lexicografia e à gramática; 3) pode ser 

aplicado à detecção de censura; 4) e “fornece” provas, de natureza quantitativa, para 

pesquisadores de muitas áreas. Por causa dos resultados —pouco animadores (em relação à 

exploração do meu córpus)— que obtivemos por meio do emprego desse método, decidimos 

deixá-lo de lado. 

Forceville et alii (2013) publicaram um artigo sobre a estilística nos quadrinhos que, 

num primeiro momento, pareceu-nos um “promissor” referencial teórico-metodológico, 

porém, como o seu viés é artístico (pictórico), acabou servindo-nos apenas como um incentivo 

a desenvolvermos o nosso método linguístico para esta pesquisa. Nesse artigo, quando se 

referem à linguagem das HQs, os autores (idem) têm em vista as características visuais delas 

[como as fontes atípicas e não alinhadas, os pontos de interrogação e de exclamação que, com 

frequência, são usados como único conteúdo dalguns balões de fala (ou de pensamento), os 

tipos de seta usados nesses balões, as onomatopeias (e as fontes empregadas na sua 

representação), os pictogramas e as runas pictóricas]. 

Diante da evidência de que, até o momento, parece não haver nenhum outro estudo 

como este, no qual, com suporte teórico-metodológico na LC, a linguagem de HQs da 

Mulher-Maravilha tenha sido estudada, insisti na investigação da caracterização de 

personagens (constantes delas) à luz do seu uso linguístico (vocabular) e considero lícito 

defender relevância da inovação. 

O meu objetivo genérico foi, desse modo, descobrir quais palavras eram, da 

perspectiva estatística, significativamente mais frequentes em amostras de linguagem 

“específica” mediante a utilização dum córpus composto por linguagem “genérica” como 

parâmetro, referência. Já o meu objetivo específico foi descobrir quais dessas palavras mais 

frequentes em córpora de referência “específicos” haviam sido incorporadas ao vocabulário 
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de personagens (ou de “grupos” deles), e em qual proporção, de modo a caracterizá-los 

linguisticamente. Para atingir tais objetivos, precisei responder a estas perguntas de pesquisa: 

1.ª) Quais são, à luz do British National Corpus (doravante, BNC), as 100 palavras-

-chave relevantes de cada córpus de referência “específico”? 

2.ª) Quais dessas palavras-chave (de tais córpora de referência “específicos”) estão 

incorporadas a cada subcórpus de estudo (ou seja, ao vocabulário de cada “grupo” de 

personagens e ao de cada personagem)? E em que proporção? 

3.ª) Que caracterização(ções) linguística(s) evidencia(m)-se da incorporação desse 

vocabulário “específico” à linguagem de cada personagem e à de cada “grupo” deles? 

Esta tese contém seis capítulos, e o seu volume está organizado assim: o primeiro é 

este —o de introdução. No segundo —o de contextualização—, procuro proporcionar ao 

leitor informações suficientes para que este compreenda a especificidade do meu objeto de 

estudo. No terceiro —o de fundamentação teórica—, apresento a minha concepção de 

linguagem e os conceitos teórico-metodológicos adotados como bases para a pesquisa. No 

quarto —o de metodologia—, descrevo o método que —desenvolvido por nós— foi aplicado 

neste estudo. No quinto —o de apresentação e análise dos resultados—, exponho a minha 

análise qualitativa dos resultados quantitativos. No sexto capítulo, faço as minhas 

considerações finais. Encerro a tese com a apresentação das referências, que são seguidas dos 

anexos (nos quais apresento a tradução —publicada, de 1987 a 1990, no Brasil, pela editora 

Abril nas revistas SUPER-HOMEM e DC 2000— do conteúdo linguístico de todas as 

figuras constantes do quinto capítulo). 
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	  2 - Contextualização 
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Neste capítulo, apresento informações com base nas quais o leitor possa compreender 

as especificidades do meu objeto de estudo. Tratarei das histórias em quadrinhos como 

enunciados essencialmente verbo-visuais, mas quero reforçar que o meu objeto específico de 

estudo é a linguagem verbal de personagens constantes do córpus (isto é, a caracterização 

destes com base no seu vocabulário). 

2.1 O GÊNERO QUADRINHOS E OS SEUS SUBGÊNEROS 

Vergueiro (2008a:7) afirma que os quadrinhos são, hoje, no mundo inteiro, um meio 

de comunicação de massa e têm muita “penetração”. A fim de validar essa sua afirmação, ele 

(idem) aponta a muita variedade de títulos (desse gênero) “circulantes” nos quatro cantos do 

planeta e as tiragens (de milhares; às vezes, de milhões de exemplares) avidamente 

“consumidas” por um público fiel e (sempre!) ansioso por novidades. Outra evidência da 

relevância dos quadrinhos que é destacada por Vergueiro (idem) é a “resistência” destes à 

crescente concorrência gerada pela existência doutros meios de comunicação e de 

entretenimento (os quais se tornam cada vez mais diversificados e sofisticados). Noutra obra, 

Vergueiro e Ramos (2009:7) expressam a sua convicção de que voltar a atenção para o gênero 

é uma ousada aposta no futuro, pois, de acordo com ambos (idem), não se discute mais se os 

quadrinhos são paraliteratura, subarte ou devem ser encarados como algo inferior e vexatório; 

a seu ver, são Arte e consolidaram-se como a nona arte não por acaso. 

Devo esclarecer que, neste capítulo, emprego o termo “gênero” (discursivo) de 

conformidade com o conceito bakhtiniano, ou seja, como um tipo de enunciado —

relativamente estável— elaborado em cada campo de utilização da língua (BAKHTIN, 2000). 

Para o teórico do dialogismo (idem), o emprego da língua efetua-se na forma de enunciados 

(orais e escritos), concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana; e, por meio de tais enunciados, refletem-se as condições específicas e as 

finalidades de cada campo, não só pelo seu conteúdo (temático), mas pelo seu estilo de 

linguagem (ou a seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua). 

Concordo com Ramos (2009a:17) que os quadrinhos consistem num gênero discursivo, e a 

sua linguagem me parece constituída de muitos pontos comuns com os da literatura, assim 

como com os do cinema, os do teatro e os de diversas outras áreas de especialidade. Em 

virtude da relativa (ou seja, parcial) estabilidade do gênero “quadrinhos”, diferentes 

subgêneros estão abarcados nele, tais como as charges, os cartuns, as tiras (cômicas), as tiras 



24 

 

seriadas, as tiras cômicas seriadas e as histórias em quadrinhos (ou HQs). Uma vez que o meu 

córpus de estudo é composto exclusivamente por HQs, deter-me-ei nesse subgênero. 

Ramos (2009a), com base em estudos da área, analisou obras quadrinísticas e apontou 

algumas tendências do gênero: nele, (1) há a predominância da sequência ou do tipo textual 

narrativo; (2) os personagens podem ser fixos; (3) a narrativa pode ser construída mediante a 

utilização de mais de um quadrinho (conforme o subgênero, cujo formato pode ser inflexível); 

(4) em diversos casos, o veículo (ou o suporte, ou o “rótulo”) e o formato de publicação 

constituem elementos para a informação e a orientação da percepção do leitor quanto ao 

subgênero em questão; (5) a tendência é a do uso de imagens desenhadas, mas há casos de 

utilização de fotografias na composição das histórias; (6) e a linguagem dos quadrinhos é 

empregada em diferentes gêneros (como os filmes). Diante desse levantamento, o autor 

(idem) afirma que o termo quadrinhos é um “rótulo” (abrangente) no qual se constatam as 

características supracitadas, as quais podem ser utilizadas, em diferentes graus, nos 

diversificados subgêneros, e estes, em comum, teriam a linguagem de composição dum texto 

narrativo num contexto sociolinguístico (isto é, interacional). É, portanto, por não serem 

narrativas que, para Ramos (2009a), tanto a caricatura quanto a ilustração não devem ser 

consideradas quadrinhos. Concordo com ele também a esse respeito. 

Sem nenhuma pretensão de fazer uma abordagem exaustiva deste assunto (inclusive 

porque esse não é o meu objetivo neste estudo), considero didático dissertar brevemente sobre 

os subgêneros dos quadrinhos (mencionados acima) com base na obra de Ramos (2009a). A 

charge é um texto verbo-visual de humor por meio do qual o autor aborda um fato ou um 

tema vinculado ao noticiário. Uma vez que a recente mudança no uniforme do Super-Homem 

(na sua versão d’Os Novos 52) causou polêmica12, tendo sido, portanto, motivo de acalorada 

discussão13 na internet, considero este um exemplo de charge: 

                                                
12 Disponível em http://www.toplessrobot.com/2013/08/10_wonder_woman_of_all.php?page=2. <Acesso em 

30/8/2013.> 
13 Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Aa9LKs76HSU. <Acesso em 30/8/2013.> 
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Figura 1: Uma charge com dois personagens das HQs: a Mulher-Maravilha e o Super-Homem. 
 

O cartum, por sua vez, é o subgênero dos quadrinhos no qual o autor consegue 

sintetizar, num texto verbo-visual, uma sequência narrativa, ou seja, a relação dum antes com 

um depois; o seu humor é decorrente de situações corriqueiras, e estar desvinculado do 

noticiário é a sua principal diferença da charge. No contexto das histórias das princesas da 

Disney, enfrentar (ou até ter de matar) um dragão e derrotar a rainha má —a fim de salvar a 

heroína e o reino— são ações comuns, típicas para o herói (que, geralmente, é um príncipe). 

Por tal razão (inclusive pelo tipo de traço empregado pelo desenhista), este me parece um 

exemplo de cartum: 
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Figura 2: Um cartum com a Mulher-Maravilha e com personagens dos desenhos animados da Disney. 
 

A tira (ou tira cômica) é um texto verbo-visual curto (por causa da restrição decorrente 

do seu formato retangular, o qual é fixo), de temática humorística, construído em apenas um 

ou até em mais quadrinhos, mediante a utilização de personagens, os quais podem ser fixos, 

por meio do qual o autor cria um desfecho inesperado, imprevisto; é encarada —por muitos— 

como uma piada. Apresento este exemplo: 

 

Figura 3: Uma tira cômica com dois personagens das HQs: a Mulher-Maravilha e o Aquaman. 
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A tira seriada (ou tira de aventuras) é um texto verbo-visual apresentado na forma 

duma história narrada em partes (como um episódio dum seriado televisivo semanal ou um 

capítulo duma novela), de modo que corresponde a um “capítulo” por meio do qual o autor dá 

seguimento à narrativa da trama: 

 

Figura 4: Dois exemplos de tiras seriadas (de 1944) da Mulher-Maravilha. 
 

A tira seriada cômica é, assim, um texto verbo-visual no qual o autor emprega 

elementos da tira cômica (como o desfecho imprevisto e o humor) associados à narração em 

partes (como os capítulos diários das tiras de aventuras). No estilo dum seriado semanal (ou 

seja, no qual um novo episódio é exibido apenas na semana subsequente à da exibição do 

“atual”), considero este um exemplo de tira seriada cômica [especialmente na atualidade, ou 

seja, após o lançamento —pelos executivos dos estúdios da Marvel— do filme Os 

Vingadores (2012) e diante do anúncio —feito pelos dirigentes dos estúdios da Warner 

Brothers— da produção dos filmes cinematográficos da Mulher-Maravilha e da Liga da 

Justiça, os quais serão lançados em 2017]: 
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Figura 5: A primeira parte duma tira seriada cômica divulgada por Jeff Wysasky (2013). 
 

Parece-me lícito afirmar que, no Universo Marvel Comics, os Vingadores —chamados 

de “os heróis mais poderosos da Terra”— são a principal equipe de (super-)heróis e 

correspondem, em importância e renome, à Liga da Justiça, que, no Universo DC Comics —

da principal concorrente da Marvel—, é a composta pelos “‘maiores’ (super-)heróis do 

mundo”. As duas superequipes são integradas pelas “estrelas” das respectivas editoras, e não 

falta quem enxergue personagens “correspondentes” duma noutra. Há, por exemplo, quem 

(como o próprio George Pérez) argumente que o Poderoso Thor, o Deus do Trovão, seja o 

“equivalente” à Mulher-Maravilha não só pela íntima relação dos dois com a mitologia (a dele 

é com a nórdica; a dela é com a grega), mas também pelo seu altíssimo nível de superpoderes, 

já que ambos integram a elite dos “superpesos pesados” dos seus universos. Talvez também 

por tal razão, o humor da tira seriada cômica que selecionei possa ser mais bem-

-compreendido por quem tenha um mínimo de entrosamento com ambos os universos: 
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Figura 6: A segunda parte duma tira seriada cômica divulgada por Jeff Wysasky (2013). 
 

A história em quadrinhos “mais longa” —ou seja, o texto verbo-visual comumente 

publicado num suporte por meio do qual se pode proceder à condução narrativa mais extensa 

e detalhada (como a revista em quadrinhos, que se compõe, em geral, de 22 páginas)— é o 

meu objeto de pesquisa. Darei, abaixo, um exemplo do meu córpus de estudo por meio do 

conteúdo de duas páginas das quais ele é composto no qual o leitor poderá, aliás, “assistir” ao 

“nascimento”, isto é, à origem da Mulher-Maravilha reformulada por George Pérez: 
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Figura 7: Página 25 (de 32), da edição de número 1, da revista WONDER WOMAN (de 1987), conforme 
publicada, no Brasil, pela Panini, na revista GRANDES CLÁSSICOS DC #2 (2005), volume 1, página 29. 
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Figura 8: Página 26 (de 32), da edição de número 1, da revista WONDER WOMAN (de 1987), conforme 
publicada, no Brasil, pela Panini, na revista GRANDES CLÁSSICOS DC #2 (2005), volume 1, página 30. 
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 Para Guimarães (2003), a HQ é a forma de expressão artística por meio da qual o(s) 

autor(es) tenta(m) representar um movimento mediante o registro de imagens estáticas —não 

se restringindo, nessa representação, o tipo de superfície empregado, ou o material usado para 

o registro nem o grau de tecnologia disponível—; e, nela, podem estar inclusas manifestações 

das áreas de pintura, fotografia (principalmente, a fotonovela), computação gráfica, desenho 

de humor (como a charge, o cartum e a ideografia), etc. A porção visual duma HQ, 

independentemente de qual tenha sido o tipo de imagem utilizado, parece-me tão central à sua 

caracterização quanto a escolha lexical, uma vez que ambas —a visual e a verbal— têm de 

“interagir” de maneira “simbiótica” na composição de HQs, que são bem diferentes de 

histórias ilustradas. 

O estudioso (idem) também delimita os quatro (para ele) principais elementos desse 

subgênero: o primeiro é o próprio desenho (ou a fotografia, ou a pintura, ou a imagem criada 

por meio do emprego de computadores), cuja função é narrativa; ou seja, por meio do qual se 

tenta representar um movimento, incluindo o cinético (isto é, as linhas de ação pelas quais se 

procura representar até mesmo a trajetória de objetos em movimento); o segundo é o 

encadeamento de diversas imagens por intermédio do qual se procura representar uma ação 

que se “desenrola” num período mais longo (ou, noutras palavras, uma realidade visual cujo 

espaço tridimensional é representado, dinamicamente, numa superfície plana enquanto se 

encena o movimento por meio duma sequência de imagens estáticas); o terceiro é a utilização 

de texto escrito como aspecto de representação da dimensão sonora (ou dum pensamento) no 

meio da imagem, próximo ao personagem que o emite (ou atribuído a um narrador); e o 

quarto —o uso de onomatopeia—, que, para o autor (idem), é a representação gráfica da 

adaptação —para os fonemas da língua falada— de sons da natureza, em tese, não 

reproduzidos pelo aparelho vocal humano. De acordo com Guimarães (2003:9), a linguagem 

oral representa uma restrita parcela dos sons que somos capazes de escutar, assim como, para 

ele, a maioria dos sons existentes não pode ser reproduzida pelo aparelho vocal humano; 

mesmo assim, o autor (idem) sustenta que o homem sempre procurou imitar os sons da 

natureza que, supostamente, não podem ser reproduzidos pelo seu aparelho vocal. Guimarães 

(idem) chama a adaptação (ou a representação visual codificada e simplificada) de tais sons 

para a língua escrita de onomatopeia; ele afirma que, nas HQs, a onomatopeia, assim como o 

balão de fala ou de pensamento, aparece no meio da imagem, próxima à “fonte” do som, e, 

normalmente, é desenhada de acordo com as características do som que “representa”. Para o 

autor, nas HQs, prevalece a integração do texto escrito (linguístico) à imagem (pictórica).  
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O processo de criação duma história em quadrinhos “original” impõe, em geral, a 

participação de, pelo menos, cinco destes seis profissionais: o argumentista (ou o escritor do 

roteiro), o desenhista, o arte-finalista (ou aquele que cobre o desenho, feito a lápis, com 

nanquim), o colorista, o letrista (que preenche os balões com as falas ou os pensamentos 

atribuídos aos personagens) e o editor. A equipe criativa duma HQ pode, no entanto, ser 

composta por um número inferior de profissionais, uma vez que há aqueles que são 

“bivalentes” ou até “trivalentes”, pois têm segurança quanto ao desempenho de mais de uma 

dessas funções, como é o caso dos roteiristas que também se incumbem dos desenhos, ou o 

dos roteiristas que se encarregam dos desenhos e até da arte-final. É esse o caso do principal 

criador do meu córpus de estudo, pois, nas 24 HQs que o compõem, George Pérez 

desempenhou as funções de argumentista e de desenhista. 

Reconhecendo a complexidade do assunto, Ramos (2009a:29) afirma que, quanto ao 

subgênero HQ, parece prevalecer a tendência de fazer-se a sua categorização de acordo com 

“a temática da história: super-heróis, terror, infantil, detetive, faroeste, ficção científica, 

aventura, biografia, humor, mangá [...], erótica, literatura em quadrinhos [...], as extintas 

fotonovelas, o jornalismo em quadrinhos [...]”, etc. O meu córpus de estudo, como já afirmei, 

enquadra-se numa categoria muito específica: a de HQ de super-heróis do Universo DC 

Comics, do qual tratarei na próxima seção deste capítulo. Devo, contudo, esclarecer, desde já, 

que, muito embora o subgênero seja denominado HQ “de super-heróis”, e, nele, enquadrem-

-se, por exemplo, histórias tanto do Batman quanto do Super-Homem, faço diferença entre 

“heróis” e “super-heróis”, pois personagens como o Batman e o Arqueiro Verde, que não têm 

nenhuma habilidade sobre-humana (ou superpoder) são heróis; já tanto personagens como a 

Mulher-Maravilha e o Super-Homem —que estão no topo da classificação dos 

superpoderosos— quanto aqueles como o Mutano —que consegue assumir a forma e as 

habilidades de qualquer animal— e a Canário Negro —que é capaz de emitir o grito de 

canário supersônico— devem ser considerados super-heróis. No subgênero HQs de super-

-heróis, distinções como a supramencionada parecem-me muito pertinentes, já que, mediante 

os meus estudos para a redação desta tese, pude perceber que, nessa área, a categorização dos 

personagens parece inescapável: Cassimiro (2005:XXV), por exemplo, no seu glossário 

bilíngue (intitulado O Universo DC Comics), faz a seguinte ressalva: 

Referente à semântica e ao estilo, necessário se faz este destaque: há, por 
exemplo, vários níveis de superforça no Universo DC. É também por 
intermédio desse parâmetro —ou seja, o nível de superforça— que se 
“determina” qual personagem é “páreo” para outro; por isso, nas notas 
enciclopédicas de personagens como a Mulher-Maravilha e o Super-Homem, 
o substantivo força é duplamente caracterizado (“incomensurável 
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superforça”, para ambos os super-heróis). Por ser a força deles sobre-
-humana, poderia parecer desnecessário ou redundante o uso de mais um 
atributo, mas, diante do exposto, entendo que, nessa área, não seja.  

Uso as figuras abaixo como demonstração da preocupação dos aficionados por HQs de 

super-heróis com a categorização, por exemplo, do nível de superforça (neste caso, das super-

-heroínas dos universos DC e Marvel). Uma vez que mensurar o nível de força dalguns 

personagens das HQs de super-heróis parece “impossível” até mesmo na concepção dalguns 

roteiristas, tornou-se comum a adoção do parâmetro de 100 toneladas como o de 

correspondência ao nível “máximo”. Só personagens considerados incomensuravelmente 

fortes são postos na categoria “100 toneladas ou mais” (em inglês, 100+ tons): 

 

 
Figura 9: O nível de superforça dalgumas super-heroínas dos universos DC e Marvel (revista Wizard 
Brasil, ano 3, número 35, páginas 62 e 63, 2005). 

 

Não posso deixar de salientar que a Mulher-Maravilha é apontada como a mais forte 

de todas: 
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Figura 10: A Mulher-Maravilha é a única super-heroína cuja força é de nível incomensurável; é, aliás, 
mais forte até que a kryptoniana Supermoça (revista Wizard Brasil, ano 3, número 35, página 63, 2005). 

 

Tratarei, abaixo, do contexto específico da Mulher-Maravilha. 

2.2 O UNIVERSO DC COMICS 

A Detective Comics, mais conhecida como DC Comics é uma editora norte-americana 

que, de acordo com o site Wikipédia14, é uma das duas maiorais no mundo —quanto à 

publicação de HQs de super-heróis— e a detentora dos direitos autorais de ícones como a 

Mulher-Maravilha, o Super-Homem, o Batman, o Lanterna Verde, os Novos Titãs, a Legião 

de Super-Heróis e muitos outros.15  

O Universo DC é um ambiente fictício e compartilhado no qual é contada a 

esmagadora maioria das histórias publicadas pela DC Comics e compõe-se de seres cujas 

características e superpoderes são os mais diversificados: voam, são capazes de erguer 

incontáveis toneladas, suportam muito mais que tiros de canhão ou explosões nucleares, 

dentre tantos outros feitos inacreditáveis; dos seus cenários, constam lugares —reais— como 

a Califórnia, Nova Iorque e o Brasil, além de inúmeros outros —fictícios— como a Ilha 

Paraíso, o planeta Krypton, a cidade submersa de Atlântida, a cidade de Gotham e até um 

Monte Olimpo peculiar; diversos dos seus eventos históricos correspondem aos do mundo 

real, mas nem todos.  

Parece-me oportuno ressaltar que nós, brasileiros, temos uma representante no 

Universo DC: trata-se de Fogo: “super-heroína, originária do Brasil, que iniciou a sua carreira 

heroica como agente do serviço secreto brasileiro; o seu nome é Beatriz da Costa; já foi 

modelo, espiã e membro da Liga da Justiça; transforma-se num ser de flama verde, capaz de 

                                                
14 Enciclopédia virtual, cujo endereço é www.wikipedia.org. <Acesso em 2/7/2013.>  
15 A única concorrente à sua altura é a editora Marvel Comics, cujos personagens mais famosos são Capitão 

América, Thor, X-Men, Hulk, Homem-Aranha, Demolidor, Homem de Ferro e outros.  
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projetar rajadas de fogo verde e de voar (CASSIMIRO, 2005:68)”. No Universo DC pré-

-CRISE NAS INFINITAS TERRAS, ela já foi chamada, em português, de Fogo Verde, de 

Chama Verde e de Fúria Verde; fez parte dos Guardiões Globais: uma equipe de super-heróis 

que constituía uma organização supranacional —formada por super-heróis e super-heroínas 

de diferentes nacionalidades— cuja missão era combater supervilões (CASSIMIRO, 

2005:76). A base de operações da equipe ficava numa ilha inominada, no Oceano Pacífico. 

Em todo o Universo DC, a super-heroína Fogo parece, até o momento, a única representante 

do nosso país. 

 

Figura 11: Fogo: a super-heroína brasileira do Universo DC no traço de Adam Hughes (1991). 
 

Em virtude de, no Universo DC, haver essa mistura de seres superpoderosos com o 

mundo real, as equipes criativas da editora deram origem a, literalmente, milhares de 

personagens que conquistaram gerações de admiradores em todo o planeta nos mais de 70 

anos da DC, como confirma Gusman (2005:7). Pode-se, portanto, incluir —entre as façanhas 

dos (super-)heróis— a notável repercussão que têm, já faz muito tempo, em vários outros 

meios de comunicação, expressão e entretenimento, ou seja, de manifestação cultural, além 
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Figura 12: A Mulher-Maravilha no 
traço de José Luis García-López. 
 

das aventuras impressas16. HQs são, afinal —além de Arte—, cultura popular, que pode ser de 

muito boa qualidade. Nos cinemas, por exemplo, a venda de ingressos para as sessões do 

filme Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) rendeu mais de um bilhão de dólares nas 

bilheterias ao redor do mundo17. Pela sua atuação —nesse filme— como o vilão Coringa, o 

ator australiano Heath Ledger ganhou o Oscar (póstumo) de coadjuvante. Por meio desses 

fatos, evidencia-se o impacto causado pelo teor dalgumas HQs na cultura popular 

contemporânea. Note-se que o aludido filme tem como protagonista um personagem oriundo 

de HQs —e não originário do cinema e, posteriormente, transposto para HQs. 

É nesse contexto que se destaca a Mulher-Maravilha, definida por Cassimiro 

(2005:205) como 

super-heroína, originária da Ilha Paraíso, filha da rainha Hipólita —logo, 
princesa das amazonas—, que foi agraciada pelos deuses do Olimpo com 
fenomenais superpoderes e veio ao mundo dos homens como embaixadora 
da mensagem de paz fundamentada na filosofia olimpiana. 

 
Ela se chama Diana —também conhecida como Diana de Themyscira ou Princesa 
Diana de Themyscira— e é dotada de incomensurável superforça, de 
invulnerabilidade, de poder de voo e de supervelocidade; é exímia guerreira 
(treinada em todos os antigos métodos gregos de combate corpo a corpo), capaz de 
desviar e rechaçar qualquer tipo de projétil ou raio (inclusive relâmpagos) com os 
seus indestrutíveis braceletes de prata e possuidora do inquebrável Laço da Verdade, 
o qual foi forjado do cinturão da deusa Gaia. (Todo aquele que é envolvido por esse 
laço é compelido a dizer a verdade.) Ela é sinônimo de perfeição (também por causa 
da sua inigualável beleza), assim como de independência e de supremacia femininas; 
é a principal e mais poderosa super-heroína dos quadrinhos (na mesma categoria do 
Super-Homem); essa campeã dos deuses olimpianos é chamada (como antonomásia) 
até mesmo de a Princesa Amazona.  

 

 

2.3 A ORIGEM DA MULHER-MARAVILHA  

Moretti e Barroso (1991:3) acrescentam que a Princesa Amazona foi criada, em 1941, 

pelo renomado psicólogo norte-americano William Moulton Marston (1893—1947) —que 

usou o pseudônimo Charles Moulton. Marston nasceu no dia 9 de maio de 1893, na cidade de 

Saugus, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos; era psicólogo, advogado e sagrou-

-se doutor em Psicologia em 1921. De acordo com Daniels (2000:13), Marston declarou ter 

tido a intenção de, por meio da super-heroína, expressar as suas teorias psicológicas sobre o 

relacionamento holístico dos homens com as mulheres; teorias essas que foram “delineadas” 

                                                
16 Até Gilberto Gil, que compôs Super-Homem: A Canção, fez, na letra, uma nítida referência ao clímax de 

Super-Homem: O Filme (ou Super-Homem I): “Quem sabe o Super-Homem venha-nos restituir a glória, 
mudando, como um deus, o curso da História, por causa da mulher?” (RENNÓ, 2003:266-268). 

17 De acordo com conteúdo do site http://boxofficemojo.com/alltime/world/. <Acesso em 10/1/2014.> 
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no seu primeiro livro: Emotions of Normal People (1928). Daniels (idem) afirma que Marston 

buscava delimitar “unidades comportamentais elementares” mais objetivas nas atividades de 

dominação, de condescendência, de submissão e de persuasão (todas baseadas no poder). 

Evidenciava-se, assim, o interesse do psicólogo na questão do controle, uma vez que ele 

descrevia a consciência em termos de “sucesso e rendição”. Daniels (idem) destaca que 

Geoffrey C. Bunn concluiu que, a despeito de Marston asseverar que as suas unidades 

elementares eram categorias científicas “rigorosas”, isentas de significado literário, ele era 

constantemente forçado a empregar linguagem literária para torná-las inteligíveis, de forma 

que acabou encorajando a percepção das conotações políticas e sexuais emergentes da sua 

teoria sobre a dominação, em vez de evitá-la. Ainda de acordo com Daniels (2000:19), o 

doutor Marston concebeu um possível movimento feminista, pois, em 1937, previa que nos 

cem anos subsequentes, o mundo testemunharia o início dum matriarcado norte-americano: 

uma nação de “amazonas” (mais no sentido psicológico do que no físico), de modo que, 

finalmente, as mulheres dominariam e governariam o país tanto política quanto 

economicamente. Ele vislumbrava um movimento feminista tendente mais à dominação do 

que à reivindicação de igualdade e encarava tais mudanças com “bons olhos”. No 

entendimento de Daniels (idem), Marston acreditava que as mulheres fossem menos 

suscetíveis que os homens à manifestação das características negativas da agressão e da 

ganância, tendo, portanto, condição de virem a controlar o indomável sexo masculino por 

meio da fascinação, do encantamento, já que, a seu ver, a submissão decorrente da paixão é 

típica do homem, e não da mulher, assim como o corpo e a personalidade femininos podiam 

“proporcionar” mais prazer ao homem do que tudo mais. Sendo assim, o homem concordaria 

(ou seja, haveria voluntariedade) com tal controle (decorrente da atração) e ansiaria por ser 

cativado. Para Daniels (idem), Marston estava convencido de que, como a igualdade estava-se 

tornando realidade (das perspectivas política e econômica), a mulher poderia usar (e, 

certamente, usaria) a escravização sexual para exercer domínio sobre o homem, que, de bom 

grado, submeter-se-ia à terna autoridade dela. 

Vale ressaltar que foi o idealizador da personagem quem aperfeiçoou o sistema de 

testes para o detector de mentiras (o polígrafo). Marston faleceu, no dia 2 de maio de 1947, na 

cidade de Rye, no estado de Nova Iorque, no seu país. Apresento esses dados referentes ao 

criador da personagem para que o leitor possa compreender que o doutor Marston pode ter 

“convivido” com a sua criação pouco mais que o reformulador dela, já que, de acordo com o 
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conteúdo da página virtual DC Comics Databse18, Marston (o criador) roteirizou uma 

aventura da Mulher-Maravilha publicada na revista ALL-STAR COMICS, 58 publicadas na 

SENSATION COMICS19 e 11 na WONDER WOMAN (volume 1), enquanto Pérez (o 

reformulador) roteirizou, até o momento, pelo menos, 62 aventuras publicadas na WONDER 

WOMAN (volume 2), sem contar as edições anuais ou eventuais edições especiais. O 

primeiro ilustrador (desenhista) da super-heroína foi Harry George Peter, mais conhecido 

como H. G. Peter.  

A primeira “aparição” da Mulher-Maravilha (ou a publicação da sua origem) foi na 

edição de número 8 da revista ALL-STAR COMICS em dezembro de 1941. No mês seguinte, 

ou seja, em janeiro de 1942, a segunda aventura dela foi publicada na primeira edição da 

revista SENSATION COMICS, e, cinco meses mais tarde, isto é, em junho de 1942, a 

Princesa Amazona ganhou o próprio título: WONDER WOMAN #1.  

Faz-se necessário o seguinte esclarecimento: na “indústria” quadrinística, em virtude 

do cancelamento da publicação de títulos (ou revistas em quadrinhos) como consequência, por 

exemplo, de reformulações do universo da editora, ou de rejeição do público-alvo, ou de 

decisão editorial, firmou-se o emprego da palavra “volume” (em inglês, volume) também 

como sinônimo da série de edições publicadas —duma revista em quadrinhos— que é 

iniciada, obviamente, pela de número 1. Sendo assim, toda vez que um título volta a ter uma 

edição de número 1, tem-se um novo “volume” dele. De acordo com o conteúdo da página 

virtual DC Comics Database20, a revista WONDER WOMAN tem, portanto, 4 volumes até o 

momento: o volume 1 é o que compreende as edições de número 1 a 329 (publicadas de junho 

de 1942 até fevereiro de 1986); o volume 2 é o composto pelas edições de número 1 a 226 

(publicadas de fevereiro de 1987 a abril de 2006); o volume 3 é o que se compõe das edições 

de número 1 a 44 (publicadas de junho de 2006 a julho de 2010); e o volume 4 é o iniciado 

com a publicação do número 1 (em novembro de 2011) e mantido até a atual edição (de 

número 32), sem que haja uma previsão para o seu “fechamento”. 

 Lancei mão desse comentário apenas para poder, agora, afirmar que, desde 1942, 

exceto por curtos lapsos (planejados estrategicamente pelos editores da DC), a revista 

WONDER WOMAN tem-se mantido no mercado editorial norte-americano, o que torna a 

Mulher-Maravilha, indiscutivelmente, a super-heroína mais “longeva” das HQs. 

                                                
18 www.dc.wikia.com. <Acesso em 5/4/2014>. 
19 Das 76 histórias da Mulher-Maravilha publicadas na revista, o crédito pelo roteiro é atribuído a Marston em 

apenas 58 delas. As edições #54, #57, #59 e #65 foram roteirizadas por outros profissionais. Não consta o 
nome do roteirista das edições #39, #41,# 42, #43, #44, #45, #48, #49, #51, #58, #60, #61, #62 e #63. 

20 http://dc.wikia.com/wiki/Wonder_Woman. <Acesso em 15/10/2013.> 



40 

 

 

 
Figura 13: À esquerda, em pé, o desenhista H. G. Peter e, sentado, o Doutor William Moulton Marston. À 
direita, em pé, o editor Max Gaines e, sentado, o escritor, desenhista e revisor Shelton Mayer (1942). 
 

 
Figura 14: Esboço da Mulher-Maravilha comentado por Marston e por Peter (1941). 

 

Rimmels (1996:49) afirma que, a respeito da criação da Mulher-Maravilha, Marston 

escreveu isto: “As fortes qualidades do sexo feminino têm sido menosprezadas. A solução 

óbvia é criar uma personagem feminina com toda a força do Super-Homem, mas com o 

fascínio duma bela mulher.” (O grifo é meu.) A super-heroína foi criada como uma resposta 

ao Super-Homem, que, além de ser considerado —desde aquela época!— o “maioral” dentre 

todos os super-heróis, já fazia sucesso e, portanto, era bastante rentável para a DC. É também 
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Figura 15: O Super-Homem no 
traço de José Luis García-López. 
 

por essa razão que, na “era Marston”, a Mulher-Maravilha era constantemente retratada 

desempenhando feitos equivalentes (por vezes, idênticos) aos do Homem de Aço.  

Considero pertinente compartilhar este detalhe: quando a primeira história (de origem) 

da Princesa Amazona foi apresentada aos editores da DC Comics (para que tanto a criação 

quanto a publicação da primeira21 super-heroína —das revistas em quadrinhos— fossem 

aprovadas ou reprovadas), o nome dado à personagem pelo seu criador era Suprema: the 

Wonder Woman (ou seja, Suprema: a Mulher-Maravilha); estava, portanto, muito evidente 

(até no nome!) a sua “conexão” responsiva ao Super-Homem. Por decisão editorial, o 

substantivo Suprema foi rejeitado e, por conseguinte, suprimido, de modo que aquilo que era 

apenas um aposto ou uma (muito provável) antonomásia (the Wonder Woman) tornou-se o 

nome dela. Uma curiosidade: em Portugal, a personagem foi —por muito tempo!— chamada 

de Supermulher (e não de Mulher-Maravilha, como no Brasil). 

Uma vez que o Super-Homem está relacionado à criação da Princesa Amazona, não 

posso deixar de escrever sobre ele. Cassimiro (2005:182) define-o como 

 
super-herói —originário do planeta Krypton— que, depois de desenvolver, 
na Terra, superpoderes, passou a empregá-los na sua incessante luta pela 
verdade, pela justiça e pelo bem-estar da humanidade. 
 
O seu nome verdadeiro é Kal-El, o filho dos kryptonianos Jor-El e Lara Jor-El. 
Mandado, ainda bebê, pelo pai para a Terra, numa pequena espaçonave, ele era 
supostamente o único sobrevivente da explosão do planeta Krypton; aqui, foi 
adotado pelo casal de norte-americanos Jonathan e Martha Kent; recebeu o nome de 
Clark Joseph Kent (a sua identidade secreta) e cresceu em Pequenópolis. Na 
persona de Clark Kent, trabalha como jornalista, no Planeta Diário, em Metrópolis. 
Entre os seus poderes, cuja plenitude só foi atingida na idade adulta, destacam-se: 
incomensurável superforça, invulnerabilidade, poder de voo, supervelocidade e 
visões microscópica, telescópica, de raios X e de calor. Ele é vulnerável à radiação 
de kryptonita e a magia; “maior” e mais poderoso super-herói (do sexo masculino) 
dos quadrinhos, ele também é conhecido como o Homem de Aço. 

 

 

 

 

De acordo com os responsáveis pelo documentário Super-Heróis sem Máscaras 

(Super-Heroes Unmasked), do The History Channel, o Super-Homem foi criado pelos 

                                                
21 A Mulher-Maravilha é considerada —por muitos— a primeira super-heroína do gênero quadrinhos, mas, a 

rigor, Olga Mesmer (the girl with the X-ray eyes) foi a primeira (DANIELS, 2000:18); as suas aventuras 
foram publicadas numa tira seriada que foi produzida por quadrinistas que trabalhavam para a editora Spicy 
Mystery Stories de agosto de 1937 a outubro de 1938, ou seja, antes mesmo da publicação do Super-Homem. 
Olga Mesmer era filha dum cientista terráqueo e duma venusiana; tinha superforça e a habilidade de ver 
através de objetos sólidos. Quanto às revistas em quadrinhos, parece que a Mulher-Maravilha é a precursora.  
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adolescentes norte-americanos Jerry Siegel (escritor) e Joe Shuster (artista), de Cleaveland, 

Ohio, para ser um gênio em inteligência, um Hércules em força e um inimigo dos malfeitores; 

mais veloz que uma bala, mais forte que uma locomotiva e capaz de saltar arranha-céus com 

um impulso, o Homem de Aço lutava pelo homem comum. Como o Super-Homem, a 

Mulher-Maravilha era mais forte que uma locomotiva e tinha acessórios melhores que os do 

Batman. A princesa Diana apaixonou-se por um “homem indefeso”, ou seja, pelo norte-

-americano Steve Trevor, que, em consequência dum acidente de avião, havia “caído” —

gravemente ferido— na Ilha Paraíso. As amazonas viram-se, assim, diante do mesmo dilema 

que, no início da década de 1940, impunha-se aos isolacionistas e aos pacifistas: ignorar os 

nazistas ou lutar pela liberdade? Diana, então, foi para os Estados Unidos —com Steve 

Trevor— a fim de defender o país do seu amado; país esse que havia sido descrito à mãe dela 

(a rainha Hipólita) —pela deusa Atena— como o último refúgio da democracia e da igualdade 

para as mulheres. 

 

 
Figura 16: Na Era de Ouro dos quadrinhos, na capa da edição de número 13 de ACTION COMICS, o 
Super-Homem detém o avanço dum trem (junho de 1939). 
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Daniels (2000:12) afirma que Marston era, dentre os intelectuais da sua época, uma 

exceção quanto à aceitação tanto das histórias “fantásticas” (fantasiosas) quanto das narrativas 

dos quadrinhos, as quais são “desenvolvidas” por meio do encadeamento de imagens; isso 

porque o criador da Princesa Amazona vislumbrava a possibilidade de a leitura de HQs ser 

benéfica às crianças que se dispusessem a fazê-la. Daniels (2000:12) relata que Marston se 

perguntava por que não seria aconselhável oferecer HQs de teor construtivo às crianças. Ele 

reconhecia a importância da “nova” categoria de super-heróis (exemplificada pelo Super-

-Homem) na inspiração dos jovens e admitia como recompensas realistas estes “frutos” dos 

esforços das crianças: sentirem-se “maiorais”, inteligentes, importantes e admiradas pelos 

seus pares. (A seu ver, decidir que tipo de comportamento seria reputado heroico era 

incumbência dos educadores morais.) Ainda de acordo com Daniels (idem), a resposta de 

Marston à pergunta que ele se fazia foi personificada pela sua criação: a Mulher-Maravilha. 
 
 

 
 
Figura 17: Também na Era de Ouro dos quadrinhos, a Mulher-Maravilha detém o avanço dum trem na 
capa da edição de número 26 de SENSATION COMICS (fevereiro de 1944). 
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2.4 AS “ENCARNAÇÕES” (ITERATIONS) DA PRINCESA AMAZONA NAS HQs 

Quando, em 1938, na primeira edição da revista em quadrinhos ACTION COMICS, o 

Super-Homem foi lançado pela DC, o gênero quadrinhos já existia; apenas para dar um 

exemplo de ficção e aventura em quadrinhos, havia as tiras seriadas do Príncipe Valente. Foi, 

contudo, por intermédio da publicação do Super-Homem que se criou o arquétipo do super-

-herói, estabeleceram-se o subgênero HQ de super-heróis e a “indústria” quadrinística, além 

de inaugurar-se o período conhecido como a Era de Ouro dos quadrinhos, que se estendeu de 

1938 até 1950. Foi na Era de Ouro que também surgiram o Batman (1939), o Capitão Marvel 

(1940) e a Mulher-Maravilha (1941). Nessa Era, quanto à aparência da Princesa Amazona, 

predominou a “original” (resultante do consenso do artista H. G. Peter, do doutor William 

Moulton Marston e dos editores). Repare que, na sua primeira aparição, a super-heroína usava 

uma saia: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: A Mulher-Maravilha, no traço de H. G. Peter, na sua "estreia", em ALL-STAR COMICS #8: de 
saia (1941). 
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Figura 19: A Mulher-Maravilha, no traço de H. G. Peter, na sua aparência mais comum durante a Era de 
Ouro: de shorts, e não de saia (1942). 

 

 

Figura 20: Capa da revista WONDER WOMAN #1: arte de H. G. Peter (junho de 1942). 
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Entre o fim da Era de Ouro dos quadrinhos (1950) e o início da Era de Prata (1956), 

houve um “intervalo” —de, aproximadamente, 6 anos. Nesse período, isto é, em 1954, o 

psiquiatra alemão (naturalizado norte-americano) Fredric Werthtam “declarou guerra” aos 

quadrinhos mediante a publicação do livro Seduction of the Innocent (em português, Sedução 

dos Inocentes), no qual afirmava que a leitura deles era nociva para as crianças, pois resultaria 

em delinquência juvenil. Os “Três Grandes22” da DC Comics foram atacados por ele porque, a 

seu ver, a superforça e a independência da Mulher-Maravilha eram indícios de que a 

personagem seria uma lésbica (o que a tornaria escandalosamente inadequada para leitores 

infanto-juvenis); o Super-Homem foi considerado —por Wertham— um símbolo fascista e 

antiamericano; e o Batman —que já tinha como parceiro e aprendiz de herói Robin, o Garoto-

-Prodígio— foi descrito como um pederasta, uma vez que, para o psiquiatra, mantinha um 

relacionamento homossexual com o menor de idade. Wertham defendia a proibição da venda 

e até da exibição de quadrinhos para crianças e adolescentes que tivessem menos de 15 anos 

de idade. A celeuma —causada pela “cruzada” do autor de Seduction of the Innocent contra 

os quadrinhos— implicou a realização de audiências públicas perante uma subcomissão de 

combate e prevenção da delinquência juvenil do Senado norte-americano e resultou na 

criação, em 1954, do Código dos Quadrinhos (ou Comics Code) pela Associação Norte-

-Americana de Revistas em Quadrinhos (Comics Magazine Association of America). 

 

Figura 21: O psiquiatra Fredric Wertham (1954). 

                                                
22 s. m. pl. antonomásia para os três principais personagens do Universo DC Comics: Super-Homem, Mulher-

-Maravilha e Batman (CASSIMIRO, 2005:20). 
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Figura 22: O selo de aprovação correspondente ao Código dos Quadrinhos (1954). 
 

Vergueiro (2008:13) lamenta pelas negativas consequências —apontadas por ele— da 

classificação formal dos quadrinhos por meio da adoção desse código: em vez de prestar-se ao 

aprimoramento do gênero, ela resultou no desaparecimento de muitas editoras e na 

“pasteurização” do conteúdo das revistas, o qual, para o autor (idem), tornou-se medíocre e 

pífio. 

Em outubro de 1956, o lançamento do novo Flash, mediante a publicação da edição de 

número 4 da revista SHOWCASE, tornou-se o marco inicial da Era de Prata dos quadrinhos, 

que durou de 1956 a 1970; nela, a aparência predominante da Princesa Amazona foi a que 

consta da figura abaixo. 

 

Figura 23: A aparência predominante da Mulher-Maravilha na Era de Prata (1956—1970). 
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Em 1968, ou seja, já no fim da Era de Prata, o roteirista Denny O’Neil e o artista Mike 

Sekowsky promoveram uma mudança radical tanto na aparência quanto no status da Mulher-

-Maravilha: privaram-na de todos os seus superpoderes, transformando-a numa mera espiã. 

No já mencionado documentário Super-Heróis sem Máscaras (Super-Heroes Unmasked), 

Denny O’Neil reconheceu que esse foi um dos seus piores erros ao longo de toda a carreira na 

“indústria” quadrinística, pois implicou nada menos que a descaracterização (e quase a 

destruição) da principal super-heroína das HQs. 

 

Figura 24: A “nova” Mulher-Maravilha de Denny O'Neil e Mike Sekowsky: mulher comum, espiã e dona 
de butique (outubro de 1968). 
 

 

Figura 25: A Mulher-Maravilha de Denny O'Neil e Mike Sekoswky (1968) poderia ter sido uma das 
protagonistas do seriado televisivo As Panteras. 
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Tal tentativa não só de “modernizar”, mas também de tornar a revista WONDER 

WOMAN mais rentável e “atual” parece ter fracassado tanto para os responsáveis pela DC 

quanto para os leitores. A feminista Gloria Steinem, leitora da publicação desde a infância, 

sentiu-se ofendida pelo fato de a principal super-heroína dos quadrinhos ter sido privada dos 

seus superpoderes e, por essa razão, do seu status de integrante da “trindade” da DC Comics. 

Assim, em julho de 1972, Steinem fez questão de estampar a capa da primeira edição da 

revista Ms. com a Mulher-Maravilha (no seu uniforme “tradicional” e indicada como 

candidata à presidência dos Estados Unidos). Nessa edição inaugural da revista Ms., havia 

uma matéria na qual foi manifesta a apreciação das feministas pela super-heroína tal qual esta 

fora criada pelo doutor Marston. 

 

Figura 26: Capa da primeira edição da revista Ms., de julho de 1972. 
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Diante dessa manifestação do anseio de que a Princesa Amazona retomasse o seu 

papel no Universo DC, na edição de número 204 da WONDER WOMAN (publicada em 

janeiro—fevereiro de 1973), a super-heroína “original” acabou sendo trazida de volta por 

decisão dos dirigentes da DC. É oportuno ressaltar que, desde 1970, os quadrinhos já estavam 

na sua Era de Bronze, que durou até 1985; esse foi o período no qual, esteticamente, a 

Mulher-Maravilha teve mais alterações (mesmo que sutis) nos quadrinhos: 

 

Figura 27: A aparência predominante da Mulher-Maravilha da Era de Bronze dos quadrinhos (1973). 
 

 

Figura 28: Capa da WONDER WOMAN #216, de fevereiro de 1975: talvez por influência da sua aparência 
no desenho animado Superamigos, durante um período, as listras brancas das suas botas foram eliminadas 
nos quadrinhos. 
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Assim como, na Era de Ouro dos quadrinhos, a Mulher-Maravilha costumava ser 

equiparada ao Super-Homem quanto ao seu status de “superpeso pesado” dentre os super-

-heróis do Universo DC, nos anos seguintes, ou seja, nas Eras subsequentes, ela também foi 

equiparada a ele como ícone tanto da cultura quanto do patriotismo norte-americanos (figuras 

29 e 30). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Capa da WONDER WOMAN #272, 
de outubro de 1980. 
 

 

Figura 30: Capa da THE ADVENTURES OF 
SUPERMAN #424, de janeiro de 1987. 
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Em 1982, os responsáveis pela DC decidiram lançar um guia de estilo tanto para os 

desenhistas das suas HQs quanto para os dos produtos licenciados (como bonecos articulados, 

pôsteres, álbuns de figurinhas, etc.). O artista encarregado de estabelecer a “uniformização” 

do aspecto dos principais personagens da editora foi José Luis García-López, que deu esta 

aparência à Princesa Amazona: 

 

Figura 31: A Mulher-Maravilha, do guia de estilo da DC Comics, no traço de José Luis García-López: 
houve a alteração do seu símbolo (1982). 
 

Para tratar dum dos “acessórios” bastante lembrados da Princesa Amazona, ou seja, do 

seu avião invisível, é necessária uma breve digressão: como o Super-Homem, ela não foi 

“agraciada” com o poder de voo no momento da sua criação. Ambos os super-heróis não 

eram, desse modo, capazes de voar no início das suas “carreiras”, mas, sim, de saltar 

quilômetros com apenas um impulso. Não são poucos os que desconhecem esse fato, 

especialmente quanto ao Super-Homem, que —talvez até em virtude da “concorrência 

editorial” com o Capitão Marvel— teve o voo acrescido aos demais superpoderes ao longo da 

década de 1940, isto é, pouco tempo após a sua criação (em 1938). Com a Mulher-Maravilha, 

a história da aquisição de mais esse superpoder é diferente: quando foi criada, como já disse, 

também não voava e “recebeu” um avião invisível, que fez parte da sua história por, pelo 



53 

 

menos, 45 anos, ou seja, ao longo das Eras de Ouro, de Prata e de Bronze dos quadrinhos. Nas 

Eras de Prata e de Bronze, além de lançar mão do avião invisível nalgumas situações, ela 

passou a ser capaz de planar (ou deslizar) pelas correntes de ar. O voo só foi, definitivamente, 

incorporado aos demais superpoderes da super-heroína na Era Moderna dos quadrinhos, que 

se estende de 1987 (especificamente para ela) ao presente. 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: O Super-Homem da Era de 
Ouro saltando edifícios antes de ser capaz 
de voar (1939). 
 

 

Figura 33: A Mulher-Maravilha da Era de Ouro no 
seu avião invisível (1942). 
 

 

Figura 32: A Mulher-Maravilha da Era de Bronze deslizando pelas correntes de ar na página 10, da 
edição número 31, da revista MULHER-MARAVILHA (publicada pela EBAL em junho de 1980). 
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2.4.1 A Crise nas Infinitas Terras (CNIT) 

De acordo com Cassimiro (2005:42), CRISE NAS INFINITAS TERRAS é uma 

“maxissérie por meio da qual se deu origem ao novo Universo DC mediante a reformulação 

do antigo”; foi publicada, originalmente, nos Estados Unidos, em doze edições mensais, de 

abril de 1985 a março de 1986, e pode ser considerada o marco de encerramento da Era de 

Bronze dos quadrinhos. Muitos se referem a ela como CRISE, tão somente. 

De acordo com Wolfman (2003), em 1981, a cronologia do Universo DC era um 

verdadeiro desafio para os novos leitores, que se viam diante do fato de, por exemplo, 

determinado nome não ser de apenas um personagem, mas, sim, de três por causa da 

existência de “infinitos” universos paralelos; em cada um deles, existia um planeta Terra. 

Nesse multiverso, de todas as versões do nosso planeta, parece-me sensato afirmar que as 

duas principais eram a Terra-1 [ou Terra Ativa: o planeta Terra em si, ou seja, o “real”, o 

desta dimensão, habitado pelas versões atuais dos principais personagens do Universo DC 

(CASSIMIRO, 2005:61)] e a Terra-2 [ou Terra Paralela: o planeta Terra existente noutra 

dimensão, habitado por versões mais idosas dos principais personagens do Universo DC 

(CASSIMIRO, 2005:61)]. Lanço mão da exibição da figura abaixo para provar a existência do 

multiverso pré-CRISE NAS INFINITAS TERRAS: 

 

Figura 33: A Mulher-Maravilha da Era de Bronze e o seu jato invisível constantes do guia de estilo 
(de 1982) da DC Comics. 
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Figura 34: Página 1, da edição número 1, da maxissérie CRISE NAS INFINITAS TERRAS (volume 1), 
publicada pela editora Panini em novembro de 2003. 
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Na Terra-1, os super-heróis (como a Mulher-Maravilha e o Super-Homem) haviam 

surgido em anos mais recentes (e não na época da Segunda Guerra Mundial); de todas as 

Terras que compunham o antigo multiverso DC, foi aparentemente a única a “sobreviver” à 

CRISE, vindo a ser a Terra da Era Moderna dos quadrinhos. Já na Terra-2, os super-heróis 

(como a Mulher-Maravilha e o Super-Homem) haviam surgido nas décadas de 1930 e 1940, o 

que parece tornar lícita a depreensão de que eles fossem as versões “originais” de tais 

personagens, ou seja, aquelas que foram criadas, respectivamente, por Charles Marston (ela) e 

por Jerry Siegel e Joe Shuster (ele). Alguns super-heróis, heróis e até vilões da Terra-2 eram 

muito diferentes das suas versões da Terra-1, tanto em termos de trajes quanto de origens e de 

superpoderes. Após a publicação de CRISE, a Terra-2 aparentemente deixou de existir.  Por 

causa da existência dessas duas Terras, havia, portanto, duas Mulheres-Maravilha e dois 

Super-Homens. Mediante a utilização das figuras 37 e 38, pretendo demonstrar a veracidade 

de tais informações: 

 

 

Figura 37: Destaque, da página 10, da edição número 1, da maxissérie CRISE NAS INFINITAS TERRAS 
(volume 1), publicada pela editora Panini em novembro de 2003. 
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Figura 38: Página 21, da edição de número 12, da maxissérie CRISE NAS INFINITAS TERRAS (volume 2), 
publicada, no Brasil, pela editora Panini em dezembro de 2003. 
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A existência da Terra-2 era mantida pelas equipes criativas da DC Comics como a 

única forma pela qual poderiam justificar o fato de os principais (super-)heróis da Terra 

(como o Super-Homem, o Batman e a Mulher-Maravilha) terem “surgido” nas décadas de 

1930 e 1940 e —pelo menos, alguns deles— ainda estarem vivos. A Mulher-Maravilha da 

Terra-2 havia surgido em 1941. Em meados da década de 1980, ela —apesar de ser uma 

amazona (“imortal”)— já ostentava marcas da idade, além de ter-se casado como o “seu” 

Steve Trevor e ser mãe da também super-heroína Fúria (na figura 39): a única herdeira de 

Diana. A jovem super-heroína, que, ao lado do Escaravelho de Prata, fundou a Corporação 

Infinito, tinha superforça, supervelocidade e muita resistência, além de ter sido treinada na 

maior parte das formas de combate corpo a corpo; também era conhecida como Lyta 

(CASSIMIRO, 2005:71). 

 

 

Figura 39: A super-heroína Fúria: filha da Mulher-Maravilha da Terra-2 no multiverso pré-CRISE NAS 
INFINITAS TERRAS (1986). 
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Entre outubro de 1980 e meados do primeiro semestre de 1981, depois de ter lido a 

carta dum leitor (enviada à revista GREEN LANTERN), na qual este expressou a sua 

indignação diante da confusa cronologia do universo da editora, Wolfman (idem) teve a ideia 

de promover a reformulação —simplificadora— de todo aquele multiverso por intermédio da 

publicação da maxissérie que ele (o roteirista) e George Pérez (o desenhista) decidiram 

chamar de CRISE NAS INFINITAS TERRAS23 (CRISIS ON INFINITE EARTHS, em 

inglês) em homenagem aos encontros da Liga da Justiça24 com a Sociedade da Justiça25. Eles 

anunciaram o projeto, numa convenção de quadrinhos, em Nova Iorque, em julho de 1981, 

mas pesquisar a longa e complexa história da DC levou anos, de modo que a maxissérie só foi 

publicada em 1985.  

Na Era de Bronze dos quadrinhos, especialmente no último terço dela, ou por volta de 

1980, os leitores haviam-se tornado mais exigentes e ávidos por histórias cujas tramas fossem 

mais “elaboradas” —ou seja, a despeito das bem-vindas ficção e fantasia, mais instigantes—, 

de modo que tanto o seu conteúdo (no sentido de essência conceitual) como a sua linguagem 

(verbo-visual) fossem quanto menos infantilizados possível; por isso, Marv Wolfman e 

George Pérez afirmam terem empenhado todos os seus esforços para oferecerem, aos ávidos 

“consumidores” de quadrinhos, a melhor HQ que puderam: CRISE. O sucesso dela foi tão 

“estrondoso” que, de acordo com Wolfman (idem), os dirigentes de todas as editoras 

concorrentes, inclusive os das mais “novas”, decidiram publicar séries por meio das quais os 

seus universos foram reformulados... independentemente de a reformulação ser necessária ou 

pertinente. 

Por meio da publicação de CRISE NAS INFINITAS TERRAS, os executivos da DC 

Comics determinaram o fim (pelo menos, por um bom tempo) do multiverso DC. O desfecho 

                                                
23 Comumente chamada apenas de CRISE. 
24 equipe formada pelos mais reverenciados heróis na Terra-1, com o intuito de defenderem o planeta de ameaças 

que não possam ser enfrentadas nem mesmo pelos mais poderosos super-heróis isoladamente; os seus 
membros mais ilustres são: Mulher-Maravilha, Super-Homem, Batman, Flash, Lanterna Verde, J’onn J’onzz, 
Arqueiro Verde, Gavião Negro, Mulher-Gavião, Aquaman e Elektron, entre outros (CASSIMIRO, 
2005:102). 

25 equipe formada, na década de 1940, pelos mais reverenciados heróis na Terra-2 com o intuito de combaterem 
o Eixo Nazista e defenderem o planeta de ameaças que não pudessem ser enfrentadas nem mesmo pelos mais 
poderosos super-heróis isoladamente; é o primeiro e talvez o mais espetacular supergrupo, comparável 
apenas à Liga da Justiça; do seu rol de membros, constam nomes como Mulher-Maravilha, Super-Homem, 
Batman, Lanterna Verde (Alan Scott), Doutor Meia-Noite, Falcão da Noite, Mulher-Gavião, Doutor Destino, 
Flash (Joel Ciclone), Pantera, Canário Negro e Poderosa, entre outros; muitos deles ainda estão na ativa, 
embora tenham cerca de noventa anos de idade (CASSIMIRO, 2005:103). 
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da maxissérie teve importantes implicações para a(s) Mulher(es)-Maravilha, as quais podem 

ser demonstradas por intermédio do conteúdo desta figura: 

 

Figura 40: Página 39, da edição número 12, da edição encadernada da maxissérie CRISE NAS INFINITAS 
TERRAS (volume 2), publicada, no Brasil, pela editora Panini em dezembro de 2003. 
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O fato de a super-heroína ter “deixado de existir” —não por ter morrido, mas, sim, por 

ter sido “enviada de volta no tempo, ‘regredindo’ no processo”— foi a oportunidade perfeita 

para a sua reformulação, por George Pérez, após a conclusão de CRISE NAS INFINITAS 

TERRAS. 

2.5 A MULHER-MARAVILHA DE GEORGE PÉREZ  

O fato de várias versões da origem da Princesa Amazona terem sido apresentadas nas 

histórias em quadrinhos, nos desenhos animados e até mesmo na série televisiva é confirmado 

por Moretti e Barroso (1991:3). Eles (idem) reconhecem, porém, como a versão “definitiva” 

—daquela que é considerada a mais reverenciada super-heroína de todos os tempos— apenas 

a sua reformulação proposta, em 1987, após o desfecho de CRISE NAS INFINITAS 

TERRAS, pelo argumentista e desenhista George Pérez, nascido, no dia 9 de junho de 1954, 

na cidade de Nova Iorque, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e filho de porto-

-riquenhos que se mudaram de Caguas (em Porto Rico) para o bairro do Bronx, na cidade de 

Nova Iorque. 

Pérez é, de acordo com o conteúdo do website26 da DC, na “indústria” quadrinística, 

um dos artistas mais renomados nos últimos 30 anos. Constam do seu currículo trabalhos 

consagrados (premiados) como CRISE NAS INFINITAS TERRAS (1985—1986); a 

“revitalização” dos Novos Titãs (em parceria com Marv Wolfman, o roteirista) no início da 

década de 1980; a reformulação da Mulher-Maravilha em 1987; e a minissérie LJA / 

VINGADORES (2003—2004). 

Sidney Gusman, editor do site Universo HQ, afirma27 que Pérez é herdeiro duma 

estirpe de desenhistas, de traços clássicos, que tenta seguir um modelo mais realista e menos 

estilizado, como José Luis García-López e Neal Adams, e tem uma capacidade invejável de 

produzir cenas nas quais é retratado um número de personagens absurdamente alto sem 

nenhum descuido com os detalhes. Afonso Andrade, coordenador de quadrinhos da Fundação 

Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte e responsável pelo Festival Internacional de 

Quadrinhos (FIQ)28 considera29 George Pérez uma “lenda” dos quadrinhos mainstream. 

                                                
26 Disponível em http://www.dccomics.com/talent/george-pérez. <Acesso em 2/11/2013.> 
27 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/george-perez-desenhista-de-crise-nas-infinitas-terras-faz-um-

balanco-de-40-anos-de-quadrinhos-10645082. <Acesso em 2/11/2013.> 
28 Disponível em http://www.fiqbh.com.br/. <Acesso em 2/11/2013.> 
29 Disponível em http://oglobo.globo.com/cultura/george-perez-desenhista-de-crise-nas-infinitas-terras-faz-um-

balanco-de-40-anos-de-quadrinhos-10645082. <Acesso em 2/11/2013.> 
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Em 1985, na edição comemorativa (pelos 50 anos da DC Comics) intitulada FIFTY 

WHO MADE DC GREAT, George Pérez foi incluso entre os 50 honoráveis reputados —

pelos dirigentes da editora— responsáveis por tê-la tornado “notável”. Nessa lista, foi incluso 

também o nome de Lynda Carter (a atriz norte-americana que interpretou a Mulher-Maravilha 

na série televisiva da segunda metade de década de 1970), por ela ter contribuído para a 

notoriedade da super-heroína. Ao lado de Marv Wolfman (o roteirista), Pérez (o desenhista) 

recebeu, consecutivamente, nos anos de 1985 e 1986, o Jack Kirby Award por CRISE NAS 

INFINITAS TERRAS, que foi eleita a melhor série finita. 

 

Figura41: O roteirista e desenhista George Pérez: o reformulador da Mulher-Maravilha (2013). 
 

Apesar de o doutor Marston, o criador, não ter, por exemplo, detalhado a gênese das 

amazonas, tampouco a natureza da sua ligação com os deuses da mitologia greco-romana na 

história de apresentação da Mulher-Maravilha (em 1941), George Pérez, o reformulador, 

“teceu” um enredo detalhado e, à luz do sucesso que fez, ouso afirmar, coeso, coerente na sua 

“recriação” da super-heroína. As amazonas e, por conseguinte, a princesa Diana passaram a 

ser “obras” (criaturas) dos deuses do Olimpo, que, por sua vez, tornaram-se centrais na 

história dessas personagens, e os “elementos” inconsistentes, “estranhos” (do ponto de vista 

da coerência com a mitologia grega) parecem ter sido, na obra de Pérez, eliminados. Os 

superpoderes da Mulher-Maravilha, por exemplo, passaram a ser dádivas, bênçãos concedidas 

por alguns dos deuses dos gregos no momento do “nascimento” dela (e não resultantes dos 

treinamentos físico e mental das amazonas, como eram na versão de Marston). No aspecto 

físico, Diana tornou-se uma mulher mais alta, de compleição atlética: uma “deusa grega”. Os 

saltos altos do seu par de botas, por exemplo, foram eliminados do uniforme, pois Pérez 

considerava absurdo que uma guerreira de força incomensurável viesse a erguer, digamos, 

uma espaçonave ou uma montanha sobre saltos altos. Pessoas reais (algumas do convívio de 

Pérez) serviram de inspiração para a aparência de vários dos personagens, inclusive a da 
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própria Mulher-Maravilha, que, conforme ele declarou30, teve o rosto inspirado no da atriz 

norte-americana Connie Sellecca (figura 44). Steve Trevor, por seu turno, foi inspirado no 

ator Ed Harris (figura 42). Já a professora de Harvard, Júlia Kapatelis (figura 43), tinha uma 

homônima real, porém a verdadeira Júlia Kapatelis era um pouco mais jovem que a das 

histórias roteirizadas e desenhadas por Pérez; a Júlia do mundo real também tinha uma filha 

chamada Vanessa Kapatelis, porém não era viúva e tinha mais um filho.  

Num primeiro momento, Pérez rejeitou a equivalência da Mulher-Maravilha ao Super-

-Homem, mas, com o tempo, ou seja, depois de ter estabelecido quem ela era e qual era o seu 

papel no mundo dos homens, ele ratificou a ligação “responsiva” (de equivalência tanto de 

status no Universo DC quanto de superpoderes) da Princesa Amazona ao Homem de Aço. 

 

Figura 42: O Steve Trevor de George Pérez e o ator Ed Harris, em cuja aparência Pérez inspirou a do 
personagem. 

 

 

Figura 43: Na foto em branco e preto, George Pérez e a Júlia Kapatelis da vida real no início da década de 
1980. Ao lado, a Júlia Kapatelis de Pérez (criada especialmente para a reformulação da Mulher-
-Maravilha em 1987). 
                                                
30 Disponível em http://www.supanova.com.au/media/pod...BB+Podcasts%29. <Acesso em 3/7/2013.> 
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Dentre algumas outras peculiaridades da Mulher-Maravilha da Era Moderna dos 

quadrinhos (ou a Mulher-Maravilha “de George Pérez”), estas merecem destaque: ela nunca 

teve um avião invisível (porque havia sido agraciada —por Hermes— com o poder de voo ao 

“nascer”), nunca teve “Diana Prince” como identidade secreta (logo, não precisava 

transformar-se) e nunca se apaixonou por Steve Trevor. Esses três fatores já seriam 

suficientes para causarem estranheza a alguém que conhecesse qualquer uma das 

“encarnações” quadrinísticas ou televisivas (das quais tratarei abaixo) —das Eras de Ouro, de 

Prata e de Bronze— da personagem, mas ainda há outro: as “suas” amazonas não tinham 

superpoderes, enquanto as do doutor Marston eram superpoderosas; isso quer dizer que, na 

versão original, embora a princesa Diana fosse a mais poderosa dentre todas elas, as demais 

amazonas também eram capazes de desempenhar feitos sobre-humanos. A Ilha Paraíso era, 

num certo sentido, habitada por uma nação de mulheres-maravilha. Já as amazonas de Pérez 

são desprovidas de superpoderes, de modo que a sua princesa Diana é um ser único: uma 

superamazona, equiparável aos próprios deuses. O trabalho de Pérez na reformulação da 

super-heroína é considerado tão ímpar que me parece que até mesmo quem a conhecia das 

HQs haveria de sentir-se impactado ao deparar-se com a Mulher-Maravilha “dele”. Aliás, de 

acordo com Mangels (1987:97), assim como era o doutor Marston —o criador da Princesa 

Amazona—, Pérez —o reformulador da personagem— é um feminista, porém, nas histórias 

dela que este roteirizou, preferiu evitar o tom extremista, de modo que a “sua” Mulher-

-Maravilha tivesse mais características duma humanista do que duma militante feminista. O 

doutor Marston, no entanto, usou as suas histórias da Mulher-Maravilha para divulgar, 

promover a sua concepção de feminismo (mencionada nas páginas 37 e 38). 

Em virtude do conteúdo da lista dos personagens que terão o seu vocabulário 

analisado no quinto capítulo desta tese, considero necessário informar o leitor de que alguns 

deles foram reformulados por George Pérez: (1) a protagonista, (2) Hipólita, (3) Steve Trevor, 

(4) Etta Candy, (5) Circe, os deuses —(6) Apolo, (7) Ares, (8) Hermes, (9) Possêidon e (10) 

Zeus— e as deusas —(11) Afrodite, (12) Ártemis, (13) Atena e (14) Hera (tais divindades 

podem ser vistas na figura 40, abaixo); outros, no entanto, foram criados por Pérez e passaram 

a fazer parte do “cânon” do Universo DC: as amazonas —(1) Menalippe e (2) Philippus—, 

(3) Júlia Kapatelis, (4) Vanessa Kapatelis, os generais norte-americanos —(5) Hillary e (6) 

Tolliver—, (7) o policial Ed Indelicato, as criaturas míticas —(8) Deimos, (9) Equidna, (10) 

Fobos e (11) Polifemo— e (12) Diana Trevor.  Esses pontos são alguns dos que me parecem 
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merecedores de destaque nesta parte do trabalho. Deixarei para abordar detalhes no capítulo 

de apresentação e análise dos resultados. 

 

 

Figura 44: A Mulher-Maravilha de George Pérez (1987) e a atriz Connie Sellecca (em cujo rosto Pérez se 
inspirou na reformulação da super-heroína). 

 

 

Figura 45: Os deuses olimpianos “reformulados” por Pérez: específicos das HQs da Mulher-Maravilha 
(1988). 
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Apresento a figura abaixo apenas para que o leitor possa constatar, quanto à aparência 

(ao menos!), particularidades da Mulher-Maravilha reformulada por George Pérez, uma vez 

que ambas as ilustrações foram feitas por ele. A imagem à esquerda corresponde à última 

“encarnação” da Mulher-Maravilha antes da sua reformulação, ou seja, tal qual ela foi 

retratada na maxissérie CRISE NAS INFINITAS TERRAS. A imagem à direita 

corresponde à aparência da Mulher-Maravilha da Era Moderna dos quadrinhos, isto é, a 

reformulada pelo desenhista e roteirista supramencionado. 

 

Figura 46: À esquerda, a Mulher-Maravilha pré-CRISE (1985); à direita, a Mulher-Maravilha pós-CRISE 
(1987): ambas no traço de George Pérez. 

 

A reformulação da Mulher-Maravilha foi publicada nos Estados Unidos em 1987. 

Pérez roteirizou e desenhou as histórias da revista WONDER WOMAN por 24 meses (da 

primeira à vigésima quarta edição) e roteirizou-as por mais 38 meses (até a edição de número 

62). Apesar de, nesta pesquisa, eu ter apenas as 24 “primeiras” edições da WONDER 

WOMAN (volume 2) como objeto de estudo, não posso omitir o fato de que a personagem 
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teve, nos quadrinhos, sob os cuidados doutras equipes criativas, mais fases reputadas 

merecedoras de destaque, e o seu título mensal (a revista WONDER WOMAN) ainda é 

publicado; por essa razão, considero pertinente abordar, neste capítulo da tese, pelo menos, 

mais quatro fases da super-heroína nos quadrinhos ao longo dos últimos 25 anos. Devo dar 

destaque ao fato de que, nas três primeiras (das quatro) fases que passarei a apresentar abaixo, 

a reformulação feita por Pérez foi tomada por base, de modo que apenas sutis e “periféricas” 

alterações foram incorporadas (pelas demais equipes criativas) ao “cânon” da personagem.  

John Byrne —respeitado desenhista e roteirista de HQs que, em 1986, após o desfecho 

de CRISE NAS INFINITAS TERRAS, reformulou o Super-Homem— também escreveu 

(roteirizou) e desenhou histórias da Mulher-Maravilha, na Era Moderna, por três anos: da 

edição de número 101 (publicada em setembro de 1995) até a de número 136 (publicada em 

agosto de 1998). A despeito de toda a experiência e de todo o renome de Byrne, a sua 

temporada no comando da equipe criativa da WONDER WOMAN (volume 2) não se tornou a 

mais memorável. Mesmo assim, o artista afirma orgulhar-se por ter investido esforços na 

consolidação do status da super-heroína como um (dos dois) indiscutíveis “superpesos 

pesados” dos quadrinhos, que é um “clube do Bolinha”: ele fez questão de insistir na 

equiparação da Mulher-Maravilha ao Super-Homem quanto ao nível de superpoderes. 

 

Figura 47: A Mulher-Maravilha no traço de John Byrne (de 1995 a 1998). 
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Phil Jimenez é outro desenhista (primordialmente) e roteirista de HQs que se incumbiu 

de escrever e desenhar as histórias de 25 edições da WONDER WOMAN (volume 2): do 

número 164 ao 188, ou seja, de janeiro de 2001 a março de 2003. É provável que, de todos os 

profissionais dos quadrinhos que se encarregaram da produção de HQs da Princesa Amazona, 

Jimenez seja o mais “apaixonado” pela personagem. Ele é coautor (ao lado de John Wells) da 

obra The essential Wonder Woman encyclopedia: the ultimate guide to the Amazon 

Princess. Quanto aos seus desenhos, Jimenez, que se assume fã de George Pérez, é 

considerado (por muitos), artisticamente, um “clone” deste. 

 

Figura 48: A Mulher-Maravilha da Era Moderna no traço de Phil Jimenez (agosto de 2002). 
 

Em junho de 2006, nos Estados Unidos, logo após o encerramento da minissérie 

INFINITE CRISIS (no Brasil, CRISE INFINITA), os responsáveis pela DC decidiram 
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renumerar a revista WONDER WOMAN, que, naquele mês, teve, pela terceira vez na 

história, um número 1 (volume 3). Nessa nova fase da Mulher-Maravilha, merece destaque o 

trabalho dum desenhista: Terry Dodson. Esse artista, que desenhou as histórias das edições de 

número 1, 2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, criou uma versão do uniforme da super-heroína que 

me parece a mais elogiada desde a reformulação de 1987 (por George Pérez). Um dos 

principais méritos de Dodson foi, a meu ver, ter criado uma insígnia que é uma fusão da águia 

aos dois Ws, ou seja, das Eras de Ouro, de Prata e de Bronze à Moderna. 

 

Figura 49: A Mulher-Maravilha no traço de Terry Dodson (2006—2007). 
 

Por fim, falta-me tratar da atual fase da Mulher-Maravilha nas HQs. Em setembro de 

2011, por decisão dos dirigentes da DC, todo o seu universo foi, mais uma vez, reformulado, 

relançado. Cinquenta e dois títulos passaram a compor o total das suas publicações regulares, 

dentre as quais está a revista WONDER WOMAN (volume 4). Deu-se o nome de New 52 a 

esse relançamento. (No Brasil, o novo Universo DC foi chamado de Os Novos 52.) 



70 

 

Para a Mulher-Maravilha, as mudanças foram marcantes tanto na aparência quanto na 

origem: ela passou a ser o fruto do relacionamento adulterino do rei dos deuses olimpianos —

Zeus— com a rainha das amazonas —Hipólita; quanto à sua aparência, trocaram a cor da 

tiara, da insígnia e do cinto (de dourada) para prateada; deram-lhe uma gargantilha e uma 

braçadeira (usada no lado esquerdo) —também prateadas— e trocaram a cor das suas botas 

(de vermelha) para azul-marinho. 

 

Figura 50: A Mulher-Maravilha (na sua versão Os Novos 52) no traço de José Luis García-López (2011—
—2014). 

 

  Abaixo, por didatismo, exponho, ao leitor, uma espécie de “linha do tempo” referente 

às principais “encarnações” da Mulher-Maravilha nas HQs; nela, destaco a versão 

reformulada por George Pérez em 1987, cuja linguagem é o meu objeto de estudo: 
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Figura 51: Da esquerda para a direita, as principais “encarnações” da Mulher-Maravilha nas HQs ao 
longo das décadas (de 1941 a 2014). 

 

A Mulher-Maravilha é, indiscutivelmente, uma personagem originária dos quadrinhos, 

mas uma considerável porção da sua notoriedade parece-me atribuível à “transposição” da 

super-heroína para programas televisivos (“transposição” essa que teve início na década de 

1970). Tratarei da “incursão” da personagem por alguns desses programas na próxima seção 

deste capítulo. 

2.6 A MULHER-MARAVILHA NA TELEVISÃO 

2.6.1 Nos desenhos animados 

A primeira aparição oficial da Mulher-Maravilha na televisão foi no episódio 

intitulado It’s All Greek to Me do desenho animado The Brady Kids (do canal ABC); 

episódio esse que foi exibido, nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã de 2 de dezembro de 

1972 (um sábado). Talvez porque, de 1968 até aquele momento, na sua revista, a super-

-heroína era uma mera espiã —desprovida de superpoderes e do uniforme cujo motivo é uma 

manifesta referência à bandeira dos Estados Unidos da América—, os criadores desse 

episódio da série animada escolheram retratá-la na sua aparência típica da Era e Ouro dos 

quadrinhos (embora, tecnicamente, já estivessem na Era de Bronze). Só faltaram as estrelas 

brancas nos shorts: 
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Figura 3552: A Mulher-Maravilha no episódio It’s All Greek to Me do desenho animado The Brady Kids 
(1972). 

 

É possível que essa participação “especial” da Mulher-Maravilha num episódio de The 

Brady Kids tenha influenciado a equipe criadora doutro desenho animado (de cujo elenco ela 

viria a ser membro regular): Superamigos. Há registro de que, em março de 1973, no esboço 

de como ela seria “retratada” nessa nova série animada, a sua aparência correspondia 

justamente à da Era de Ouro dos quadrinhos: 

 

 

Figura 53: Esboço —feito pelo desenhista Alex Toth— de como a Mulher-Maravilha de Superamigos seria 
apresentada aos telespectadores (1973). 
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Quando, no entanto, no dia 8 de setembro de 1973, o desenho animado Superamigos 

estreou, nos Estados Unidos, na grade do canal ABC, constatou-se que acabou prevalecendo a 

aparência mais semelhante à que a personagem tinha nas HQs da, então, Era de Bronze dos 

quadrinhos; foram 10 temporadas, e o último episódio, da décima temporada, foi, lá, exibido 

no dia 6 de setembro de 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na penúltima temporada da série —temporada essa, de 1984, que, em inglês, foi 

intitulada Super Friends: The Legendary Super Powers Show—, a fim de tornar, na 

televisão, a aparência da personagem mais condizente com a que tinha nas revistas em 

quadrinhos, a equipe de desenhistas providenciou a atualização da insígnia dela (sobre o 

busto): 

 

 

 

 

 

 

Na última temporada de Superamigos —temporada essa, de 1985, que foi intitulada, 

em inglês, The Super Powers Team: Galactic Guardians—, a equipe criativa decidiu tornar 

 

                     Figura 54: A aparência da Mulher-Maravilha em 8 (das 10) temporadas de Superamigos (1973-1983). 
 

 

Figura 55: A aparência da Princesa Amazona na penúltima temporada de Superamigos (1984). 
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a aparência de todos os personagens “mais realista” e fiel à do guia de estilo da DC Comics 

que estava vigente: o de 1982, cujos desenhos eram primordialmente de José Luis García-

-López (conforme se vê, por exemplo, na figura 31, na página 52); desse modo, assistir às 

aventuras da Mulher-Maravilha e dos demais integrantes da superequipe na televisão era 

como se os personagens das páginas das revistas em quadrinhos tivessem ganhado voz e 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o cancelamento do desenho animado Superamigos, a Mulher-Maravilha teve, 

em 1988, ou seja, já na Era Moderna dos quadrinhos, uma participação especial num episódio 

duma série animada do Super-Homem —composta por apenas 13 episódios e desenvolvida 

pela Ruby-Spears Productions. O episódio recebeu, em inglês, o título de Superman and 

Wonder Woman versus the Sorceress of Time. Embora a Princesa Amazona já tivesse sido 

reformulada por George Pérez nas revistas em quadrinhos, a sua aparência, nessa participação 

especial, foi praticamente idêntica à que teve na última temporada de Superamigos, porém 

Diana voava (como nas HQs roteirizadas e desenhadas por Pérez). 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: A Mulher-Maravilha da última temporada de Superamigos (de 1985): essa aparência da 
super-heroína talvez tenha sido a mais “fiel” à que teve nas revistas em quadrinhos. 
 

 

Figura 57: A participação especial da Mulher-Maravilha no desenho do Super-Homem (1988). 
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Tanto o Batman quanto o Super-Homem tiveram, na televisão, as respectivas séries 

animadas antes e depois de Superamigos. A Mulher-Maravilha, no entanto, só voltaria a “ter” 

um desenho animado quando, nos Estados Unidos, foi lançada (pelo canal Cartoon Network) 

a série Liga da Justiça (Justice League) em 17 de novembro de 2001; foram 4 temporadas: 

as duas primeiras, chamadas, no Brasil, de Liga da Justiça, e as duas últimas, de Liga da 

Justiça sem Limites (Justice League Unlimited, em inglês). A despeito de o traço de Bruce 

Timm —o desenhista e animador responsável pela série— ser “simplificado” (se comparado 

ao doutros artistas tanto de desenhos animados quanto de revistas em quadrinhos), era 

possível perceber a influência de George Pérez (o reformulador da Mulher-Maravilha nos 

quadrinhos) na versão de Liga da Justiça da super-heroína: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Cartoon Network, foi exibido o último episódio de Liga da Justiça sem Limites, 

em 29 de maio de 2004, nos Estados Unidos. 

Em fevereiro de 2009, a Mulher-Maravilha foi a protagonista do filme animado 

Wonder Woman (Mulher-Maravilha, no Brasil) —cuja trama foi remotamente inspirada na 

sua reformulação por George Pérez. Esse filme, no entanto, não foi feito para a exibição na 

televisão aberta dos Estados Unidos, mas, sim, para ser vendido em DVD ou em blu-ray. 

 

Figura 58: A Mulher-Maravilha de Liga da Justiça e de Liga da Justiça sem Limites (2001—2004). 
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Figura 59: A Mulher-Maravilha do filme animado (2009). 
 

Na terceira temporada da série animada The Brave and the Bold (do Cartoon Network 

norte-americano) —intitulada, no Brasil, Batman: Os Bravos e Destemidos—, a Princesa 

Amazona teve a sua primeira participação especial na introdução do episódio chamado Scorn 

of the Star Sapphire! (no Brasil, O Desprezo da Estrela Safira!), que foi ao ar no dia 16 de 

setembro de 2011. Semanas depois, a sua segunda participação especial —no episódio 

Triumvirate of Terror! (por aqui, Triunvirato do Terror!) da série— foi exibida, em 7 de 

outubro. Nessas duas participações dela, o que se viu foi uma versão da Mulher-Maravilha 

composta por características das Eras de Prata e de Bronze dos quadrinhos: 
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Figura 60: A Mulher-Maravilha em Batman: Os Bravos e Destemidos: participação especial (2011). 
 

 

Figura 61: A Mulher-Maravilha em Batman: Os Bravos e Destemidos: participação especial (2011). 
 

Em 26 de novembro de 2011, estreou outra série animada do Cartoon Network 

estadunidense: Young Justice (no Brasil, Justiça Jovem). O título desse desenho animado era 

o homônimo dum grupo composto por (super-)heróis adolescentes que tinham alguns 

integrantes da Liga da Justiça como os seus mentores. Pelo fato de a Moça-Maravilha ser 

membro do grupo, a Mulher-Maravilha fez algumas participações especiais nalguns 

episódios, e tratava-se duma versão da super-heroína nitidamente influenciada na 

reformulação de Pérez. No primeiro semestre de 2013, após a exibição de duas temporadas, 

essa série foi cancelada. 
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Figura 62: Os (super-)heróis adolescentes e a Mulher-Maravilha de Young Justice (2011): versão 
influenciada pela reformulação de Pérez. 
 

Há, até o momento, pelo menos, mais cinco filmes animados da Liga da Justiça e um 

do Super-Homem e do Batman dos quais a Mulher-Maravilha participa, mas não tratarei deles 

porque os seus conteúdos não foram exibidos na televisão, já que todos foram lançados 

diretamente em DVD ou em blu-ray. 

Abordarei, abaixo, apenas mais duas “encarnações” televisivas da Princesa Amazona, 

pois uma delas pode ter sido aquela por meio da qual a personagem se tornou mais conhecida.  

2.6.2 No filme  

No dia 12 de maio de 1974, foi exibido, nos Estados Unidos, pelo canal ABC, o 

telefilme Wonder Woman (no Brasil, A Mulher-Maravilha), estrelado pela ex-tenista Cathy 

Lee Crosby. A personagem-título desse filme não lembrava (em nada!) a super-heroína dos 

quadrinhos, pois era uma espiã loira que, aparentemente, não tinha nenhum superpoder. É 

possível que os criadores dessa tentativa de “transposição” da personagem das páginas das 

revistas em quadrinhos para a tela da televisão tenham-se inspirado “naquela” Mulher-

-Maravilha de Denny O’Neil e Mike Sekowsky, que também foi um “retumbante” fracasso. O 
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público repudiou não só a trama, que foi considerada muito “fraca” também pelos críticos, 

mas principalmente a caracterização da “super-heroína”. 

 
Figura 63: A Mulher-Maravilha interpretada por Cathy Lee Crosby (1974). 

 

2.6.3 Na série live-action 

No dia 7 de novembro de 1975, nos Estados Unidos, foi exibido (pelo canal ABC) o 

filme intitulado The New, Original Wonder Woman (A Mulher-Maravilha, no Brasil), 

estrelado por Lynda Carter. A despeito de sutis alterações (em relação às HQs), esse filme, 

produzido para a exibição na televisão apenas, foi considerado uma transposição “fiel” da 

origem da personagem das páginas das revistas em quadrinhos para a tela da tevê; nem 

mesmo as limitações orçamentárias e tecnológicas foram empecilhos. Os produtores desse 

telefilme —Douglas S. Cramer e Wilford Loyd Baumes—, que se basearam no roteiro escrito 

por Stanley Ralph Ross, parecem ter acertado em tudo, especialmente na escalação da atriz 

que interpretou a super-heroína. Tal foi o sucesso da obra que os responsáveis pelo canal ABC 

encomendaram 11 episódios “no formato do filme”; desse modo, The New, Original Wonder 

Woman tornou-se o piloto duma série live-action (ou seja, com atores) que viria a ser 

composta por três temporadas: Wonder Woman (no Brasil, Mulher-Maravilha). 

Na primeira temporada, todos os episódios eram “de época”, ou seja, tinham a década 

de 1940 —após a deflagração da Segunda Guerra Mundial— como o tempo da narrativa, e os 

vilões mais frequentes eram os nazistas. Por causa do alto custo da produção daqueles 
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episódios “de época”, os dirigentes do canal ABC decidiram não renovar o contrato com os 

produtores da série. Diante desse fato, Jerry Lieder, o —então— presidente do estúdio 

Warner Brothers Television propôs aos executivos do canal CBS a “atualização” dos 

episódios da série para o presente (a década de 1970), o que implicaria, para os produtores e 

para os roteiristas, tanto a redução do custo de cada episódio quanto mais liberdade criativa 

para as aventuras da personagem; e a proposta dele foi aceita. 

Na segunda e na terceira temporadas, intituladas, em inglês, The New Adventures of 

Wonder Woman (e, no Brasil, As Novas Aventuras da Mulher-Maravilha), o tempo das 

aventuras da Princesa Amazona passou, portanto, a ser o do mundo “atual”; houve mais 

variedade de desafios, e, consequentemente, a super-heroína pôde fazer mais demonstrações 

de superpoderes. No dia 24 de setembro de 1979, depois de terem ido ao ar outros 58 

episódios, foi exibido o último da série: The Phantom of the Roller Coaster (part 2), que, no 

Brasil,  foi intitulado O Fantasma da Montanha-Russa (parte 2); foi o fim da “carreira” 

live-action da Mulher-Maravilha, pois, até hoje, não há mais nenhuma série televisiva nem 

filme estrelado por ela. É por isso que Lynda Carter ainda é considerada —por muitos— a 

“eterna” Mulher-Maravilha. 

 

 
Figura 64: Imagens da bem-sucedida série Mulher-Maravilha (de 1975 a 1979). 
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Quem nunca se interessou por ler HQs nem por assistir a desenhos animados pode ter 

tomado conhecimento da existência da personagem por meio da exibição dessa série, que foi 

exportada para o mundo todo. Parece-me que uma considerável parte da notoriedade da super-

-heroína pode ser atribuída a essa sua “encarnação” televisiva, a qual teve tanta aceitação (não 

só dos fãs da Princesa Amazona, mas também dos criadores de HQs) que houve —ao 

menos!— um detalhe do seriado que acabou sendo transposto, incorporado às aventuras dela 

nas revistas em quadrinhos e até nos desenhos animados: o método de transformação de 

Diana Prince (a identidade civil —e secreta— da amazona) no seu alter ego: a Mulher-

-Maravilha. Por sugestão de Lynda Carter, a transformação tinha de ser feita mediante o 

rodopio da personagem; havia, então, um clarão (como o duma explosão) e, por fim, a super-

-heroína estava diante dos telespectadores. 

 

 

Figura 65: A transformação na série live-action (1976). 
 

 

Figura 66: A transformação na página 11 da edição de número 235 da WONDER WOMAN (volume 1), de 
setembro de 1977. 
 

Essa transformação —que se tornou indissociável à personagem também nas HQs e 

nos desenhos animados, como já disse— deixou de existir na reformulação quadrinística da 

super-heroína. Curiosamente, o fato de George Pérez tê-la alijado duma das suas mais 

conhecidas características parece não ter sido suficiente para implicar a rejeição (tampouco o 

fracasso) da obra dele na revista WONDER WOMAN. 

No filme Batman versus Superman: Dawn of Justice (ainda sem título em português), 

haverá a participação da Mulher-Maravilha, que será interpretada pela atriz Gal Gadot. Essa 
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superprodução (para os cinemas) já está sendo filmada, e, até o momento, a sua estreia está 

programada para 25 de março de 2016. Na San Diego International Comic Con (de 23 a 27 de 

julho) deste ano, foi revelada a caracterização de Gadot como a Princesa Amazona. Dessa 

convenção para amantes de quadrinhos e apreciadores de cultura popular, participaram, em 

2014, num painel (da Warner Brothers), Zack Snyder —o diretor do aludido filme— e os 

atores Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck —intérpretes, respectivamente, do Super-

-Homem, da Mulher-Maravilha e do Batman. 

 

Figura 67: A atriz Gal Gadot (nas fotos da esquerda e do centro) e a sua caracterização como a Mulher-
-Maravilha (na foto da direita) para o filme Batman versus Superman: Dawn of Justice (2016). 

 

 

Figura 68: Da esquerda para a direita: Zack Snyder, Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck no painel da 
Warner Brothers, na Comic-Con de San Diego (2014). 
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Não posso omitir mais uma informação divulgada muito recentemente: os dirigentes 

dos estúdios cinematográficos Warner Brothers revelaram que a Mulher-Maravilha estrelará 

uma superprodução para os cinemas em breve; por enquanto, Gal Gadot está confirmada 

como a intérprete da super-heroína nesse filme (cuja estreia está programada para 23 de junho 

de 2017)31.  

Encerrada a abordagem das “personificações” da Mulher-Maravilha tanto nos 

quadrinhos quanto na televisão, acredito ter proporcionado, ao leitor, subsídios para que possa 

perceber a singularidade do meu objeto de estudo e compreender os resultados obtidos por 

meio dele. No próximo capítulo, apresentarei a fundamentação teórica desta pesquisa. 

 

                                                
31 http://www.newsarama.com/22447-warner-bros-unveils-dc-comics-film-slate-wonder-woman-the-flash-

green-lantern-aquaman-cyborg-more.html. <Acesso em 15/10/2014.> 
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3.1 A LINGUÍSTICA DE CÓRPUS 

A fim de atingir o meu objetivo de pesquisa, tenho suporte teórico-metodológico na 

Linguística de Córpus (LC) [ou a Abordagem Baseada em Córpus]: uma área na qual se 

procede ao uso de coletâneas —de textos escritos ou de transcrição da fala— mantidas em 

arquivos de computador (córpora computadorizados), de acordo com Berber Sardinha (2004). 

Por meio da LC, questionam-se os paradigmas linguísticos estabelecidos, e mostram-se novos 

caminhos para linguistas, professores, tradutores, lexicógrafos e tantos outros profissionais da 

linguagem32. 

As principais áreas de interesse de quem se fundamenta na LC são (1) a descrição da 

linguagem, (2) a compilação de córpus, (3) o desenvolvimento de ferramentas e (4) a 

aplicação de córpora à tradução, ao ensino de línguas e ao reconhecimento de voz. 

Sinclair (1992:17) explica que um dos principais usos que podem ser feitos dum 

córpus é identificar o que é essencial e típico na linguagem, e tal identificação, para o autor 

(idem), é mais valiosa como um ponto de referência —de modo que, em contraste com  esse 

referencial, o trabalho dos artistas literários pode ser estudado com seriedade. Se, contudo, a 

obra de escritores consagrados já fosse predominante no córpus, para Sinclair (idem), ela teria 

pouco ou nenhum valor como referencial contrastivo. Além do mais, a inovação é, a seu 

(idem) ver, própria da literatura. Parece-lhe, assim, pertinente ter a expectativa de que um 

córpus composto por textos literários contenha pouca linguagem ordinária, quotidiana, assim 

como, no jornalismo, os escritores renomados tendem a ter estilos incomuns de escrita. Como, 

no entanto, no processamento dum córpus (mediante o emprego do computador), enfatizam-se 

os padrões repetidos, típicos (ou mais frequentes) em contraste com os ímpares (ou bem 

menos frequentes), Sinclair (idem) afirma que a maior parte da inovação literária poderia 

perder-se se o trabalho de escritores consagrados fosse predominante no córpus sob 

investigação porque não ocorreria com frequência suficiente para que fosse computada como 

atípica. Para o autor (idem), quanto mais mundanas e rotineiras forem as amostras de texto 

mais elas serão úteis à composição do córpus, mas essa discussão parece-lhe um “campo 

minado” (de preconceito): se, na pesquisa, havemos de fazer uma abordagem realista da 

forma pela qual a língua é usada, precisamos registrar o uso predominante dos escritores 

comuns, e não o do gênio da literatura nem o do jornalista perspicaz. 

                                                
32 Entendida com língua em uso. 
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Assim, quanto à frequência, Sinclair (1992:30) afirma que qualquer um que estude um 

córpus há de precisar saber quão frequentemente as palavras que o compõem são usadas (ou 

“ocorrem”). A operação mais simples é, para o autor (idem), transformar tal córpus numa lista 

de palavras organizada pela ordem da primeira ocorrência de cada uma, atentando para a sua 

frequência individualmente. Por meio do exame duma lista de palavras, pode-se ter ideia das 

informações que poderão ser obtidas a respeito do córpus (SINCLAIR, 1992:30—31). 

De acordo com Sinclair (1992:34—35), uma vez que o computador foi “treinado” para 

identificar caracteres, palavras e períodos, ele também “pode fornecer” resultados (de 

cálculos) para muitas relações, os quais podem ser bastante úteis quando comparamos textos 

em busca de características específicas, que precisam ser criteriosamente selecionadas com 

base na frequência ou na forma —ou até com base em ambas. O autor (idem) defende a ideia 

de que, quando um pesquisador tem acesso ao processamento descrito acima, pode (1) 

formular objetivos quanto à descrição linguística que pretende fazer e, consequentemente, (2) 

desenvolver métodos para alcançar tais objetivos. Para Sinclair (idem), muita pesquisa a 

respeito de tópicos específicos (como a caracterização linguística de personagens de HQs com 

base na incorporação —à sua linguagem— de vocabulário “específico”; incorporação essa 

que é decorrente do estilo do autor) pode ser feita desse modo, ou seja, com base em córpus. 

Ele (idem) também afirma que, nos casos nos quais categorias “simples” (como o 

vocabulário) forem suficientes para embasarem a pesquisa, não haverá necessidade de o 

pesquisador buscar outras mais “abstratas”. A seu (idem) ver, o pesquisador tem de 

desenvolver, de acordo com a própria intuição, um método compatível com descrições 

publicadas por autoridades no assunto. Sinclair (idem) admite que, muito provavelmente, 

haverá regras para o desenvolvimento duma pesquisa como a que ele incentiva que se faça; 

regras essas formuladas com base nos dados “físicos”, a fim de que se possa captar as 

regularidades superficiais deles. Tais regras precisarão ser aprimoradas por meio do desprezo 

às irrelevâncias e da correção das omissões; mesmo assim, o autor (idem) considera pertinente 

reconhecer que haverá discrepâncias. Aliás, para ele (idem), devem ser objeto de pesquisa as 

discrepâncias existentes entre (1) o modo pelo qual as características linguísticas dum córpus 

podem ser identificadas e (2) as expectativas (introspectivas) duma pessoa que conhece muito 

bem a língua sob investigação.  

McEnery e Wilson (1996:12) asseveram que os dados linguísticos naturais (quanto à 

ocorrência) têm o principal benefício de serem observáveis e verificáveis por todos que se 

dignarem de examiná-los. Esses autores (idem) propõem a seguinte pergunta: quando um 
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falante faz um julgamento introspectivo, como podemos ter certeza de que este foi feito? Eles 

(idem), então, argumentam que, quando tal falante produz um enunciado (um período, por 

exemplo), podemos, pelo menos, observar e registrar a sua enunciação. Mediante esse 

registro, temos como “armazenar” dados que podemos considerar públicos (porque serão 

observáveis por todos e poderão ser comentados por todos). Assim, para McEnery e Wilson 

(idem), o córpus “oferece” o benefício de tornar pública (tangível) a perspectiva que “serve” 

como base para uma teoria. Para eles (idem), as observações feitas com fundamento em 

córpus linguístico são intrinsecamente mais verificáveis do que os julgamentos baseados na 

introspecção; logo, o viés mais precipitado, a seu (idem) ver, é o do julgamento fundamentado 

na introspecção, e não o oriundo da evidência propiciada pelo córpus. Para eles (idem), se 

manipularmos artificialmente o informante, haveremos de manipular os próprios dados 

também de maneira artificial, o que nos conduzirá à clássica resposta do informante (ao 

pesquisador ávido pelo julgamento introspectivo): “Sim! Eu até poderia ter dito algo assim, 

mas jamais o faria.”. Por essa razão, McEnery e Wilson (idem) afirmam que, ao criticar a LC 

(quanto a nunca encontrarmos certos períodos ou construções num córpus), Chomsky deixou 

de levar em conta um ponto importantíssimo: se não os encontramos, esse fato é tanto 

relevante como interessante quanto à sua frequência, o que, por si só, impõe a admissão 

doutro fato: há certos tipos de dados que só podem ser coletados, de maneira precisa, com 

base num córpus porque os seres humanos, afinal, têm uma noção vaguíssima da frequência 

(de ocorrência) tanto de construções linguísticas quanto de palavras (ou de vocabulário); por 

isso, a observação dos dados naturais parece-lhes (idem) a única fonte confiável da evidência 

de características linguísticas (como a própria frequência), pois esses estudiosos afirmam que 

os córpora são fontes incomparáveis de informação quantitativa. Na defesa dos estudos da 

linguagem fundamentados na LC, os autores (idem) argumentam que, se o linguista de córpus 

pode —frequentemente!— parecer escravo dos dados linguísticos disponíveis, o linguista que 

despreza a LC pode ser encarado como refém da própria imaginação. 

Os dados artificiais até podem ser considerados na LC moderna, mas só devem ser 

usados à luz de dados naturais, reais, que sirvam de controle, de “padrão (para uma 

‘medição’)”, ou de referência. A LC é, desse modo, no entendimento de McEnery e Wilson 

(1996:16), uma síntese tanto de técnicas introspectivas quanto de observacionais e “apoia-se” 

num misto de observação de dados artificiais (os oriundos da imaginação e da intuição) e, 

primordialmente, naturais (os que compõem o córpus); desse modo, nela, os pesquisadores 

tentam estabelecer um equilíbrio entre o uso do córpus e o da intuição. Os autores (idem) 
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afirmam que o número de estudos linguísticos baseados na LC aumentou rapidamente desde 

1980.  

Parece-me coerente afirmar que, para o linguista de córpus, os dados naturais “não 

produzem” a si mesmos; antes, são produzidos por usuários da língua. Se nos referirmos, 

portanto, a enunciados falados, haveremos de conceber que alguém os falou; do mesmo 

modo, se considerarmos enunciados escritos, teremos de aceitar que alguém os escreveu; ou 

seja, são produtos dum autor; por essa razão, muito embora o foco do linguista de córpus 

possa não estar no autor do texto, parece-me sensato que esse pesquisador não deixe de levar 

em consideração as idiossincrasias linguísticas que tal enunciador há de ter manifestado na 

produção dos seus enunciados quando estes forem coletados para um estudo. Afinal, apesar de 

qualquer autor ser apenas parcialmente consciente do uso linguístico que faz, ele —que há de 

ter sido influenciado, no mínimo, pelo meio, pela época e pela cultura— toma decisões, isto é, 

faz escolhas linguísticas ao expressar-se, as quais hão de compor o seu estilo (de escrita e / ou 

de fala). O linguista de córpus poderá, por conseguinte, ver-se obrigado a incluir o estilo 

como um dos fatores de caracterização do córpus a ser descrito por ele. 

De acordo com McEnery e Wilson (1996:101), os pesquisadores do estilo interessam-

-se tipicamente em textos individuais ou na obra de certos autores (como o meu córpus de 

estudo, que é composto por HQs da Mulher-Maravilha roteirizadas e desenhadas por George 

Pérez), em vez de em variedades gerais duma língua; assim, muito embora possam interessar-

-se pela análise assistida por computador, tendem a não serem os mais assíduos usuários de 

córpora. (Parece-me provável que essa seja a razão pela qual não encontrei estudos como este 

quando revisei a literatura.) Mesmo assim, alguns estudiosos do estilo têm demonstrado 

interesse na investigação de questões mais amplas (como as concernentes ao gênero), e outros 

têm considerado córpora importantes “fontes” de dados. 

O conceito de estilo, para McEnery e Wilson (1996:101), baseia-se na suposição de 

que os autores têm escolha diante das diferentes formas pelas quais podem expressar-se; por 

exemplo: eles podem lançar mão de vocabulário técnico ou não-técnico; podem empregar 

períodos longos ou curtos; e podem usar, predominantemente, coordenação ou subordinação 

na escrita de períodos compostos. A determinação de “o que” caracteriza o estilo dum autor 

depende, portanto, pelo menos, parcialmente, da proporção de determinadas formas 

expressivas. Para chegar-se a uma “fotografia” de até que ponto a sua forma de expressar-se 

caracteriza uma inclinação estilística, é necessário, afirmam McEnery e Wilson (idem), fazer 
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comparações não apenas internas (ou seja, da obra dum autor com ela mesma) ou externas 

(isto é, com as obras doutros autores), mas também com as “normas” gerais duma língua (ou 

duma variedade desta). McEnery e Wilson (idem) recomendam, portanto, que os estudiosos 

da Estilística exijam, com frequência, o emprego da quantificação como forma de dar 

sustentação aos seus julgamentos, que, doutra forma, poderiam parecer muito mais subjetivos 

do que objetivos. 

Para encerrar a contribuição de McEnery e Wilson (idem) para a fundamentação 

teórica desta tese, parece-me pertinente registrar que, para eles, os córpora (como amostras 

representantes de padrões linguísticos) constituem uma base valiosa para as comparações (1) 

dum texto (ou córpus) a outro(s), (2) da obra dum autor à(s) doutro(s), (3) duma coletânea de 

textos a outra(s), (4) ou duma variedade linguística a outra(s); considerá-los pode, portanto, 

ser uma perspectiva mais objetiva a respeito do funcionamento interno duma língua (quanto a 

como e “onde” ocorre variação na linguagem). 

Biber e Conrad (1998:203) afirmam que algumas das primeiras aplicações de técnicas 

de análise baseada em córpus foram feitas, no estudo do estilo literário, no fim dos anos 

1960s33, de modo que, para eles (idem), as investigações cujas perspectivas eram estilísticas 

(pois o foco recaía nas obras de determinados autores) podem ser inclusas entre tais 

aplicações. Biber e Conrad (idem) dão um exemplo de pergunta de pesquisa desse tipo de 

estudo: quais são as características linguísticas de textos específicos —escritos por 

determinado autor— quando são considerados à luz duma coletânea doutros textos do mesmo 

período? (Devo destacar que, nessa obra de Biber e Conrad (1998), o único estudo que teria 

alguma semelhança com o meu é esse.) 

Na investigação do estilo dum autor, qualquer discussão ficaria incompleta se não se 

considerasse o emprego dum método ou de técnicas de LC, de acordo com Biber e Conrad 

(1998:222). Eles (1998:223), além de fazerem essa afirmação, apresentam duas questões 

“problemáticas” para qualquer analista de estilo: 1.ª) a necessidade duma “estrutura” que sirva 

de parâmetro para a comparação; 2.ª) e a discussão referente a quais características 

linguísticas o pesquisador deverá levar em consideração. 

Para os autores supracitados (idem), a primeira questão a ser levantada é a concernente 

ao padrão de comparação: uma vez que não há caracterizações de estilo absolutas, os estilos 

                                                
33 De acordo com Sacconi (2011:283). 
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específicos, peculiares têm de ser analisados em termos relativos (ou seja, por meio de 

comparação), à luz doutros textos e estilos, o que parece justificar o questionamento quanto a 

qual padrão de comparação há de ser aplicado em análises dessa natureza. A segunda questão 

é levantada em virtude da inexistência duma lista exaustiva de características que possam ser 

relevantes para a definição de estilo na análise dum texto (ou córpus) e de praticamente 

nenhum consenso quanto a quais características poderiam ser estilisticamente relevantes. Por 

meio dessas considerações, Biber e Conrad (1998:225) pretendem demonstrar a relevância e o 

poder da adoção de técnicas baseadas em córpus na identificação dalgumas características 

estilísticas distintivas tanto de textos quanto de autores individualmente. 

Para mim, como pesquisador, uma obra —bem mais recente— e fundamental da área 

é a de Berber Sardinha (2004), na qual o autor se empenha em trazer ao leitor lusófono 

conhecimentos essenciais sobre a LC, tais como (1) a importância desta no mundo de hoje 

(enfatizando a forma pela qual o computador e a tecnologia têm sido revolucionários para o 

nosso entendimento de o que seja a língua); (2) a relevância da LC para novos estudos nas 

áreas de análise discursiva, ensino de línguas e descrição linguística; (3) os modos pelos quais 

se pode usar o computador para coletar, organizar e analisar dados; (4) o aproveitamento de 

recursos existentes na internet; e (5) a utilização do arcabouço teórico e do instrumental 

metodológico da LC para a investigação de temas correntes (nos quais considero lícito incluir 

a cultura popular e, consequentemente, a linguagem das HQs).   

É importante destacar que, em LC, tem-se como central a noção de linguagem como 

sistema probabilístico, de modo que a padronização linguística que se evidencia por meio dos 

estudos baseados em córpora advém da recorrência lexical e / ou léxico-gramatical. No meu 

estudo, vale reforçar, o foco é na ocorrência lexical. 

Além das razões já expostas para a escolha da abordagem baseada em córpus, estas 

merecem destaque: a minha concepção de que o córpus é uma fonte inestimável de 

informação (porque a LC “ganha vida” no trabalho prático de exploração) e a minha 

concordância com as seguintes afirmações de Fillmore (1992:35): “[...] não há nenhum córpus 

que contenha toda a informação que eu quero explorar”; [todavia, mesmo assim,] “todo 

córpus me ‘ensinou’ coisas sobre a linguagem que eu não teria descoberto de nenhum outro 

modo.”. 

Os pesquisadores que se apoiam na LC ocupam-se, portanto, criteriosamente, da coleta 

e da exploração de córpora que lhes sirvam para o estudo duma língua ou duma variedade 
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linguística, isto é, para a exploração da linguagem, com base em evidências empíricas, 

mediante o uso do computador. Essas evidências empíricas advêm de textos naturais (ou 

aqueles —produzidos por humanos— que existem na linguagem e não foram criados 

especificamente para figurarem no córpus de estudo). Este, por sua vez, é um corpo de língua 

autêntica (ou natural) que pode servir de base para a pesquisa linguística (SINCLAIR, 1995). 

Córpus é, noutras palavras, um “artefato” produzido (como amostra representativa, provável 

da linguagem) para a pesquisa com base em textos naturais, autênticos (BERBER 

SARDINHA, 2004). 

Aproprio-me da concepção de córpus apontada por Berber Sardinha (2004:18) como a 

mais completa: um conjunto de dados linguísticos autênticos (sejam do uso oral, ou do 

escrito, ou até de ambos), sistematizados à luz de determinados critérios; dados esses que 

sejam suficientemente “extensos” (em termos de “amplitude” e de “profundidade”), de modo 

que possam ser considerados representativos da totalidade do uso linguístico (ou dalgum dos 

seus “âmbitos”) e estejam dispostos duma forma pela qual possam ser processados, por meio 

de computador, por pesquisador(es) que tenha(m) por finalidade propiciar vários resultados 

úteis para a descrição e a análise. Essa concepção me serve porque, nela, estão abarcados os 

principais pontos da pesquisa baseada em córpus: 1.º) os dados devem ser autênticos; 2.º) a 

coleta do córpus [pelo(s) pesquisador(es)] deve prestar-se ao estudo linguístico; 3.º) o 

conteúdo desse córpus precisa ter sido escolhido criteriosamente; 4.º) os seus dados devem ser 

“legíveis” para o computador; 5.º) ele dever ser representativo duma língua (ou duma 

variedade dela); 6.º) e, para ter representatividade, esse córpus precisa ser “amplo”, “vasto”. 

Em LC, o córpus é, portanto, de centralidade irrefutável; por essa razão, necessário se faz 

tecer mais considerações a respeito dele. 

3.2 A TIPOLOGIA DO CÓRPUS 

Muitos podem ser os agrupamentos dos córpora em virtude dos critérios adotados para 

a sua categorização, a qual pode ser quanto ao modo, ao tempo, à seleção, ao conteúdo, à 

autoria, à finalidade e a tantos outros parâmetros (BERBER SARDINHA, 2004:20—21); por 

exemplo: quanto ao modo, eles podem ser escritos (ou seja, compostos por textos34 escritos, 

independentemente de estarem impressos) ou falados (isto é, compostos por transcrições 

integrais ou parciais de fala). Quanto ao tempo, eles podem ser sincrônicos (aqueles que 

                                                
34 Entendidos como amostras —de linguagem falada ou escrita— selecionadas criteriosamente pelo(s) 
compilador(es) do(s) córpus(córpora) (BERBER SARDINHA, 2004:21). 
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“compreendem” um período), ou diacrônicos (os que “compreendem” vários períodos), ou 

contemporâneos (representantes da atualidade), ou históricos (representantes dum período 

passado). Da perspectiva da seleção, os córpora podem ser de amostragem (ou seja, 

planejados para serem amostras finitas da linguagem e, por isso, compostos por porções de 

textos ou de variedades textuais), ou monitores (os quais são opostos aos de amostragem, pois 

a sua composição é reciclada para que “reflitam” o estado atual duma língua), ou dinâmicos 

(aqueles cujos “crescimento” e “diminuição” são permitidos, pois servem para qualificarem 

os córpora monitores), ou estáticos (os quais, conceitualmente, opõem-se aos dinâmicos e 

caracterizam os córpora de amostragem), ou equilibrados (aqueles cujos componentes —

como textos e gêneros— são distribuídos em quantidades equivalentes). Do ponto de vista do 

conteúdo, os córpora podem ser especializados (compostos por tipos específicos de textos ou 

gêneros), ou regionais [compostos por textos de determinada(s) variedade(s) 

sociolinguística(s)], ou multilíngues (compostos por textos escritos em diferentes línguas). 

Quanto à autoria, eles podem ser de aprendiz (ou seja, produzidos por falantes não-nativos da 

língua na qual foram escritos) ou de língua nativa (os produzidos por falantes nativos da 

língua na qual foram escritos). Com base na finalidade, os córpora também podem ser de 

estudo [aqueles que o(s) pesquisador(es) pretende(m) descrever], ou de referência (aqueles 

que são usados para o contraste com os de estudo), ou de treinamento (ou teste) (aqueles que 

são  criados para que, com base neles, sejam desenvolvidas ferramentas e aplicações de 

análise). Diante desses critérios de categorização, parece-me sensato afirmar que o meu 

córpus de estudo, que é composto por 24 HQs (integrais) da Mulher-Maravilha e será descrito 

no capítulo de metodologia, é escrito, sincrônico —e, num certo sentido, histórico—, estático, 

especializado e de língua nativa. 

3.3 A REPRESENTATIVIDADE, A “EXTENSÃO”, A ESPECIFICIDADE E A ADEQUAÇÃO DO CÓRPUS 

Qualquer córpus é tido como representativo da linguagem (seja dum idioma, seja 

duma variedade dele); logo, tem uma função representativa, mas, a rigor, a fim de ter a 

representatividade que é pertinente para a pesquisa, há de ser o mais “extenso” possível, pois, 

para os linguistas de córpus, a linguagem é um sistema probabilístico, no qual certos traços 

são mais frequentes (ou típicos) que outros, e o conhecimento da probabilidade de ocorrência 

de traços lexicais, estruturais, pragmáticos e discursivos está no cerne da pesquisa em LC 

(BERBER SARDINHA, 2004:23—24). Sendo assim, com o foco no léxico, as palavras 

podem ser diferenciadas quanto à frequência de ocorrência e quanto ao sentido; aquelas cuja 

frequência de ocorrência é muito baixa só terão probabilidade de ocorrerem num córpus 
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composto por um número elevado de palavras; isso quer dizer que, quanto maior for o número 

delas, haverá mais probabilidade de ocorrência das de baixa frequência, que compõem a 

maior parte do vocabulário. Do ponto de vista do sentido dos itens lexicais, é possível 

distinguir os mais e os menos frequentes, de modo que inclusive palavras de muita frequência 

podem ter sentidos raros, e a ocorrência destes será mais provável num córpus mais “extenso” 

(vasto), o qual deve conter o maior número possível de sentidos para cada forma. 

Ainda de acordo com Berber Sardinha (2004:23), o córpus é uma amostra do uso da 

língua (ou duma variante dela) por uma população, porém não se conhece a dimensão dessa 

linguagem; é por essa razão que não se pode precisar qual seria a “extensão” (ou o 

“tamanho”) ideal da amostra, para que esta representasse tal população, o que implica a 

inexistência de critérios objetivos para a determinação da sua representatividade. De qualquer 

modo, a “extensão” do córpus [que compreende três dimensões: 1.ª) o número de palavras; 

2.ª) o número de textos (para o caso de córpora específicos); 3.ª) e o número de gêneros, ou 

registros, ou tipos textuais] está intimamente ligada à questão da representatividade, e esta, 

por sua vez, à da probabilidade. Como ainda não é possível precisar o que seria uma amostra 

representativa, tem-se encarado a representatividade como “um ato de fé” (BERBER 

SARDINHA, 2004:25), o que implica, tanto para usuários quanto para pesquisadores, o ônus 

de demonstrarem a representatividade da sua amostra35 e de serem cautelosos quanto à 

generalização dos seus achados para uma população inteira, ou para uma língua, ou até 

mesmo para um gênero. 

Sobre o tema “extensão”, Berber Sardinha (2004:25) aponta três abordagens para a 

definição de critérios mínimos quanto ao “tamanho” dum córpus representativo: 

1.ª) a impressionística, que é baseada em constatações da criação e da exploração de 

córpora e, em geral, feita por autoridades da área; 

2.ª) a histórica, que se fundamenta na monitoração dos córpora usados pela 

comunidade científica. Berber Sardinha (2002) sugere esta classificação: córpora compostos 

por até 80 mil palavras devem ser considerados “pequenos”; os de 80 mil a 250 mil palavras, 

“pequenos-médios” (de pequenos a médios); os de 250 mil a um milhão de palavras, 

                                                
35 É por essa razão que, no capítulo de introdução, afirmo que o fato de Ramos (2009) ter selecionado e 

analisado três traduções de apenas uma HQ do Homem-Aranha parece-me problemático quanto à 
representatividade não só da sua amostra, mas também dos seus achados no tocante à generalização para um 
gênero, para uma língua e para uma população inteira. 
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“médios”; os de um milhão a 10 milhões de palavras, “médios-grandes” (de médios a 

grandes); e os de 10 milhões (ou mais) de palavras, “grandes”; 

3.ª) a estatística, que se fundamenta na aplicação de teorias estatísticas (fórmulas 

matemáticas) para a determinação de quantidades mínimas de palavras, gêneros e textos para 

a constituição duma amostra representativa.  

Quanto à especificidade, Berber Sardinha (2004:27) afirma que um modo de alcançar 

a representatividade total dum córpus consiste em incluir toda a linguagem nele. Uma vez que 

é impossível fazê-lo quanto a toda uma língua, a possibilidade mais tangível é a de restringir o 

conteúdo do córpus de estudo, por exemplo, à obra de apenas um autor, de modo que, por 

exemplo, a coletânea de todos os roteiros (para HQs) escritos por George Pérez constituiria 

uma amostra representativa da linguagem desse roteirista e desenhista de HQs. Muito embora 

Pérez tenha roteirizado as edições de 1 a 62 da revista WONDER WOMAN, selecionei apenas 

as de 1 a 24 porque, nelas, ele exerceu, cumulativamente, as funções de roteirista e de 

desenhista. Parece-me, assim, pouco plausível que alguém questione o caráter autoral 

(específico) tanto do aspecto linguístico quanto do imagético desse meu córpus de estudo. A 

minha seleção corresponde, portanto, a 100% do que Pérez escreveu e desenhou. 

Apesar de os córpora gerais —como o British National Corpus (BNC)— poderem ser 

usados como fontes para a criação de córpora especializados, a sua quantidade de textos duma 

determinada variedade ou dum domínio específico é pouca; por isso, mesmo córpora 

“pequenos” —compilados por pesquisadores individuais— acabam sendo mais 

representativos do que os subcórpora dos córpora gerais (BERBER SARDINHA, 2004:28). 

No caso do meu córpus de estudo, tão alto é o seu grau de especificidade que me parece muito 

improvável que os córpora gerais de língua inglesa sejam compostos por material linguístico 

oriundo de HQs (até porque, para essa finalidade, as HQs precisariam ser “desconstruídas”, 

como explicarei no capítulo de metodologia). 

A especificidade dum córpus é um quesito que mantém conexão com outro 

imprescindível para pesquisa em LC: a sua adequação; ou seja, além de representativo e 

particular, um córpus de estudo tem de ser adequado aos interesses do pesquisador, ou 

“afinado” com os seus objetivos de análise; sem essa adequação (ou “afinação”), a pesquisa 

deixa de ter sentido. A adequação do córpus tem como consequência o questionamento da 
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validade dos córpora gerais36, os quais são disponíveis para a comunidade acadêmica para que 

“cumpram” o seu papel de fontes de dados verificáveis (BERBER SARDINHA, 2004:30). 

À luz de todos os conceitos apresentados nesta seção, parece-me lícito concluir que o 

meu córpus de estudo é (1.º) representativo (não de toda a obra escrita, tampouco desenhada, 

ao longo da carreira de George Pérez, mas, sim, de 100% da linguagem verbo-visual da sua 

reformulação da Mulher-Maravilha), (2.º) tecnicamente, “de pequeno a médio” quanto à 

extensão (pois é composto por 83.379 palavras), (3.º) específico (uma vez que se compõe 

exclusivamente da linguagem verbal de HQs do subgênero conhecido como “de super-heróis” 

e apenas de histórias protagonizadas pela Mulher-Maravilha) e adequado ao meu objetivo de 

pesquisa (já que quis, em última instância, investigar caracterizações linguísticas —de 

personagens de HQs e de “grupos” deles— decorrentes da incorporação de vocabulário 

“específico” à sua enunciação). 

Embora, neste estudo, o meu foco “recaia” sobre a caracterização linguística de 

personagens e de “grupos” deles por meio da incorporação de vocabulário “específico” ao seu 

linguajar, não posso desconsiderar o fato de que tais personagens (fictícios) não têm vontade 

tampouco linguagem próprias, pois eles são “criações” dum autor (George Pérez); mesmo 

assim, o córpus que analiso não deixa de ser natural, autêntico, pois foi produzido por 

humano, existe na linguagem e não foi criado especificamente para  ser objeto de estudo; por 

essa razão, não pude deixar de considerar a perspectiva do estilo do roteirista das HQs 

estudadas, a qual me parece compatível com o método e com os objetivos de pesquisa. 

3.4 LINGUÍSTICA DE CÓRPUS E ESTILO 

Na primeira seção deste capítulo, já fiz menção aos trabalhos de Sinclair (1992), de 

McEnery e Wilson (1996) e de Biber e Conrad (1998), cujos autores —precursores dos 

estudos em LC— já apontavam para a pertinência da inclusão do estilo num estudo como o 

meu. Parece-me, assim, relevante incluir mais dois suportes teóricos: o primeiro é também 

prógono, e o segundo é bastante recente. 

Para Carroll (1960:283), o conceito de estilo implica variação, já que parece haver 

consenso quanto à existência de diferentes maneiras de escrever, as quais se diferem não 

apenas por causa do conteúdo, mas também em virtude de elementos “estilísticos” —em 

graus variáveis— em amostras de escrita em prosa. O autor (idem) afirma que, até aquela 

                                                
36 Como o BNC, que é tido como representante do inglês britânico nas modalidades falada e escrita. 
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época, os críticos literários não dispunham dum instrumental bem-definido e preciso por meio 

do qual pudessem —prontamente!— caracterizar uma amostra de escrita em prosa. Carroll 

(1960:283), então, menciona a técnica da análise fatorial —um procedimento estatístico usado 

para a identificação e a mensuração de dimensões fundamentais por meio das quais se explica 

a variação que há de ser observada em qualquer conjunto de fenômenos. Ela foi preconizada 

pelo psicólogo L. L. Thurstone para o estudo da inteligência, da personalidade, dos interesses, 

das emoções, dos índices de aprendizagem e até do significado de palavras. Carroll 

(1960:283) propõe, assim, o estudo da “personalidade” das amostras de escrita em prosa por 

meio da adoção da análise fatorial, o que possibilitaria, ao pesquisador, o emprego dum 

elevado número de procedimentos de mensuração ao objeto de estudo a fim de descobrir em 

que proporção tais mensurações se sobreporiam. Fazer tal descoberta seria possível mediante 

(1) o exame das relações de muitos índices de estilo e (2) as tentativas de identificação dos 

modos pelos quais se possa descrever a variação linguística mais preeminente na escrita em 

prosa. Podendo lançar mão desse tipo de análise, o crítico literário teria, diante de si, algumas 

das características —mais óbvias— desse tipo de escrita; características essas que deveriam 

ser levadas em consideração, mencionadas e devidamente percebidas por ele antes de 

desempenhar a sua tarefa. Por meio desse tipo de investigação, pode-se, de acordo com 

Carroll (1960:283), obter fundamentação para a percepção de que certos fatores do estilo 

literário correspondem a “inclinações” que “governam” a produção de enunciados, por 

exemplo, na escolha de pronomes pessoais. O autor (idem) já apontava para a relevância da 

escolha lexical como possível evidência de estilo, apesar de, à época, não haver uma distinção 

clara entre conteúdo e estilo, e este era entendido como a forma pela qual se trata o objeto de 

estudo; forma essa que implicará restrições nos possíveis tipos de tratamento estilístico. 

Biber e Conrad (2009:2), no entanto, usam os termos registro, gênero e estilo para 

referirem-se a três diferentes perspectivas quanto às variedades textuais. A perspectiva do 

registro é aquela na qual se combinam (1) a análise das características linguísticas que são 

comuns numa variedade textual e (2) a análise da situação de uso dessa variedade. A 

pressuposição subjacente é a de que características linguísticas essenciais (como os empregos 

dos pronomes e dos verbos) sejam funcionais, e, por isso, características específicas sejam 

comumente usadas em associação aos propósitos comunicativos e ao contexto (situacional) da 

produção de textos. A perspectiva do gênero é parecida com a do registro porque, nela, inclui-

-se a descrição dos propósitos e do contexto (situacional sempre) duma variedade textual, mas 

a sua análise linguística se contrasta à do registro por causa do foco nas estruturas 
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convencionais empregadas na produção de textos completos duma variedade (como as formas 

pelas quais se inicia e encerra a escrita duma carta). Por fim, a perspectiva do estilo é similar à 

do registro no foco linguístico (de análise do uso de características linguísticas —essenciais— 

difusas em amostras textuais duma variedade). A principal diferença das duas perspectivas é 

que o uso dessas características não tem motivação funcional em virtude do contexto. Pelo 

contrário! Os índices de estilo são reflexos de preferências “estéticas” (associadas a autores 

específicos ou a períodos).  

Uso a tabela abaixo, por didatismo, com o intuito de, com base em Biber e Conrad 

(2009:16), tornar mais claro conteúdo do parágrafo anterior (referente às características 

definidoras de registros, gêneros e estilos): 

característica 

definidora 

registro gênero estilo 

foco textual amostras de excertos 

textuais 

textos completos amostras de excertos 

textuais 

características 

linguísticas 

quaisquer 

características léxico-

-gramaticais 

expressões 

especializadas, 

organização retórica, 

formato 

quaisquer 

características léxico-

-gramaticais 

distribuição das 

características 

linguísticas 

frequentes e difusas 

em textos de dada 

variedade 

em geral, ocorrentes 

uma vez num texto, 

num trecho 

específico dele 

frequentes e difusas 

em textos de dada 

variedade 

interpretação as características 

desempenham 

funções 

comunicativas 

importantes no 

registro 

as características são, 

convencionalmente, 

associadas ao gênero: 

têm o formato 

esperado, mas, com 

frequência, não são 

funcionais 

as características não 

são diretamente 

funcionais; são 

preferidas porque 

têm valor “estético” 

Tabela 1: As características definidoras de registro, de gênero e de estilo de acordo com Biber e Conrad 
(2009). 
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Para Biber e Conrad (2009:18), portanto, na perspectiva do estilo, consideram-se as 

características linguísticas típicas que podem ser associadas à coleta de amostras de excertos 

de textos duma dada variedade. Os padrões linguísticos associados ao estilo não são os 

funcionais, mas, sim, os relacionados a preferências “estéticas”, que, por sua vez, “sofrem 

influência” de atitudes do falante ou do escritor em relação à linguagem; ou seja, o autor tem, 

em geral, atitudes referentes a o que constitui o “bom estilo”; e essas suas atitudes resultam 

numa manipulação da linguagem motivada por intenções “estéticas”. De acordo com os 

autores (idem), os estilos se distinguem, normalmente, em virtude dos textos contidos num 

registro ou num gênero. A aplicação mais comum do conceito de estilo é a descrição da 

variação sistemática num registro ou num gênero de ficção (como as HQs). 

Estilos ficcionais específicos são, com frequência, associados a autores 

individualmente (como George Pérez), mas também podem ser associados a diferentes grupos 

de autores ou a diferentes períodos (logo, têm relevância histórica). De qualquer modo, tais 

diferenças não são funcionais, mas, sim, estilísticas, pois, por meio delas, refletem-se —muito 

mais!— atitudes diferenciadas (em relação à linguagem) ou tentativas (do autor) de produção 

de diferentes efeitos “estéticos” (mediante a manipulação) do que uma influência funcional 

(direta da situação comunicativa). Por meio duma análise linguística, torna-se claro (1) quão 

complexo é escrever ficção; e (2) como os autores “manipulam” a linguagem (tendo em 

mente diferentes propósitos e efeitos mesmo sem serem totalmente conscientes da própria 

perícia linguística). Na ficção (considerada genericamente), de acordo com Biber e Conrad 

(2009:132), uma parte considerável da variação linguística advém não exclusivamente de 

subregistros especializados, mas de escolhas (logo, deliberadas) dos autores, dependendo de 

como estes querem contar uma história. Assim, a análise duma obra que se enquadre no 

registro “ficção” deve “cobrir” tanto características do mundo imaginário quanto escolhas 

estilísticas, cuja função, vale reforçar, está mais associada às preferências estéticas do que ao 

contexto situacional do registro; contexto esse intimamente ligado ao mundo real. 

Para Biber e Conrad (2009:132), o contexto situacional relevante —quanto a um texto 

ficcional— é o mundo também ficcional criado pelo autor; desse modo, os personagens 

fictícios interagem naquele mundo, a despeito da não-interação do autor com o leitor; e mais: 

os personagens fictícios, com frequência, revelam os seus pensamentos e intentos, muito 

embora o próprio autor nunca descreva os próprios intentos. O que parece importar é o modo 

pelo qual aquele universo fictício é construído, e não a situação do texto no mundo real. Um 

dos fatores que, para os autores (idem), exercem mais influência no estilo ficcional é a 
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perspectiva pela qual o autor escolhe contar a história, que pode ser a de primeira pessoa ou a 

de terceira pessoa. Na obra ficcional escrita na perspectiva da primeira pessoa, há, 

obviamente, a ocorrência do pronome “eu”, assim como, nela, o autor relata as percepções, os 

pensamentos e os intentos do narrador, o que implica o emprego de períodos compostos por 

subordinação nos quais um verbo ou um adjetivo da oração principal “requer” o acréscimo da 

subordinada por meio da qual é expresso o ponto de vista desse narrador. Já na obra ficcional 

escrita na perspectiva da terceira pessoa, o narrador pode ser (1) um observador comum —

que, como qualquer um de nós, consegue vislumbrar somente fenômenos físicos— ou (2) um 

observador sobre-humano —que está a par até dos pensamentos, dos sentimentos e dos 

intentos dos personagens. Na primeira dessas duas hipóteses, será frequente o uso de 

pronomes de terceira pessoa, do tempo passado, de verbos “de comunicação”, etc.; na 

segunda (a do narrador onisciente), costuma haver muitas expressões de ponto de vista, as 

quais podem ser percebidas por meio da ocorrência de verbos mediante os quais são expressos 

processos mentais (como “decidir”, “entender”, “compreender”, “notar”, “perceber”) nas 

orações principais, de modo que orações subordinadas sejam usadas para completar-lhes o 

sentido. 

Outro parâmetro importante —quanto à variação estilística nas histórias ficcionais— é 

a forma pela qual o autor decide “retratar” o diálogo dos personagens. Assim, muitos “traços” 

gramaticais (como os pronomes de primeira e de segunda pessoas, os verbos conjugados no 

presente, as perguntas, as contradições e a elipse) que são comuns nas conversas tidas face a 

face  serão empregados com frequência. Biber e Conrad (2009:135) asseveram que, na escrita 

de obras ficcionais, as representações dos diálogos têm-se transformado ao longo dos últimos 

três séculos, de modo que, atualmente, elas têm-se tornado cada vez mais parecidas com as 

conversas tidas face a face. No meu córpus de estudo, esse me parece um “traço” cuja 

percepção pode ser consensual. Todas essas considerações referentes à perspectiva do estilo 

serviram-me para argumentar que, na análise de obras ficcionais, a variação linguística pode 

ser muito mais influenciada pelas escolhas estilísticas do que pelos fatores que comumente 

são determinantes na diferenciação dos registros. 

Esse quadro teórico parece-me compatível com o método e com a análise dos dados 

deste estudo. 

No próximo capítulo, apresentarei o método empregado nesta pesquisa.  
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Considero fundamental abrir este capítulo da tese dando destaque ao fato de que o 

método que passo a descrever é uma inovação, pois não havia, na literatura de LC, outro cuja 

adoção me parecesse adequada à obtenção de respostas às minhas perguntas de pesquisa, por, 

pelo menos, duas razões: 1.ª) nos trabalhos cujos autores adotaram a ferramenta palavras-

-chave no método, parece-me lícito afirmar que, até o momento, os respectivos pesquisadores 

lançaram mão da abordagem tradicional, o que quer dizer que apenas procederam à 

evidenciação de quais palavras eram significativamente mais (ou menos) frequentes no córpus 

de estudo do que no de referência; 2.ª) não se cogitava, portanto, atentar para a proporção da 

incorporação de palavras-chave (oriundas de córpora de referência “específicos”) ao 

vocabulário de personagens  e de “grupos” deles como índice de caracterização linguística 

(resultante do estilo dum escritor), e é isso o que fizemos mediante o desenvolvimento do 

método descrito neste capítulo. O mérito pelo seu desenvolvimento, aliás, tem de ser atribuído 

às valiosas contribuições do professor doutor Tony Berber Sardinha: o orientador da pesquisa. 

4.1 O PROCESSO DE COLETA E DE ANOTAÇÃO DO CÓRPUS DE ESTUDO 

O meu córpus de estudo é composto por 24 edições da revista WONDER WOMAN —

os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24— 

publicadas nos Estados Unidos de fevereiro de 1987 a janeiro de 1989 pela DC Comics, ou 

seja, ininterruptamente, uma por mês, ao longo de 24 meses, no fim da década de 1980, 

conforme consta das suas capas. O seu número total de palavras é de 83.379. As histórias em 

quadrinhos (da Mulher-Maravilha) constantes dessas 24 revistas foram tanto roteirizadas 

quanto desenhadas por George Pérez, de modo que o que se vê e lê nas suas páginas 

corresponde a 100% do que Pérez idealizou para a sua reformulação da super-heroína, e é por 

essa razão que, dentre as 62 edições roteirizadas por ele, selecionei apenas essas 24. 

 

Figura 69: Capas das edições de 1 a 3 da revista WONDER WOMAN (1987). 
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Figura 70: Capas das edições de 4 a 7 da revista WONDER WOMAN (1987). 

 

 

 

Figura 71: Capas das edições de 8 a 15 da revista WONDER WOMAN (1987—1988). 
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Figura 72: Capas das edições de 16 a 23 da revista WONDER WOMAN (1988). 

 

 

Figura 73: Capa da edição número 24 WONDER WOMAN (1989): a última roteirizada e desenhada por 
George Pérez. 

Uma vez que as ferramentas de LC (como o programa WordSmith Tools) são, em 

geral, compatíveis com material linguístico no formato .txt (ou texto sem formatação), foi 

necessária a “desconstrução” do conteúdo dessas 24 edições da WONDER WOMAN 

mediante a separação de dois dos seus mais importantes componentes: o texto e o desenho. 

Para atingir esse objetivo, tentei lançar mão de todos os programas de reconhecimento óptico 
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de caracteres (optical character recognition software) aos quais tive acesso, mas todos 

“falharam”, como se pode constatar pelo exame da figura abaixo, que apresento como 

exemplo da sua ineficiência. Isso pode ter ocorrido porque as letras que compõem o texto das 

HQs do córpus de estudo foram escritas manualmente, de modo que podem ter sido 

consideradas assimétricas pelos programas de reconhecimento óptico, ou —o que me parece 

mais provável— a quantia excessiva de “caracteres” (considerados os desenhos, o contorno 

dos balões e as próprias letras), nas páginas das HQs, pode ter “confundido” os referidos 

programas, de forma que obtive “reconhecimentos” de caracteres como este: 

 

Figura 74: Página 27, da edição número 1, da WONDER WOMAN tal qual foi “lida” pelo programa de 
reconhecimento óptico de caracteres. 
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Note-se que o conteúdo total da página 27, da edição número 1, da WONDER 

WOMAN é este: 

 

Figura 75: Imagens e textos constantes da página 27, da edição número 1, da WONDER WOMAN. 
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Diante da obtenção dum resultado tão insatisfatório quanto o exemplificado pelo 

conteúdo da figura 74 (uma vez que a maior parte do texto não foi “reconhecida” por meio do 

emprego de várias ferramentas para o reconhecimento óptico dos caracteres), a fim de coletar 

apenas a porção textual (escrita em inglês norte-americano) das HQs selecionadas —pois vale 

reforçar que o meu objeto específico de pesquisa é a linguagem verbal delas—, não me restou 

alternativa: tive de proceder à digitação, palavra por palavra, do córpus de estudo.  

Quando comecei a dissociar o texto do desenho, surgiu a necessidade de eu identificar 

os enunciadores (daquelas falas ou daqueles pensamentos). Tive, portanto, de planejar um 

sistema de anotação (do córpus). De acordo com Berber Sardinha (2004:145), em LC, 

anotação consiste na inserção de cabeçalhos informativos, ou seja, de trechos demarcados nos 

quais há informação —não proporcionada verbalmente no evento comunicativo— a respeito, 

por exemplo, da proveniência, da tipologia e da autoria dos textos. Essa anotação, assim como 

a digitação, teve de ser feita manualmente; e, no caso específico do meu córpus, seria 

indispensável, no mínimo, que, por meio dela, fossem obtidas a identificação do enunciador 

(o qual poderia ser um personagem ou o narrador) e a especificação do tipo do enunciado (que 

poderia ser uma fala ou um pensamento).  

Acabei desenvolvendo um sistema de anotação por meio do qual inseri, à esquerda do 

córpus, os seguintes dados: “<o título da revista>”, “<o número da edição>”, “<o ano da 

publicação>”, “<a página>”, “<a ‘categoria’ (ou o ‘grupo37’) à(ao) qual o(a) personagem 

pertence>” e “<o nome do(a) personagem>”. À direita dele, especifiquei “</o tipo de 

enunciado>”. Por causa do método desenvolvido para este estudo, não houve necessidade de 

eu fazer a etiquetagem morfossintática do córpus, que implicaria a inserção automática (ou 

pelo computador) da especificação da classe gramatical de cada palavra tanto para a 

desambiguização quanto para a descrição de padrões léxico-gramaticais (BERBER 

SARDINHA, 2004:145). Para o título da revista WONDER WOMAN, usei, na anotação, 

somente “<WW>”. O “grupo” (ou a “categoria”) ao(à) qual o(a) personagem pertence nada 

mais é do que um agrupamento (feito por mim) com base nalgumas características (não-

-excludentes mutuamente) dos(as) personagens; por exemplo: deus (para as divindades 

olimpianas do gênero masculino), amazona (para toda mulher criada pelos deuses olimpianos 

e habitante da Ilha Paraíso), e assim por diante. Quanto aos tipos de enunciado, há dois 

                                                
37 Uso aspas porque não me refiro a renomados grupos de super-heróis como a Liga da Justiça e Os Novos Titãs, 

que são muito significativos nesse subgênero dos quadrinhos. 



107 

 

predominantes: (1) a fala, representada pelas anotações “</falante>” ou “</somente a voz 

do(a) personagem>”; e (2) o pensamento, representado pela anotação “</pensamento>”. Bem 

menos frequentes são outros tipos de enunciado como a epígrafe, representada pela anotação 

“</citação>”, e o conteúdo dum diário, representado pela anotação “</diary content>”. 

A tabela abaixo é um exemplo do meu sistema de anotação:  

título da 
revista em 
quadrinhos 

número 
da 

edição 

ano da 
publicação 

página “grupo” (ou 
“categoria”) ao(à) 

qual o(a) personagem 
pertence  

nome do(a) 
personagem 

CÓRPUS tipo de enunciado 

<WW> <#1> <1987> <1> <god> <Zeus>  </falante> 
<WW> <#1> <1987> <2> <goddess> <Hera>  </somente a voz 

do(a) 
personagem> 

<WW> <#1> <1987> <3> <Amazon> <Diana> 
<unnamed> 

<Who?!> 
Who?! 

</falante> 
</pensamento> 

<WW> <#1> <1987> <4> <ordinary man> <Steve 
Trevor> 

<Ferdinand 
Lot> 

<airport 
baggage 
worker> 
<porter> 

<TV news 
anchor> 

<middle-aged 
neighbor> 

<military2> 

 </falante> 
 

</citação> 
 
 

</falante> 
 

</falante> 
 

</falante> 
 

</falante> 
 

</falante> 
<WW> <#1> <1987> <5> <ordinary woman> <Etta 

Candy> 
<unnamed> 
<Vanessa 
Kapatelis> 

<blond 
neighbor> 
<TV news 

female 
anchor> 

 </falante> 
 

</falante> 
</diary content> 

 
</falante> 

 
</falante> 

<WW> <#1> <1987> <6> <mythic creature> <Phobos>  </somente a voz 
do(a) 

personagem> 
<WW> <#1> <1987> <8> <narrator> <narrator>  </pensamento> 
<WW> <#1> <1987> <10> <heroine> <Huntress>  </falante> 
<WW> <#1> <1987> <11> <super-hero> <Superman>  </pensamento> 
<WW> <#1> <1987> <12> <super-heroine> <Arisia>  </somente a voz 

do(a) 
personagem> 

<WW> <#1> <1987> <13> <villain> <Joker>  </falante> 
   <13> <villainess> <Barbara 

Minerva> 
 </journal 

content> 
<WW> <#1> <1987> <14> <supervillain> <Black 

Adam> 
 </pensamento> 

   <14> <supervillainess> <Circe>   
<WW> <#1> <1987> <15> <title> <narrator>  </falante> 
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<title repetition> <narrator> </falante> 
    <ordinary person> <flight 

attendent> 
 </somente a voz 

do(a) 
personagem> 

    <Boston Globe-
Leader headline> 

<narrator>  </falante> 

    <TV 
anchorperson> 

<unnamed>  </letter content> 

    <letter subject> <narrator>  </falante> 
    <police 

investigator> 
<unnamed>  </falante> 

    <another police 
investigator> 

<unnamed>  </falante> 

Tabela 2: Exemplificação do sistema de anotação do córpus de estudo. 

Discernir a extensão do córpus de estudo foi indispensável para que eu pudesse, 

posteriormente, coletar os córpora de referência “específicos”, os quais tinham de ser, pelo 

menos, cinco vezes mais extensos que ele. Fiz, portanto, a contagem de palavras por edição. 

O conteúdo da tabela abaixo é a ilustração dessa contagem: 

WONDER WOMAN #1—#24 (número de palavras, por edição, do córpus de estudo): 

WONDER WOMAN #1 5.031 
WONDER WOMAN #2 3.308 
WONDER WOMAN #3 2.840 
WONDER WOMAN #4 2.960 
WONDER WOMAN #5 2.995 
WONDER WOMAN #6 2.836 
WONDER WOMAN #7 3.124 
WONDER WOMAN #8 6.032 
WONDER WOMAN #9 3.037 
WONDER WOMAN #10 3.250 
WONDER WOMAN #11 2.718 
WONDER WOMAN #12 3.370 
WONDER WOMAN #13 3.053 
WONDER WOMAN #14 3.577 
WONDER WOMAN #15 3.027 
WONDER WOMAN #16 3.345 
WONDER WOMAN #17 4.042 
WONDER WOMAN #18 3.333 
WONDER WOMAN #19 3.347 
WONDER WOMAN #20 4.210 
WONDER WOMAN #21 3.646 
WONDER WOMAN #22 3.474 
WONDER WOMAN #23 3.421 
WONDER WOMAN #24 3.403 

Total de palavras 83.379 
Tabela 3: Contagem do número de palavras do córpus de estudo. 
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Para que o leitor possa conferir o resultado do processo de coleta e de anotação do 

meu córpus de estudo, procedo, por meio da figura abaixo, à sua ilustração. A desconstrução, 

ou seja, a separação do texto das imagens da página 27, da edição número 1, da WONDER 

WOMAN (figura 75), ficou assim: 

 

Figura 76: A página 27, da edição número 1, da WONDER WOMAN coletada e anotada (no formato .txt). 

Por edição, levei, em média, 8 horas para concluir a digitação e a anotação, as quais 

foram feitas concomitantemente; depois, levei cerca de mais 2 horas para revisar a coleta e a 

anotação de cada uma das 24 edições. 

4.1.1 O conjunto de programas integrados WordSmith Tools 

Como afirmei na introdução, por causa das minhas perguntas de pesquisa, mantenho o 

foco na incorporação de léxico especializado, “específico” ao vocabulário de personagens e 

de “grupos” deles; por essa razão, faz-se necessário discorrer sobre alguns termos pertinentes 

à investigação do léxico como (1) a lista de palavras e (2) as palavras-chave. Para poder 

abordar esses dois termos, precisarei fazer uma breve digressão (referente à apresentação do 

programa WordSmith Tools). 

Mediante o emprego do conjunto de programas (software) integrados (ou a “suíte”) 

WordSmith Tools, os linguistas de córpus podem (1) fazer análises baseadas na frequência e 

na co-ocorrência de palavras em córpora e (2) processar os arquivos que compõem o córpus 

de estudo (por exemplo, retirando partes indesejadas de cada texto, organizando o conjunto de 

arquivos, inserindo e retirando etiquetas) antes da análise propriamente dita (BERBER 

SARDINHA, 2009:8). O WordSmith Tools foi criado, em 1996, por Mike Scott, da 

Universidade de Liverpool, no Reino Unido, e, no princípio, era composto por programas 

independentes. Esses programas, posteriormente, foram reunidos num conjunto (ou numa 

“suíte”), e, no presente, pelo seu intermédio, o pesquisador tem acesso a três ferramentas e a 
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quatro utilitários. Até hoje, há muitos usuários do WordSmith Tools por todo o mundo, e, no 

Brasil, ainda são oferecidos cursos, palestras e oficinas a respeito do seu funcionamento, de 

modo que o seu uso —além de ter sido um fator de divulgação da LC— é, na minha 

percepção, para muitos, sinônimo dela por aqui. 

Como Berber Sardinha (2009:8), refiro-me à versão 3 do WordSmith Tools, pois, de 

modo geral,  um usuário que compreenda o seu funcionamento e saiba, portanto, lidar com ela 

há de conseguir fazer os procedimentos de análise de córpus também lançando mão das 

versões posteriores, cujas principais ferramentas (WordList, KeyWords e Concord) são as 

mesmas (da versão 3) e servem aos mesmos propósitos, isto é, podem ser empregadas numa 

consecução de tarefas relacionadas a análises —umas mais gerais; outras mais específicas— 

de córpora ou de textos isolados. Parece-me pertinente destacar que a análise que pode ser 

feita mediante o emprego do WordSmith Tools não se encerra no processamento nem na 

organização dos dados. Por meio da ferramenta WordList, (1) produzem-se listas de todas as 

palavras do(s) arquivo(s) selecionado(s) —e constam dessas listas as frequências absolutas e 

os percentuais de cada palavra—, assim como (2) comparam-se listas (mediante a criação das 

de consistência, por meio das quais se constata de quantas listas cada palavra consta). Já por 

intermédio da ferramenta Concord, fazem-se concordâncias —que são listagens (1) duma 

palavra específica (ou o nódulo; em inglês, node word ou search word) com parte do texto no 

qual ocorreu— e (2) listas de colocados —sendo estes as palavras que ocorreram “perto” do 

nódulo. Por meio da ferramenta KeyWords, extraem-se, duma lista, as palavras-chave e as 

palavras-chave-chave, das quais tratarei numa das seções abaixo. Essas três ferramentas têm 

outras funções e prestam-se à execução de diversas outras tarefas (BERBER SARDINHA, 

2009:8). Por fim, os referidos utilitários do WordSmith Tools são estes: (1) o File Manager 

(por meio do qual se abre  uma janela para que se proceda ao gerenciamento de arquivos); (2) 

o Splitter (cujo emprego torna possível dividir  um arquivo noutros menores); (3) o Text 

Converter [por meio do qual o pesquisador pode lançar mão de diversas funções —para o 

processamento de textos— como (a) a substituição de palavras, de partes de palavras e de 

partes de textos, simultaneamente, num conjunto de arquivos e (b) a renomeação, em massa, 

de arquivos, assim como a mudança —de pasta (ou diretório)— de arquivos que tenham 

determinadas características]; e (4) o Viewer & Aligner [por intermédio do qual se obtêm 

meios (1) de visualização de textos e (2) de alinhamento (ou combinação) de dois textos num 

só]. 
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Essa foi uma exposição geral a respeito tanto do programa quanto das suas principais 

ferramentas e utilitários. Pelo fato de os termos “lista de palavras” e “palavras-chave” 

existirem por causa das ferramentas do WordSmith Tools, nas seções abaixo, tratarei deles 

mais detidamente. 

4.1.1.2 A lista de palavras 

A lista que se obtém mediante o uso da ferramenta WordList (do WordSmith Tools) é 

de frequência —absoluta e percentual— das palavras que compõem o córpus, seja este de 

estudo ou de referência; por isso, nela, as palavras aparecem na coluna Word; a frequência, na 

coluna Freq.; e a porcentagem, na coluna %. Os lemas —que são as formas canônicas das 

palavras (como “casa”, “café” e “correr”)— só   aparecerão, na quarta coluna (Lemma), se o 

pesquisador, ao fazer a lista, acionar tal função. No caso de “casa”, poderiam aparecer (como 

lemas) “casinha”, “casas”, “casinhas”, “casarão”, etc. Essa lista de palavras feita por meio da 

utilização do WordSmith Tools pode ser, portanto, (1) de palavras individuais (como “café”) 

ou (2) de “agrupamentos de palavras” (como “café com leite”); em inglês, tais “agrupamentos 

de palavras” são chamados de clusters. A lista de palavras também pode ser organizada (1) 

por ordem de frequência, (2) por ordem alfabética ou (3) de estatística. Nesta pesquisa, utilizo 

apenas listas de palavras organizadas por ordem de frequência. 

Considero necessário abordar mais alguns termos relacionados à lista de palavras: (1) 

token, (2) type e (3) type-token ratio. Token ou running word é um termo usado, em LC, para 

a referência ao total de ocorrências das palavras (inclusas todas as repetições); falar-se-á, 

consequentemente, em número de tokens. Type, por sua vez, é cada item, forma ou vocábulo 

que “ocorre” no córpus; falar-se-á também em número de types. Type-token ratio é, assim, o 

resultado da divisão do total de types pelo total de tokens multiplicado por cem. Essa 

multiplicação serve para transformar-se o valor obtido em porcentagem. Por meio desse valor, 

a “extensão” da variação do córpus é expressa. Assim, um número maior implica mais 

variação, ou seja, menos repetição de types. Quanto mais alto for tal valor, mais palavras 

diferentes haverá no córpus. 

No meu estudo, por conta do método desenvolvido, usei listas de palavras tanto para o 

córpus de estudo (composto por 24 HQs da Mulher-Maravilha) quanto para os subcórpora de 

estudo (correspondentes à enunciação de “grupos” de personagens ou à de personagens 

individuais) e para os córpora de referência “específicos” (de linguagem “feminina”, “de 
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defesa pessoal (ou de combate)”, “religiosa”, etc.). Tais listas foram indispensáveis para a 

descoberta das palavras-chave, que serão explicadas abaixo. 

4.1.1.3 As palavras-chave 

Berber Sardinha (2009:193) define as palavras-chave —obtidas por intermédio do 

emprego da ferramenta KeyWords (do  WordSmith Tools)— como aquelas cujas frequências, 

num córpus de estudo, são diferentes, de modo estatisticamente significativo, das suas 

frequências num córpus de referência; não precisam, necessariamente, ser palavras 

individuais, podendo, portanto, ser “agrupamentos” (ou sequências) de palavras (em inglês, 

clusters). É necessário ressaltar que as palavras-chave não podem ser confundidas com 

palavras importantes, pois, para identificá-las, o criador do programa lançou mão dum 

parâmetro estatístico, quantitativo, cujos critérios de relevância se distinguem daqueles usados 

por uma pessoa. Parece-me pertinente acrescentar que, em LC, ser palavra-chave não significa 

(sob nenhuma hipótese!) ser palavra exclusiva dum córpus, ou dum autor, ou duma obra, ou 

dum texto, ou dum grupo social, tampouco dum falante (real ou fictício), mas, sim, aquela 

que, à luz dum parâmetro estatístico, é significativamente mais frequente num dado córpus. 

As palavras-chave podem ser de dois tipos: positivas e negativas; as positivas são 

aquelas cuja frequência é significativamente mais alta no córpus de estudo do que no de 

referência, e as negativas são aquelas cuja frequência é significativamente mais alta no córpus 

de referência do que no de estudo (BERBER SARDINHA, 2009:195). Ambos os tipos são 

exibidos separadamente na tela dos resultados: as positivas, no começo (ou nas primeiras 

posições) da lista, na cor amarela; já as negativas, no fim da lista, em cor diferente 

(geralmente, vermelha). 

Para o linguista de córpus, palavras-chave são úteis —na análise linguística— para (1) 

a identificação da temática (em inglês, aboutness) dum texto ou dum córpus, (2) a descrição 

da organização interna dos textos, (3) a localização de marcas indicativas de posicionamento 

ideológico, (4) o traçado do perfil lexical dum autor (como George Pérez) ou doutros 

indivíduos (como os personagens duma obra como a HQ). 

A análise mediante o emprego de palavras-chave impõe a existência destes dois 

elementos (que, consequentemente, são imprescindíveis): 

1) um córpus de estudo, que é aquele que se pretende descrever e terá de ser 

representado por meio duma lista (de frequência) de palavras; 
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2) um córpus de referência (ou de controle), que também será representado pela 

respectiva lista (de frequência) de palavras. A função desse córpus é “fornecer” uma “norma” 

com a qual se fará a comparação das frequências do córpus de estudo. 

O conteúdo do córpus de referência “influencia” quais palavras-chave serão 

identificadas, de forma que se torna possível “antecipar” o tipo de influência que ele terá no 

resultado da lista de palavras-chave se forem comparados os “perfis” dos córpora quanto a 

aspectos como o(s) gênero(s) incluso(s), o(s) assunto(s), o(s) período(s), a(s) autoria(s), etc. 

(BERBER SARDINHA, 2009:209). 

Por fim, para encerrar esta seção, devo dar destaque ao fato de, nesta pesquisa, eu ter 

“criado” um termo: palavra-chave incorporada. Chamo de palavra-chave incorporada aquela 

palavra-chave —em qualquer um dos córpora de referência “específicos”— que tenha sido 

incorporada ao vocabulário dum personagem ou dum “grupo” deles, ou seja, tenha ocorrido 

nos meus subcórpora de estudo. Por meio da sua incorporação, atribui-se caracterização à 

enunciação, digamos, dum personagem não só em virtude da evidência de que aquele 

vocábulo é estatisticamente mais frequente numa amostra de linguagem “específica”, mas 

também por causa do padrão de linguagem que se forma com base nela.  

Voltando à descrição do método, devo esclarecer que, concluídas a coleta e a anotação 

do córpus de estudo —ou seja, o texto das 24 edições da revista WONDER WOMAN—, este 

foi convertido numa lista (de frequência) de palavras não apenas por praxe, mas, sim, porque 

essa lista foi-me muito útil nos dois pilotos (de método) testados anteriormente ao 

desenvolvimento deste “definitivo”. Apresento, abaixo, as suas 100 “primeiras” (das 8.465):  

 

N Word Freq. % Texts % 
1 THE 3483 4,518037319 24 100 
2 I 2125 2,756482601 24 100 
3 -- 1957 2,538558245 21 87,5 
4 TO 1776 2,303770781 24 100 
5 OF 1601 2,076766491 24 100 
6 YOU 1469 1,905540228 24 100 
7 AND 1252 1,62405467 24 100 
8 A 1069 1,386672854 24 100 
9 IT 933 1,210258007 24 100 

10 IS 906 1,175234437 24 100 
11 THAT 879 1,140210867 24 100 
12 S 830 1,076649666 24 100 
13 IN 720 0,933961153 24 100 
14 MY 709 0,919692338 24 100 
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15 ME 638 0,827593386 24 100 
16 THIS 593 0,769220769 24 100 
17 HER 588 0,76273495 24 100 
18 FOR 557 0,722522736 24 100 
19 T 518 0,671933174 23 95,83333588 
20 BUT 510 0,661555827 24 100 
21 SHE 496 0,643395483 24 100 
22 BE 465 0,60318327 24 100 
23 AS 458 0,594103098 24 100 
24 HAVE 458 0,594103098 24 100 
25 DIANA 444 0,575942695 24 100 
26 WE 429 0,556485176 24 100 
27 NOT 420 0,544810653 24 100 
28 WAS 418 0,542216361 24 100 
29 YOUR 414 0,537027657 23 95,83333588 
30 WITH 412 0,534433305 24 100 
31 ALL 383 0,496815443 24 100 
32 SO 366 0,474763602 24 100 
33 WHAT 364 0,47216925 24 100 
34 NO 351 0,455306053 24 100 
35 NOW 350 0,454008907 24 100 
36 CAN 319 0,413796693 24 100 
37 FROM 301 0,390447646 24 100 
38 ARE 297 0,385258973 24 100 
39 HE 292 0,378773153 24 100 
40 HAS 272 0,352829784 24 100 
41 AT 265 0,343749583 24 100 
42 DO 251 0,32558924 23 95,83333588 
43 ONE 248 0,321697742 24 100 
44 ON 247 0,320400566 24 100 
45 WILL 236 0,306131721 24 100 
46 IF 224 0,290565699 24 100 
47 THERE 223 0,289268523 24 100 
48 BY 213 0,276296854 24 100 
49 AN 209 0,27110818 24 100 
50 JUST 207 0,268513829 23 95,83333588 
51 MUST 199 0,258136481 24 100 
52 WHO 196 0,254244983 24 100 
53 GODS 195 0,252947807 23 95,83333588 
54 LIKE 193 0,250353485 24 100 
55 PRINCESS 186 0,241273299 24 100 
56 SHALL 186 0,241273299 20 83,33333588 
57 US 186 0,241273299 24 100 
58 HIS 183 0,237381801 24 100 
59 THEY 182 0,236084625 24 100 
60 BEEN 179 0,232193127 24 100 
61 HERE 174 0,225707278 23 95,83333588 
62 THEN 174 0,225707278 23 95,83333588 
63 TIME 173 0,224410117 23 95,83333588 
64 KNOW 172 0,223112941 24 100 
65 OUR 170 0,220518604 22 91,66666412 
66 VE 168 0,217924267 23 95,83333588 
67 ONLY 162 0,210141256 23 95,83333588 
68 WHEN 160 0,20754692 23 95,83333588 
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69 M 157 0,203655422 23 95,83333588 
70 DON 156 0,202358246 19 79,16666412 
71 WERE 156 0,202358246 23 95,83333588 
72 MORE 153 0,198466748 23 95,83333588 
73 MAN 151 0,195872411 22 91,66666412 
74 STILL 147 0,190683737 24 100 
75 HOW 145 0,188089401 23 95,83333588 
76 WELL 145 0,188089401 24 100 
77 ABOUT 144 0,18679224 24 100 
78 HAD 142 0,184197903 24 100 
79 HIM 142 0,184197903 22 91,66666412 
80 GOD 141 0,182900727 24 100 
81 GREAT 140 0,181603566 23 95,83333588 
82 SEE 139 0,18030639 23 95,83333588 
83 AM 137 0,177712053 23 95,83333588 
84 EVEN 133 0,172523379 24 100 
85 AMAZON 132 0,171226218 23 95,83333588 
86 WOMAN 127 0,164740369 21 87,5 
87 WOULD 125 0,162146032 23 95,83333588 
88 HERMES 123 0,159551695 18 75 
89 MOTHER 121 0,156957358 22 91,66666412 
90 SOME 121 0,156957358 22 91,66666412 
91 ARES 120 0,155660197 18 75 
92 RE 120 0,155660197 21 87,5 
93 COULD 118 0,15306586 22 91,66666412 
94 OUT 118 0,15306586 24 100 
95 THEIR 114 0,147877187 24 100 
96 PLEASE 111 0,143985674 22 91,66666412 
97 LL 110 0,142688513 22 91,66666412 
98 WORLD 108 0,140094176 18 75 
99 NEVER 102 0,132311165 23 95,83333588 

100 OH 101 0,131013989 20 83,33333588 
 

 

A lista (completa) de palavras acabou não sendo utilizada na versão final da pesquisa 

pelo seguinte motivo: o meu córpus de estudo é, quanto à sua composição linguística, 

formado tanto (1) pelas falas38 e pelos pensamentos de todos os personagens que “participam” 

das 24 HQs selecionadas quanto (2) pela “fala” do narrador (por meio da qual se conduz a 

narrativa). Com o intuito de atingir o meu objetivo específico (ou seja, a descoberta das 

caracterizações linguísticas decorrentes da incorporação de vocabulário “específico”), tive, 

por conseguinte, de proceder à divisão do córpus em subcórpora de estudo, os quais nada mais 

são do que “agrupamentos” de todos os enunciados produzidos por um “grupo” de 

                                                
38 Os gritos de dor, as onomatopeias e demais “ruídos” só foram inclusos ao córpus de estudo quando puderam ser 

atribuídos a um personagem ou a um “grupo” deles. 
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personagens (como o dos deuses, ou o das amazonas, ou o dos homens comuns) ou por um 

personagem (como a Mulher-Maravilha, ou Steve Trevor, ou Ares). Cada subcórpus de estudo 

é, portanto, o conjunto de todos os enunciados que, no córpus, foram produzidos por apenas 

um personagem ou por um “grupo” (ou “categoria”) deles. Essa divisão do córpus de estudo 

permitiu-me investigar a tipicidade linguística (vocabular) dum personagem de, pelo menos, 

duas perspectivas (não-excludentes mutuamente); por exemplo: os enunciados produzidos 

pela Mulher-Maravilha puderam ser observados não apenas isoladamente, mas também como 

parcela daqueles produzidos pelo “grupo” das amazonas, do qual ela faz parte.  

As listas (de frequência) de palavras dos subcórpora de estudo, sim, foram-me muito 

úteis. (Para cada subcórpus de estudo —fosse ele referente a um personagem ou a um “grupo” 

deles—, como já afirmei, fiz uma lista de palavras.) 

4.2 A FORMAÇÃO DOS SUBCÓRPORA DE ESTUDO 

A anotação que fiz no córpus de estudo (simultaneamente à sua coleta) tinha de servir-

-me como parâmetro para a divisão dele com base no nome do(a) personagem ou no “grupo” 

(ou “categoria”) ao(à) qual ele(a) pertencia. Essa divisão daria origem aos subcórpora de 

estudo. Tal anotação tinha, por isso, de ser consistente. O meu sistema de anotação mostrou-

-se, assim, adequado ao meu propósito, pois, por meio da aplicação dele, foi-me possível 

efetuar a formação desses subcórpora, o que, aliás, poderia ter sido feito tanto manual como 

eletronicamente. Optamos por fazê-lo de forma eletrônica, mediante a aplicação do script39 

Subcorpus Sorter, desenvolvido pelo professor doutor Tony Berber Sardinha exclusivamente 

para essa finalidade. Mediante o uso da figura abaixo, proporciono um exemplo dum 

subcórpus de estudo (composto por todos os enunciados produzidos por uma personagem: a 

deusa Afrodite). Um exame atento do conteúdo da figura permite-nos constatar que a referida 

personagem só produziu enunciados nas edições 1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 17 e 21 (dentre as 24) 

da revista WONDER WOMAN. Os números das páginas também constam da anotação, de 

modo que tais enunciados podem ser “localizados” no córpus de estudo com precisão. 

                                                
39 Software cuja execução é dependente do uso doutro programa, pois ele não é autônomo, executável. 
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Figura 77: O subcórpus de estudo composto por todos os enunciados da deusa Afrodite. 

De cada um dos subcórpora de estudo, fiz, por intermédio do emprego da ferramenta 

WordList, do WordSMith Tools,  uma lista (de frequência) de palavras. 

É imprescindível registrar este esclarecimento: muitos subcórpora de estudo 

correspondentes à enunciação de personagens (individualmente) eram tão ínfimos —ou seja, 

formados por tão poucos enunciados— que me pareceram “imprestáveis” (inócuos) para a 

caracterização linguística dos respectivos enunciadores, principalmente diante da 

representatividade dos demais subcórpora; por esse motivo, descartei todos aqueles que, no 

formato .txt, continham menos de 10 linhas (como foi o caso do subcórpus referente ao 

semideus Héracles). 

4.3 O PROCESSO DE COLETA DOS CÓRPORA DE REFERÊNCIA “ESPECÍFICOS” 

Uma vez que, neste estudo, o meu objetivo específico consistiu na descoberta de 

caracterizações —não-excludentes entre si— que fossem provenientes dum vocabulário 

“específico” incorporado à linguagem dum “grupo” de personagens ou à dum personagem 

apenas (constante daquelas 24 HQs da Mulher-Maravilha), percebi, no desenvolvimento do 

método empregado na pesquisa, que, em virtude da probabilidade de ocorrência de traços 

lexicais (BERBER SARDINHA, 2004, 23—24), teria de, primeiro, coletar córpora de 

referência (ou de amostragem) ditos “específicos” [ou seja, compostos por linguagem que, 

mais provavelmente, seria constituída de vocabulário especializado (no sentido de tanto ser 

voltado para quanto ser utilizado por um público-alvo “restrito”, ou seja, habituado a uma 
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linguagem característica, especializada) a fim de, segundo, descobrir, neles, quais seriam as 

palavras significativamente mais frequentes (ou palavras-chave), as quais seriam índices de 

especificidade vocabular; tudo isso  para, terceiro, verificar, no meu córpus de estudo (que já 

estava dividido em subcórpora) quais dessas palavras-chave haviam sido incorporadas ao 

vocabulário de cada personagem (ou de cada “grupo” deles), e em que proporção, de modo 

que, com base nessa incorporação, eu pudesse apontar as suas caracterizações linguísticas. 

Selecionei, portanto, córpora de referência “específicos” compostos por enunciação 

(linguagem) tipicamente (1) feminina, (2) de defesa pessoal (ou de combate), (3) religiosa 

arcaica, (4) religiosa contemporânea, (5) literária épica e (6) conservadora norte-americana, 

que foram as caracterizações que decidi investigar40.  

Foi por essa razão que coletei os córpora “específicos”, que serão apresentados abaixo. 

Reputo conveniente explicar por que o método tradicional de evidenciação de palavras-chave 

não me serviria nesta pesquisa: por meio dele, compara-se, em geral, apenas um córpus de 

estudo a um de referência a fim de descobrir quais palavras são tipicamente mais (ou menos) 

frequentes naquele do que neste (ou vice-versa). Fiz muito mais que isso: inovei 

demonstrando, primeiro, quais palavras-chave (de cada córpus de referência “específico”) 

foram incorporadas ao vocabulário de cada personagem (ou de cada “grupo” deles) —e em 

que proporção—; só então, apontei caracterizações resultantes dessa incorporação de 

vocabulário “específico”, especializado à linguagem de personagens e de “grupos” deles. 

O córpus de referência é, em geral, uma amostra “genérica” de linguagem (composta, 

do ponto de vista do conteúdo, por variedades textuais distribuídas em quantidades 

equivalentes). É esse o caso do BNC. Como, neste estudo, o meu objetivo específico é a 

caracterização da linguagem de personagens e de “grupos” deles com base no seu vocabulário 

“específico”, não haveria de ser por meio da consideração —por parâmetro— apenas do 

conteúdo do BNC que eu conseguiria atingi-lo. Na minha investigação, tive, portanto, de fazer 

mais do que comparar o córpus de estudo a um “genérico” de referência; foi necessário 

demonstrar que o vocabulário caracterizante —incorporado à linguagem dos personagens do 

meu córpus de estudo— já era significativamente mais frequente em córpora compostos por 

linguagem “específica”.  

                                                
40 A justificativa para a investigação de tais caracterizações será apresentada no sexto parágrafo desta seção. 
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Para evidenciar a peculiaridade da linguagem desses córpora de referência 

“específicos”, confrontei-a, primeiro, à do BNC, que é “genérica”, com o intuito de descobrir 

quais seriam as palavras significativamente mais frequentes neles do que num córpus 

representativo do uso mais amplo, generalizado do inglês; por essa razão, fiz uso da 

ferramenta KeyWords, do WordSmith Tools, para “trazer à luz” as 100 “primeiras” palavras-

-chave (ou as 100 palavras-chave relevantes, ou as 100 palavras-chave selecionadas) dos 6 

córpora de referência “específicos”, pois, por meio do conhecimento delas, eu estaria diante 

de evidências de especificidade vocabular.  

Só depois de ter feitos todas essas descobertas, trouxe, enfim, a linguagem dos meus 

subcórpora de estudo para ser comparada àquelas evidências de linguagem caracterizada por 

um vocábulos “específicos”, especializados a fim de, então, descobrir quais palavras-chave 

haviam sido incorporadas ao vocabulário dos personagens. Promovi, dessa forma, o 

“confronto” do léxico do meu córpus de estudo (o qual, como já expliquei, foi dividido em 

subcórpora) com as 100 palavras-chave relevantes daqueles córpora de referência 

“específicos”. Note-se que estas, sim, serviram-me como referência, ou melhor, como 

amostragem da especificidade do vocabulário usado por personagens e por “grupos” deles no 

meu córpus de estudo, o qual, por sua vez, também é bastante peculiar, pois, além de 

enquadrar-se num gênero específico (o dos quadrinhos), é uma obra de caráter marcadamente 

autoral (e o seu principal criador declarou ter tido intenções específicas quanto à sua 

produção). Com base na intuição, o uso dalgumas palavras (por personagens ou por “grupos” 

deles) poderia até parecer generalizado, porém, mediante a aplicação do método que descrevo 

(o qual é de abordagem baseada em córpus), foi possível demonstrar que, à luz do “confronto” 

do meu córpus de estudo com os meus córpora de referência “específicos”, revelaram-se 

temas, assuntos, qualidades, impressões, ações, estados, etc. mais frequentes, recorrentes na 

linguagem feminina, e / ou na de defesa pessoal (ou de combate), e / ou na religiosa arcaica, e 

/ ou na religiosa contemporânea, e / ou na literária épica ou mitológica, e / ou na conservadora 

norte-americana, que foram as seis caracterizações que escolhi investigar. 

Estes são, portanto, os seis córpora “específicos” de referência coletados por mim, os 

quais foram escolhidos por causa da sua temática, do seu público-alvo e de certas 

características linguísticas suas, uma vez que, de acordo com Berber Sardinha (2009:209), “a 

composição do córpus de referência ‘influencia’ os tipos de palavra que podem tornar-se 

palavras-chave”, conforme explicarei (abaixo): 
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(1) como amostra de linguagem “feminina”, artigos da revista Elle (versão digital), 

num total de 423.050 palavras, da página virtual http://www.elle.com/ [mormente das colunas 

(1) Society, career & power e (2) Sex & relationships]. Escolhi os artigos publicados nessa 

revista porque mulheres são o seu público-alvo; presumi, portanto, que temas e vocabulário 

típicos do universo feminino haveriam de caracterizar a sua linguagem significativamente. 

Devo também admitir que a sua disponibilidade (isto é, a fácil acessibilidade) foi outro fator 

determinante para que eu me decidisse pela sua coleta; 

(2) como amostra de linguagem “de defesa pessoal (ou de combate)”, artigos da 

revista Guns & Ammo (versão digital), num total de 437.554 palavras, da página virtual 

http://www.gunsandammo.com/. Como foi o caso da publicação citada no item acima, atribuo 

a escolha dos artigos que compõem a Guns & Ammo à minha presunção de que tanto a sua 

temática quanto o seu vocabulário haveriam de ser marcadamente típicos do universo da 

defesa pessoal e do combate. Outro fator decisivo para a sua seleção e coleta foi, mais uma 

vez, a fácil acessibilidade; 

(3) como amostra de linguagem “religiosa arcaica”, a versão King James da Bíblia (em 

inglês), num total de 783.137 palavras, da página virtual http://the-holy-bible-king-james-

version.xtremedownload.com/download/file/id/841697/?lp=adwords&tg=br&kw=%2Bking+

%2Bjames+%2Bbible+%2Bdownload&mt=b&ad=33072739161&pl=&ds=s&gclid=CPTk5p

nc2bwCFXNo7Aod9U0AQA. A versão King James da Bíblia foi a primeira opção (dum 

córpus linguístico de temática religiosa, de linguagem formal e marcada por arcaísmo) que me 

veio à mente. Isso porque, nessa tradução do texto bíblico, os pronomes pessoais thou, thee, 

ye e you (os respectivos possessivos e pronomes reflexivos) são empregados nas referências 

às segundas pessoas; além disso, são registrados usos como “verily” e “it came to pass” (que, 

atualmente, parecem considerados arcaicos), assim como a preferência por “his”, no lugar de 

“its”, para referências ao neutro, e por “which”, em vez de “who” e “whom”, como pronome 

relativo para pessoas. O fato de esse córpus poder ser coletado sem o enfrentamento de 

nenhuma dificuldade também foi preponderante para que eu o incluísse na minha seleção de 

córpora de referência “específicos”; 

(4) como amostra de linguagem “religiosa contemporânea”, a versão NIV (new 

international version) da Bíblia (em inglês), num total de 774.746 palavras, da página virtual 

http://www.biblegateway.com/versions/New-International-Version-NIV-Bible/. Essa versão 

“modernizada e inclusiva” (apesar de formal) do texto bíblico foi publicada com base em 
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descobertas arqueológicas e linguísticas recentes, as quais, de acordo com os responsáveis 

pela NIV, foram elucidativas para a interpretação de passagens difíceis de serem traduzidas. 

Há quem a considere “modernizada” por causa dessa sua ligação com tais descobertas. 

Quanto a ser considerada “inclusiva”, parece-me lícito afirmar que essa sua característica 

pode ser atribuída à alegação de que os responsáveis pela nova tradução escreveram-na numa 

variante linguística que consideraram acessível ao homem “médio”, de modo que o leitor não 

precise ser um erudito para ter condições de interpretar o texto sem enfrentar praticamente 

dificuldade alguma. Nesse sentido, concebi a possibilidade de que a versão NIV da Bíblia 

pudesse ser um contraponto à sua versão King James. A disponibilidade, isto é, a fácil 

acessibilidade a esse córpus linguístico foi, na prática, a razão pela qual eu o coletei; 

(5) como amostra de linguagem “literária épica, mitológica” (e formal), os quatro 

primeiros volumes da obra A Odisseia (de Homero), num total de 469.096 palavras, da página 

virtual http://classics.mit.edu/Homer/odyssey.html. A Odisseia é uma obra clássica da 

literatura épica grega; todavia, o que me motivou a considerar a sua coleta foi o fato de certos 

personagens mitológicos constantes da sua narrativa (como os deuses dos gregos Zeus, Atena, 

Possêidon e Hermes, além de Circe, a feiticeira) fazerem parte também do meu córpus de 

estudo. Eu quis ter como parâmetro, pelo menos, uma tradução (do grego) para o inglês da 

fala de tais personagens no estilo doutro escritor. Ter conseguido acesso a quatro volumes 

dessa obra em inglês, e no formato .txt, eliminou toda e qualquer dúvida quanto a eu dever 

coletar esse córpus; 

(6) como amostra de linguagem “conservadora” norte-americana, artigos da revista 

The American Conservative (versão digital), num total de 427.735 palavras, da página virtual 

http://www.theamericanconservative.com/. Uma vez que essa publicação norte-americana é 

assumidamente conservadora, ter conseguido livre acesso a um número de artigos seus 

(suficiente para a composição dum córpus de referência cinco vezes mais extenso que o de 

estudo) pareceu-me providencial; não hesitei, assim, em coletá-los. 

Para ser 5 vezes mais extenso que o meu córpus de estudo, cada córpus de referência 

“específico” precisaria ter, no mínimo, 416.895 palavras. Todos que coletei têm, portanto, 

extensão mais do que 5 vezes superior à do córpus de estudo. 

Desses seis córpora de referência “específicos”, o único que foi baixado diretamente 

no formato .txt é o correspondente aos quatro volumes de A Odisseia; tive, desse modo, de 

converter os demais para tal formato. 
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4.4 A DESCOBERTA DAS 100 PALAVRAS-CHAVE RELEVANTES DOS CÓRPORA DE REFERÊNCIA 

“ESPECÍFICOS” 

Concluída a coleta desses córpora de referência “específicos”, fiz, para cada um deles, 

uma lista de palavras-chave mediante o emprego da ferramenta KeyWords, do WordSmith 

Tools. Usei, como córpus de referência, o BNC, cuja função foi permitir que se evidenciassem 

as palavras que são significativamente mais frequentes nos seis córpora de referência 

(compostos por linguagem “específica”, de amostragem) do que no BNC (o qual, da 

perspectiva de seleção da linguagem, pode ser considerado equilibrado, “genérico”). Tais 

palavras-chave são justamente os vocábulos “específicos” (isto é, os tipicamente “femininos”, 

ou os “de defesa pessoal”, ou os “religiosos arcaicos”, ou os “religiosos contemporâneos”, ou 

os “literários épicos”, ou os “conservadores norte-americanos”) nesses córpora de referência 

“específicos” (ou de amostragem). O leitor pode estranhar, na figura abaixo, o “confronto” de 

duas categorias de córpora de referência [uma “específica” (correspondente a cada um dos 

seis apresentados na seção anterior) e outra genérica (correspondente ao BNC)]. Explico, por 

isso, que chamo os “específicos” também de córpora “de referência” porque (1) não podem 

ser confundidos com o meu córpus de estudo, que é o compilado das 24 edições da revista 

WONDER WOMAN; e (2) serviram-me de referência (ou parâmetro, ou amostragem) no 

tocante à descoberta de quais das suas palavras significativamente mais frequentes haviam 

sido incorporadas a cada subcórpora de estudo. 

 

Figura 78: Exemplo dos procedimentos adotados, nesta pesquisa, para evidenciar o léxico especializado 
dos córpora de referência “específicos”. 
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As razões pelas quais escolhi as caracterizações “feminina”, “de defesa pessoal”, 

“religiosa arcaica”, “religiosa contemporânea”, “literária épica / mitológica” e “conservadora 

norte-americana”, dentre inúmeras outras que eu poderia ter escolhido, são estas: baseei-me 

na definição da protagonista das HQs que compõem o córpus de estudo: a Mulher-Maravilha. 

Retomo (do capítulo de contextualização) a definição dela (por CASSIMIRO, 2005:205), 

dando destaque a algumas das suas características (por meio do uso do sublinhado): 

super-heroína, originária da Ilha Paraíso, filha da rainha Hipólita —logo, 
princesa das amazonas—, agraciada pelos deuses do Olimpo com 
fenomenais superpoderes, que veio ao mundo dos homens como 
embaixadora da mensagem de paz fundamentada na filosofia olimpiana. 
 
Ela se chama Diana —também conhecida como Diana de Themyscira ou Princesa 
Diana de Themyscira— e é dotada de incomensurável superforça, de 
invulnerabilidade, de poder de voo e de supervelocidade; é exímia guerreira 
(treinada em todos os antigos métodos gregos de combate corpo a corpo), capaz de 
desviar e rechaçar qualquer tipo de projétil ou raio (inclusive relâmpagos) com os 
seus indestrutíveis braceletes de prata e possuidora do inquebrável Laço da Verdade, 
o qual foi forjado do cinturão da deusa Gaia. (Todo aquele que é envolvido por esse 
laço é compelido a dizer a verdade.) Ela é sinônimo de perfeição (também por causa 
da sua inigualável beleza), assim como de independência e de supremacia femininas; 
é a principal e mais poderosa super-heroína dos quadrinhos (na mesma categoria do 
Super-Homem); essa campeã dos deuses olimpianos é chamada (como antonomásia) 
até mesmo de a Princesa Amazona.  

 

O codinome pelo qual a personagem é mais conhecida é Mulher-Maravilha. Ela é, 

portanto, uma representante do gênero feminino no universo das HQs de super-heróis, que 

parece voltado primordialmente para o público masculino. Sendo assim, pareceu-me lógico 

pensar em investigar a frequência do vocabulário tipicamente feminino na sua linguagem. A 

Mulher-Maravilha é também uma guerreira amazona; por isso, pareceu-me sensato considerar 

a busca por vocábulos típicos da linguagem de combate (ou de defesa pessoal). Ela é uma 

criatura (e uma adoradora) dos deuses olimpianos, o que, por si só, pareceu justificar a 

preocupação com a tipicidade vocabular da linguagem religiosa. Aliás, desde o meu ingresso 

no programa de doutoramento, parte (intuitiva) da minha tese foi a de que, nessa obra 

(fechada) de George Pérez, algumas caracterizações pudessem eventualmente advir do 

emprego duma adaptação da variante linguística conhecida como Middle English (típica dos 

textos shakespearianos) nas interações dos deuses com os mortais. A inclusão dessa adaptação 

do Middle English ao córpus de estudo —aliada à dos deuses— foi responsável por eu ter 

concebido a possibilidade de que, nele, houvesse frequência significativa dum léxico 

(religioso) arcaico, literário épico, ou mitológico na linguagem dalguns personagens. Por fim, 
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o fato de a Mulher-Maravilha de Pérez ter deixado a sua Ilha Paraíso para tornar-se uma 

super-heroína no mundo dos homens (leia-se “nos Estados Unidos da América”), na segunda 

metade da década de 1980, quando o país era governado por um republicano (Ronald Regan), 

pode ser considerado o motivador da inclusão do vocabulário conservador norte-americano 

entre as caracterizações investigadas. 

Retomando a descrição do processo de descoberta das palavras-chave dos córpora de 

referência “específicos”, preciso acrescentar que, por meio do emprego da ferramenta 

KeyWords, do WordSmith Tools, são apontadas as palavras significativamente mais (ou 

menos) frequentes num córpus  (digamos, de estudo) do que noutro (de referência), sejam elas 

quais forem: artigos, substantivos próprios, preposições, interjeições, etc.  É o linguista de 

córpus quem, à luz das suas perguntas de pesquisa, deve, criteriosamente, fazer uma seleção 

(dentre as palavras-chave) das que lhe servem. No caso deste estudo, não foi diferente: dentre 

muitas palavras-chave destacadas pelo uso da ferramenta KeyWords, selecionei as 100 

“primeiras” (isto é, as mais relevantes, ou mais aceitáveis). Desprezei, desse modo, os artigos, 

as preposições, as conjunções, as interjeições, etc., tendo escolhido, preferencialmente, 

palavras de conteúdo —como os substantivos, os adjetivos, os verbos e, em virtude dalgumas 

peculiaridades tanto do córpus quanto dos subcórpora de estudo, até pronomes pessoais 

(como thou, thee, ye e you). Não posso deixar de admitir que optei pela seleção apenas das 

palavras-chave positivas (dispostas, em geral, nas primeiras posições da lista). 

Por meio do procedimento descrito nos dois parágrafos acima, obtivemos a resposta à 

minha primeira pergunta de pesquisa: quais são, à luz do BNC, as 100 palavras-chave 

relevantes de cada córpus de referência “específico”? 

4.5 A DESCOBERTA DAS PALAVRAS-CHAVE DOS CÓRPORA DE REFERÊNCIA “ESPECÍFICOS” 

INCORPORADAS AOS SUBCÓRPORA DE ESTUDO 

Para evidenciar as palavras-chave incorporadas [ou seja, aquelas que constaram da 

interseção da lista (de frequência) de palavras dum subcórpus de estudo com a lista das 100 

palavras-chave relevantes dum córpus de referência “específico”], foi preciso “confrontar”, 

comparar a lista (de frequência) de palavras de cada um dos subcórpora de estudo com cada 

uma das seis listas das palavras-chave relevantes de cada um dos córpora de referência 

“específicos”. Isso foi feito eletronicamente, por meio da aplicação do script Subcorpora 

Compare, que também foi desenvolvido pelo professor Tony Berber Sardinha exclusivamente 

para esta pesquisa. Aquelas que constaram da interseção dos dois “conjuntos” lexicais —
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mediante única ocorrência— pareceram-me evidências (como índices de estilo) de 

caracterização dum vocabulário “específico” e foram, portanto, apontadas como as minhas 

palavras-chave incorporadas aos enunciados produzidos pelos personagens e pelos “grupos” 

deles, conforme demonstro na figura abaixo: 

 

Figura 79: Exemplo dos procedimentos adotados, nesta pesquisa, para evidenciar as palavras-chave 
incorporadas. 

Por meio do procedimento descrito e ilustrado acima, obtivemos a resposta à primeira 

parte da minha segunda pergunta de pesquisa: quais dessas 100 palavras-chave relevantes (de 

tais córpora de referência “específicos”) estão incorporadas a cada subcórpus de estudo?. Para 

responder à segunda parte dela (relativa à proporção das palavras-chave incorporadas a cada 

subcórpus de estudo), foi necessário proceder ao seguinte cálculo: dividir o total de palavras-

-chave incorporadas apurado pelo total de palavras, da lista de frequência, do respectivo 

subcórpus de estudo; o resultado foi multiplicado por 100, pois esse é o número de palavras-

-chave relevantes (de cada um dos seis córpora e referência “específicos”) adotado neste 

trabalho; portanto, ao “confrontar”, por exemplo, a lista de (frequência) de palavras 

correspondentes ao subcórpus de estudo composto por todos os enunciados produzidos pelas 

amazonas (que compõem um “grupo” ou uma “categoria” de personagens) com as 100 

palavras-chave relevantes do córpus de referência “específico” formado pelos artigos 

publicados na revista Elle, foram apuradas 10 palavras-chave incorporadas: daughter, feel, 

friend, life, like, love, mother, people, woman e your. É imprescindível fornecer este dado ao 

leitor: o subcórpus de estudo composto por todos os enunciados produzidos pelas amazonas 

contém 481 palavras. Assim, dividiram-se 10 por 481; o resultado (0,0207900207900208) 

teve de ser multiplicado por 100 (o número de palavras-chave relevantes do córpus de 

referência “específico” composto pelos artigos publicados na revista Elle): 
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0,0207900207900208 X 100; o resultado é, portanto, 2,079; esse número representa a 

proporção de léxico “feminino” nos enunciados produzidos pelas amazonas: 2,079%. Tal 

procedimento teve de ser repetido para cada lista de palavras de cada subcórpus de estudo em 

relação às 100 palavras-chave relevantes de cada um dos seis córpora de referência 

“específicos”. Desse modo, a cada subcórpus de estudo, pôde corresponder uma porcentagem 

de léxico “feminino”, “de defesa pessoal (ou de combate)”, “religioso arcaico”, “religioso 

contemporâneo”, “literário épico (ou mitológico)” e “conservador norte-americano”. Parece-

-me pertinente reforçar que o fato de a enunciação das amazonas conter 2,079% de 

vocabulário tipicamente feminino não excluiu a possibilidade de que contenha vocabulário de 

qualquer uma das demais caracterizações, pois, de fato, tem 0,831% de vocabulário típico de 

defesa pessoal; 3,742% de vocabulário tipicamente religioso arcaico; 5,613% de religioso 

contemporâneo; 4,989% de literário épico; e 0,451% de conservador norte-americano. 

4.6 A ANÁLISE DO AGRUPAMENTO DOS DADOS (CLUSTER ANALYSIS) 

O último procedimento metodológico do qual lancei mão foi a análise de agrupamento 

(cluster analysis) dos dados relativos aos “grupos” de personagens e aos de cada um deles 

(assim como aos do narrador) por meio do emprego do programa SPSS. Dessa análise, 

resultaram dois dendrogramas, que serão apresentados e interpretados no capítulo de 

apresentação e análise dos resultados. 

 

Figura 80: Ilustração da presença de vocabulário “específico” (como índice de estilo) na linguagem das 
amazonas. 
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Parece-me oportuno expor, por meio de itens, uma síntese do método descrito neste 

capítulo: 

1.º) a seleção do córpus de estudo (formado pelas 24 HQs da Mulher-Maravilha); 

2.º) a coleta da porção linguística dessas HQs, mediante a separação dos desenhos do 

texto, o qual, por sua vez, teve de ser digitado e anotado simultaneamente; 

3.º) a divisão do córpus de estudo em subcórpora (por personagem e por “grupo” de 

personagens, com base na anotação) mediante a aplicação do script Subcorpora Sorter; 

4.º) a feitura duma lista de palavras para cada subcórpus de estudo; 

5.º) a coleta dos córpora de referência “específicos”; 

6.º) a descoberta das 100 palavras-chave relevantes (selecionadas) de cada córpus de 

referência “específico” à luz do BNC; 

7.º) a descoberta de quais dessas 100 palavras-chave de cada córpus de referência 

“específico” haviam sido incorporadas a cada subcórpus de estudo por meio da aplicação do 

script Subcorpora Compare; 

8.º) a descoberta da proporção na qual as palavras-chave de cada córpus de referência 

“específico” haviam sido incorporadas a cada subcórpus de estudo por intermédio da divisão 

do número destas pelo número total de palavras do respectivo subcórpus; então, o resultado 

obtido foi multiplicado por 100 (ou seja, o número de palavras-chave relevantes de cada 

córpus de referência “específico”); esse último resultado correspondeu à proporção do léxico 

“específico” em cada subcórpus estudado; 

9.º) a análise das caracterizações resultantes da incorporação do vocabulário 

“específico”, estilizado à enunciação de cada personagem (ou de cada “grupo” deles); 

10.º) a análise de agrupamento dos dados (cluster analysis) tanto da enunciação dos 

“grupos” de personagens como da enunciação de cada um deles (e do narrador) por 

intermédio do uso do programa SPSS. 

O emprego da ferramenta KeyWords, do WordSmith Tools, consiste num método de 

“realce” de palavras que são, do ponto de vista estatístico, significativamente mais frequentes 

no córpus de estudo (quando se trata de palavras-chave positivas) ou no de referência (quando 
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se trata de palavras-chave negativas). A descoberta de palavras-chave incorporadas a 

subdivisões do meu córpus de estudo (proveniente de HQs) mostrou-se, então, uma inovação 

porque não resultou do “confronto” da linguagem constituinte do córpus estudado com a dum 

córpus (genérico) de referência tão somente, mas, sim, da descoberta, primeiro, de quais 

palavras eram significativamente mais frequentes em amostras de linguagem “específica” (os 

córpora de referência “específicos”) e, posteriormente, da verificação de quais dessas 

palavras-chave haviam sido incorporadas ao vocabulário dos personagens (ou dos “grupos” 

deles), de modo a caracterizar a sua enunciação como consequência de decisões estilísticas do 

roteirista das HQs. 

Para encerrar este capítulo da tese, quero informar o leitor de que, no próximo, 

apresentarei os resultados e, portanto, responderei às três perguntas de pesquisa, 

especialmente à terceira (concernente às caracterizações resultantes da presença desse 

vocabulário “específico” na linguagem de personagens e de “grupos” deles). 
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Já que tive —como objetivo específico (final)— desvelar as caracterizações de 

personagens ou de “grupos” deles com base na proporção da incorporação de léxico 

“especializado” à sua linguagem, foi necessário, antes, descobrir quais palavras são 

tipicamente mais frequentes em todos os córpora de referência “específicos”, os quais me 

servem como amostras finitas de linguagem especializada, pois são compostos por variedades 

textuais produzidas para um público-alvo restrito, acostumado a uma linguagem 

característica. Essas palavras significativamente mais frequentes em cada um desses córpora 

de referência “específicos” são as suas palavras-chave. É oportuno reforçar que, nesta 

pesquisa, até por tratar-se da criação (e da aplicação pioneira) dum método, optamos por 

selecionar apenas as palavras-chave positivas. As listas apresentadas abaixo são compostas 

pelas 100 palavras-chave relevantes ou mais aceitáveis (como expliquei no capítulo anterior): 

desprezei os artigos, as preposições, as conjunções, as interjeições, etc., tendo escolhido, 

preferencialmente, palavras de conteúdo —como os substantivos, os adjetivos, os verbos e, 

em virtude dalgumas peculiaridades tanto do córpus quanto dos subcórpora de estudo, até 

pronomes pessoais (como thou, thee, ye e you), adjetivos possessivos (como your), pronomes 

possessivos (como yours) e pronomes reflexivos (como yourself e yourselves). Passarei, 

então, às respostas às perguntas de pesquisa. 

 5.1 RESPOSTA À PRIMEIRA PERGUNTA DE PESQUISA: QUAIS SÃO, À LUZ DO BNC, AS 100 

PALAVRAS-CHAVE RELEVANTES DE CADA CÓRPUS DE REFERÊNCIA “ESPECÍFICO”?: 

5.1.1 A lista referente ao córpus formado pelos artigos publicados na revista Elle 

(utilizado como amostra finita de linguagem tipicamente feminina) 

Do referido córpus de referência “específico”, obtivemos esta lista de 100 palavras-

-chave relevantes, a qual está organizada por meio da utilização de oito colunas. Devo, 

portanto, explicar, com base em Berber Sardinha (2009:211—212), o conteúdo de cada uma 

delas: da coluna N, consta a “posição” (ou a ordem) de cada palavra-chave selecionada da 

lista geral; da coluna Key word, consta a palavra-chave relevante; da coluna Freq., consta a 

frequência de cada palavra-chave no córpus de referência; da coluna %, consta a porcentagem 

da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de estudo; da coluna RC. 

Freq., consta o cálculo de quão incomum é a frequência da palavra-chave no córpus de 

referência (com base, é claro, no procedimento adotado); da coluna RC. %, consta a 

porcentagem da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de referência; 

da coluna Keyness, consta o resultado da estatística de comparação (a chavicidade); e, da 
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coluna P, consta o valor da estatística p, por meio da qual se indica o grau de significância da 

estatística de comparação: 

N Key word Freq. % 
RC. 

Freq. RC. % Keyness P 
8 WOMEN 978 0,228694 32035 0,035822 1957,095 1,12E-19 

24 MOM 110 0,025722 226 
 

753,7607 2,15E-18 
26 MOTHER 447 0,104526 20923 0,023396 638,8818 3,61E-18 
28 HUSBAND 296 0,069216 9162 0,010245 619,9081 3,98E-18 
33 CENTER 105 0,024553 478 

 
577,7698 4,98E-18 

34 WOMAN 407 0,095172 19437 0,021735 569,2009 5,22E-18 
35 FAVOR 65 0,015199 35 

 
566,0518 5,31E-18 

36 KIDS 193 0,045131 3837 
 

551,2872 5,78E-18 
37 YOGA 82 0,019175 187 

 
547,9997 5,89E-18 

42 FACEBOOK 48 0,011224 0 
 

513,382 7,26E-18 
43 FAVORITE 54 0,012627 13 

 
511,7496 7,34E-18 

52 LIKE 1277 0,298611 136704 0,152864 461,664 1,02E-17 
54 WEBSITE 40 

 
0 

 
427,8175 1,31E-17 

55 E-MAIL 40 
 

0 
 

427,8175 1,31E-17 
61 SEX 209 0,048872 8010 

 
364,3384 2,22E-17 

64 LIFE 610 0,142641 53448 0,059766 350,4063 2,53E-17 
67 REHAB 36 

 
8 

 
343,3875 2,7E-17 

68 BEHAVIOR 46 0,010757 64 
 

343,0677 2,71E-17 
71 BLOG 31 

 
0 

 
331,558 3,04E-17 

72 SENATOR 73 0,01707 600 
 

324,4098 3,27E-17 
76 PHD 57 0,013329 270 

 
309,6398 3,82E-17 

77 TWITTER 33 
 

9 
 

309,3901 3,83E-17 
79 FEEL 340 0,079505 23175 0,025914 301,811 4,16E-17 
82 SMART 93 0,021747 1620 

 
287,3909 4,92E-17 

84 TRAVELED 27 
 

3 
 

269,2997 6,14E-17 
87 SO-CALLED 25 

 
0 

 
267,3851 6,29E-17 

88 PILL 64 0,014966 611 
 

267,0638 6,32E-17 
89 HAY 77 0,018006 1097 

 
265,6322 6,44E-17 

91 LONG-TERM 24 
 

0 
 

256,6896 7,24E-17 
92 FULL-TIME 24 

 
0 

 
256,6896 7,24E-17 

97 SENATE 77 0,018006 1208 
 

252,323 7,69E-17 
98 REPUBLICAN 85 0,019876 1588 

 
252,1105 7,71E-17 

101 FLAMENCO 35 
 

65 
 

245,4707 8,46E-17 
102 MORMON 30 

 
26 

 
243,764 8,67E-17 

103 ACNE 40 
 

134 
 

241,4761 8,96E-17 
104 THERAPY 85 0,019876 1730 

 
239,2664 9,25E-17 

105 FRIENDS 225 0,052614 13527 0,015126 238,4996 9,35E-17 
110 PTSD 24 

 
4 

 
233,7613 1E-16 

111 FEMALE 161 0,037648 7448 
 

232,9508 1,02E-16 
112 FOA 23 

 
3 

 
227,4262 1,11E-16 

114 AMBIEN 21 
 

0 
 

224,6033 1,16E-16 
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117 DAUGHTER 167 0,039051 8436 
 

219,3267 1,26E-16 
119 MD 42 

 
230 

 
217,3273 1,3E-16 

121 SWIM 72 0,016836 1327 
 

215,2808 1,34E-16 
122 STAY-AT-HOME 20 

 
0 

 
213,9078 1,37E-16 

123 BRAIN 120 0,028061 4536 
 

211,8414 1,42E-16 
124 GOOGLE 21 

 
2 

 
211,0322 1,44E-16 

126 BABY 157 0,036713 7793 
 

210,3279 1,46E-16 
130 TRAVELING 23 

 
10 

 
205,6045 1,58E-16 

131 COLOR 33 
 

100 
 

204,8736 1,6E-16 
132 MIDDLE-CLASS 19 

 
0 

 
203,2124 1,65E-16 

135 ADDICTION 51 0,011926 561 
 

199,7334 1,76E-16 
137 LOVE 270 0,063136 20787 0,023244 197,074 1,84E-16 
138 PAYCHECK 20 

 
3 

 
196,1247 1,88E-16 

140 MOTHERHOOD 41 
 

292 
 

192,813 2E-16 
141 WELL-BEING 18 

 
0 

 
192,517 2,01E-16 

144 CLOSET 37 
 

200 
 

192,3134 2,02E-16 
147 SEGAR 19 

 
2 

 
190,0228 2,11E-16 

149 LDS 21 
 

9 
 

188,0373 2,19E-16 
150 ABORTION 64 0,014966 1225 

 
187,0789 2,23E-16 

151 SLEEP 138 0,03227 6811 
 

186,0557 2,28E-16 
156 JEWELRY 21 

 
12 

 
181,456 2,5E-16 

157 NEIGHBORHOOD 21 
 

12 
 

181,456 2,5E-16 
158 FRIEND 213 0,049808 14972 0,016742 180,3625 2,55E-16 
159 GUY 93 0,021747 3166 

 
180,0448 2,57E-16 

161 CAREER 139 0,032504 7275 
 

175,2035 2,84E-16 
162 SKIN 130 0,030399 6435 

 
174,6935 2,87E-16 

164 BOYFRIEND 56 0,013095 968 
 

173,8158 2,93E-16 
166 EMOTIONAL 93 0,021747 3310 

 
173,262 2,96E-16 

168 REPORTER 56 0,013095 988 
 

171,7793 3,06E-16 
170 PELVIC-FLOOR 16 

 
0 

 
171,1261 3,1E-16 

172 GLYCATION 16 
 

0 
 

171,1261 3,1E-16 
173 TWINS 55 0,012861 950 

 
170,7854 3,13E-16 

180 T-SHIRT 15 
 

0 
 

160,4307 3,96E-16 
182 PRO-CHOICE 15 

 
0 

 
160,4307 3,96E-16 

184 JOB 249 0,058226 20600 0,023035 159,7782 4,02E-16 
188 INTERNET 26 

 
90 

 
155,493 4,46E-16 

190	   YOUR	   912	   0,213261	   122563	   0,137051	   154,0745	   4,62E-‐16	  
191 ONLINE 40 

 
459 

 
153,5941 4,68E-16 

193 PEOPLE 813 0,190111 106437 0,119019 152,8056 4,77E-16 
196 FAMILY 322 0,075296 31078 0,034752 150,277 5,09E-16 
200 SELF-ESTEEM 14 

 
0 

 
149,7353 5,16E-16 

204 E-MAILS 14 
 

0 
 

149,7353 5,16E-16 
205 REPRODUCTIVE 41 

 
529 

 
148,7531 5,29E-16 

210 BELL 84 0,019642 3192 
 

147,5695 5,46E-16 
211 LONELINESS 41 

 
549 

 
146,0111 5,69E-16 

212 PREGNANT 68 0,015901 2045 
 

145,6708 5,74E-16 
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213 GAY 63 0,014732 1717 
 

145,457 5,78E-16 
215 PRESIDENT 203 0,047469 15866 0,017741 144,3428 5,95E-16 
217 MARRIAGE 126 0,029464 7209 

 
142,4311 6,28E-16 

220 PART-TIME 13 
 

0 
 

139,0399 6,9E-16 
222 FRENEMY 13 

 
0 

 
139,0399 6,9E-16 

227 APARTMENT 52 0,01216 1164 
 

137,7088 7,17E-16 
229 IMPROV 20 

 
43 

 
135,5756 7,63E-16 

232 CEO 23 
 

90 
 

132,6617 8,33E-16 
233 CAMPAIGN 135 0,031568 8610 

 
131,9764 8,51E-16 

235 COUNSELOR 13 
 

1 
 

131,8445 8,54E-16 
236 GUYS 49 0,011458 1072 

 
131,723 8,57E-16 

239 MAYOR 63 0,014732 1967 
 

131,0019 8,76E-16 
241 BLOND 35 

 
431 

 
129,9304 9,06E-16 

 

5.1.2 A lista referente ao córpus formado pelos artigos publicados na revista Guns & 

Ammo (utilizado como amostra finita de linguagem tipicamente de defesa pessoal ou de 

combate) 

Do referido córpus de referência “específico”, obtivemos esta lista de 100 palavras-

-chave relevantes, a qual está organizada por meio da utilização de oito colunas. Devo, 

portanto, explicar, com base em Berber Sardinha (2009:211—212), o conteúdo de cada uma 

delas: da coluna N, consta a “posição” (ou a ordem) de cada palavra-chave selecionada da 

lista geral; da coluna Key word, consta a palavra-chave relevante; da coluna Freq., consta a 

frequência de cada palavra-chave no córpus de referência; da coluna %, consta a porcentagem 

da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de estudo; da coluna RC. 

Freq., consta o cálculo de quão incomum é a frequência da palavra-chave no córpus de 

referência (com base, é claro, no procedimento adotado); da coluna RC. %, consta a 

porcentagem da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de referência; 

da coluna Keyness, consta o resultado da estatística de comparação (a chavicidade); e, da 

coluna P, consta o valor da estatística p, por meio da qual se indica o grau de significância da 

estatística de comparação: 

N Key word Freq. % 
RC. 

Freq. RC. % Keyness P 
1 GUN 2742 0,615426 3490 

 
20604,78 9,19E-23 

4 SHOOTING 1119 0,251153 2046 
 

7787,768 1,72E-21 
5 GUNS 945 0,2121 1926 

 
6413,08 3,08E-21 

6 HANDGUN 481 0,107958 69 
 

4690,991 7,92E-21 
7 PISTOL 547 0,122771 543 

 
4300,728 1,03E-20 

8 FIREARMS 504 0,11312 344 
 

4208,1 1,1E-20 
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9 RIFLE 517 0,116038 639 
 

3904,587 1,38E-20 
10 TRIGGER 503 0,112895 845 

 
3566,665 1,81E-20 

13 SHOOTERS 345 0,077433 39 
 

3410,103 2,08E-20 
14 SHOOTER 291 0,065313 55 

 
2786,279 3,84E-20 

15 SHOOT 477 0,10706 1742 
 

2770,771 3,9E-20 
16 AMMO 269 0,060375 33 

 
2647,211 4,48E-20 

17 SIGHTS 347 0,077882 726 
 

2339,754 6,53E-20 
18 DEFENSE 269 0,060375 185 

 
2243,349 7,42E-20 

19 FIREARM 247 0,055438 91 
 

2228,869 7,57E-20 
21 HOLSTER 238 0,053418 107 

 
2100 9,07E-20 

24 ZOMBIE 218 0,048929 75 
 

1981,328 1,08E-19 
25 YOUR 2004 0,449786 122563 0,137051 1965,076 1,11E-19 
26 GLOCK 176 0,039502 1 

 
1855,75 1,32E-19 

27 RIFLES 245 0,054989 321 
 

1829,282 1,38E-19 
28 SELF-DEFENSE 172 0,038604 0 

 
1825,629 1,39E-19 

29 ROUNDS 309 0,069353 1190 
 

1766,314 1,54E-19 
31 RECOIL 193 0,043318 90 

 
1695,47 1,74E-19 

32 CARRY 536 0,120302 9129 0,010208 1638,164 1,94E-19 
34 SHOT 498 0,111773 7693 

 
1608,499 2,05E-19 

35 TARGET 455 0,102122 6019 
 

1595,956 2,1E-19 
36 HANDGUNS 166 0,037258 34 

 
1579,926 2,17E-19 

37 GRIP 310 0,069578 1733 
 

1568,23 2,22E-19 
38 ANTI-GUN 144 0,03232 0 

 
1528,425 2,4E-19 

39 CONCEALED 255 0,057233 837 
 

1527,98 2,4E-19 
42 AMMUNITION 218 0,048929 548 

 
1404,372 3,11E-19 

43 NRA 181 0,040624 241 
 

1347,098 3,53E-19 
45 BULLET 218 0,048929 715 

 
1306,544 3,88E-19 

46 SIGHT 397 0,089104 5977 
 

1300,44 3,94E-19 
47 BARREL 224 0,050276 849 

 
1286,607 4,07E-19 

48 TACTICAL 201 0,045113 593 
 

1240,904 4,55E-19 
49 MUZZLE 156 0,035013 183 

 
1189,815 5,18E-19 

50 ZOMBIES 132 0,029627 50 
 

1187,553 5,21E-19 
51 PISTOLS 171 0,03838 335 

 
1171,004 5,44E-19 

52 MAGAZINE 326 0,073169 4157 
 

1164,918 5,53E-19 
53 RELOAD 120 0,026933 21 

 
1155,207 5,68E-19 

54 WEAPON 248 0,055662 1793 
 

1140,139 5,91E-19 
55 SHOTGUN 165 0,037033 370 

 
1093,933 6,72E-19 

56 BOLT 192 0,043093 761 
 

1087,845 6,84E-19 
58 FIRING 194 0,043542 941 

 
1030,314 8,09E-19 

59 CALIBER 94 0,021098 1 
 

986,6239 9,25E-19 
61 YARDS 263 0,059029 3277 

 
950,706 1,04E-18 

65 AIRSOFT 88 0,019751 0 
 

934,0263 1,1E-18 
66 CARTRIDGE 136 0,030524 291 

 
912,024 1,18E-18 

67 ENFORCEMENT 188 0,042196 1269 
 

887,5118 1,29E-18 
70 REVOLVER 122 0,027382 209 

 
861,2606 1,41E-18 

71 YOU 4202 0,943115 518470 0,579757 852,2321 1,46E-18 
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73 MAGAZINES 191 0,042869 1608 
 

825,6022 1,61E-18 
74 GUNSITE 77 0,017282 0 

 
817,2711 1,66E-18 

75 ARMED 266 0,059702 4586 
 

807,0842 1,73E-18 
76 OWNERS 241 0,054091 3549 

 
798,8917 1,79E-18 

77 TARGETS 205 0,046011 2439 
 

758,0782 2,11E-18 
78 FIRED 191 0,042869 2035 

 
744,3297 2,23E-18 

79 DEFENSIVE 161 0,036136 1153 
 

742,8964 2,25E-18 
80 SHOTS 177 0,039727 1656 

 
731,3291 2,36E-18 

82 CHAMBERED 77 0,017282 23 
 

709,6444 2,59E-18 
84 BAN 198 0,04444 2724 

 
680,4664 2,96E-18 

85 TRAINING 446 0,100102 19132 0,021394 668,9992 3,12E-18 
86 CARBINE 68 0,015262 13 

 
650,5147 3,41E-18 

87 BULLETS 117 0,02626 504 
 

645,8386 3,49E-18 
88 REVOLVERS 73 0,016384 34 

 
641,3669 3,57E-18 

89 BIDEN 63 0,01414 7 
 

623,2324 3,91E-18 
90 PERCENT 182 0,040849 2531 

 
621,9568 3,94E-18 

92 GUNFIGHT 66 0,014813 16 
 

619,7308 3,98E-18 
97 SAFETY 274 0,061498 7999 

 
581,5915 4,87E-18 

98 FIRE 344 0,077209 13161 0,014717 577,8714 4,97E-18 
100 INCHES 160 0,035911 2142 

 
557,691 5,57E-18 

101 THREAT 219 0,049153 5069 
 

551,4274 5,77E-18 
103 ASSAULT 153 0,03434 2073 

 
529,9956 6,56E-18 

104 GUYS 123 0,027607 1072 
 

523,96 6,8E-18 
105 SHOTGUNS 66 0,014813 62 

 
523,812 6,81E-18 

107 WEBSITE 49 0,010998 0 
 

520,0786 6,97E-18 
109 ACCURACY 134 0,030076 1496 

 
510,8803 7,38E-18 

112 SLIDE 135 0,0303 1623 
 

496,668 8,08E-18 
114 ONLINE 93 0,020873 459 

 
491,0329 8,38E-18 

115 MAUSER 51 0,011447 9 
 

490,6708 8,4E-18 
116 AMENDMENT 134 0,030076 1646 

 
487,7978 8,56E-18 

117 INSTRUCTOR 96 0,021547 530 
 

487,7441 8,56E-18 
118 COMBAT 128 0,028729 1431 

 
487,6829 8,57E-18 

120 MOD 87 0,019527 361 
 

485,9428 8,67E-18 
124 HOLSTERS 53 0,011896 21 

 
474,4624 9,36E-18 

125 RELOADING 51 0,011447 14 
 

473,7151 9,41E-18 
126 WEAPONS 178 0,039951 3810 

 
472,3401 9,5E-18 

127 THUMB 114 0,025587 1064 
 

471,5092 9,55E-18 
129 LAW-ABIDING 44 

 
0 

 
467,0088 9,85E-18 

131 POCKET 167 0,037482 3329 
 

463,9198 1,01E-17 
132 CARTRIDGES 71 0,015936 169 

 
463,7658 1,01E-17 

133 SWAT 54 0,01212 31 
 

461,9232 1,02E-17 
136 HUNTING 142 0,031871 2241 

 
453,1365 1,09E-17 

137 CAN 1662 0,373026 188245 0,210497 452,0409 1,1E-17 
140 REAR 149 0,033442 2673 

 
441,5719 1,18E-17 

141 ONE-HANDED 41 
 

0 
 

435,1671 1,24E-17 
142 GOOGLE 42 

 
2 

 
429,529 1,29E-17 
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143 HITS 111 0,024913 1201 
 

429,464 1,29E-17 
145 PRO-GUN 39 

 
0 

 
413,9392 1,46E-17 

 

5.1.3 A lista referente ao córpus formado pelos livros que compõem a versão King James 

da Bíblia (utilizado como amostra finita de linguagem tipicamente religiosa arcaica) 

Do referido córpus de referência “específico”, obtivemos esta lista de 100 palavras-

-chave relevantes, a qual está organizada por meio da utilização de oito colunas. Devo, 

portanto, explicar, com base em Berber Sardinha (2009:211—212), o conteúdo de cada uma 

delas: da coluna N, consta a “posição” (ou a ordem) de cada palavra-chave selecionada da 

lista geral; da coluna Key word, consta a palavra-chave relevante; da coluna Freq., consta a 

frequência de cada palavra-chave no córpus de referência; da coluna %, consta a porcentagem 

da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de estudo; da coluna RC. 

Freq., consta o cálculo de quão incomum é a frequência da palavra-chave no córpus de 

referência (com base, é claro, no procedimento adotado); da coluna RC. %, consta a 

porcentagem da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de referência; 

da coluna Keyness, consta o resultado da estatística de comparação (a chavicidade); e, da 

coluna P, consta o valor da estatística p, por meio da qual se indica o grau de significância da 

estatística de comparação: 

N Key word Freq. % 
RC. 

Freq. RC. % Keyness P 
3 SHALL 9838 1,14942 17592 0,019672 56301,61 4,49E-24 
4 THOU 5475 0,63967 642 

 
46949,55 7,75E-24 

5 LORD 7834 0,915283 13852 0,015489 44952,01 8,83E-24 
6 THY 4601 0,537557 555 

 
39380,98 1,31E-23 

7 THEE 3826 0,44701 505 
 

32554,66 2,33E-23 
8 YE 3985 0,465586 1050 

 
32011,02 2,45E-23 

10 HATH 2264 0,264514 247 
 

19490,11 1,09E-22 
11 GOD 4444 0,519213 18518 0,020707 19216,17 1,13E-22 
13 SHALT 1617 0,188922 103 

 
14291,1 2,76E-22 

14 SAITH 1262 0,147445 23 
 

11529,84 5,27E-22 
15 BEHOLD 1326 0,154923 206 

 
11150,82 5,82E-22 

17 SON 2371 0,277015 11578 0,012947 9600,102 9,14E-22 
18 HAST 1070 0,125013 59 

 
9508,617 9,41E-22 

19 KING 2256 0,263579 11489 0,012847 8970,457 1,12E-21 
22 THINE 937 0,109474 55 

 
8307,146 1,41E-21 

26 SONS 1079 0,126065 3172 
 

5298,522 5,48E-21 
27 SPAKE 588 0,068699 23 

 
5283,317 5,53E-21 

31 BRETHREN 563 0,065778 135 
 

4562,856 8,61E-21 
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33 LAND 1717 0,200605 19230 0,021503 4487,441 9,06E-21 
35 MAN 2615 0,305523 52717 0,058949 4306,878 1,03E-20 
39 SAYING 1445 0,168826 16159 0,018069 3779,948 1,52E-20 
42 LET 1511 0,176537 22848 0,025549 3187,543 2,55E-20 
45 EARTH 987 0,115316 8251 

 
3074,883 2,85E-20 

47 FATHERS 538 0,062857 1108 
 

2953,733 3,21E-20 
49 HOUSE 2027 0,236824 48111 0,053798 2828,127 3,67E-20 
50 CHILDREN 1803 0,210653 38510 0,043062 2806,012 3,76E-20 
51 HEAVEN 582 0,067998 1900 

 
2755,518 3,97E-20 

55 MEN 1653 0,193128 33480 0,037438 2709,138 4,18E-20 
56 COMMANDED 443 0,051758 672 

 
2642,156 4,51E-20 

57 TABERNACLE 328 0,038322 103 
 

2584,086 4,82E-20 
58 EVIL 612 0,071503 2735 

 
2570,319 4,9E-20 

59 HOLY 611 0,071386 2727 
 

2567,479 4,92E-20 
60 OFFERING 723 0,084472 4704 

 
2566,579 4,92E-20 

61 PASS 830 0,096973 7183 
 

2535,948 5,11E-20 
62 COMETH 282 0,032947 18 

 
2491,681 5,39E-20 

65 LEVITES 265 0,030961 19 
 

2330,007 6,61E-20 
67 SERVANT 491 0,057366 1629 

 
2311,282 6,77E-20 

68 INIQUITY 278 0,03248 62 
 

2268,468 7,17E-20 
69 PRIEST 498 0,058184 1850 

 
2248,919 7,36E-20 

70 DWELL 338 0,03949 328 
 

2232,442 7,53E-20 
71 SIN 447 0,052225 1275 

 
2217,159 7,69E-20 

74 RIGHTEOUSNESS 303 0,035401 207 
 

2138,303 8,59E-20 
75 MIDST 364 0,042528 613 

 
2113,013 8,9E-20 

77 HAND 1470 0,171747 34586 0,038674 2069,869 9,48E-20 
79 ALTAR 378 0,044164 814 

 
2048,311 9,79E-20 

80 PHILISTINES 251 0,029326 59 
 

2038,045 9,94E-20 
81 COME 1972 0,230398 60354 0,067488 2024,519 1,01E-19 
83 SWORD 424 0,049538 1408 

 
1995,209 1,06E-19 

84 PRIESTS 392 0,045799 1050 
 

1985,096 1,08E-19 
85 SMOTE 230 0,026872 30 

 
1957,603 1,12E-19 

86 CUBITS 213 0,024886 3 
 

1953,037 1,13E-19 
87 BEGAT 225 0,026288 22 

 
1948,442 1,14E-19 

88 CONGREGATION 364 0,042528 825 
 

1942,5 1,15E-19 
89 SHEW 228 0,026638 31 

 
1935,205 1,16E-19 

90 WILT 245 0,028625 77 
 

1929,981 1,17E-19 
93 EAT 655 0,076527 6631 

 
1824,285 1,39E-19 

94 GLORY 402 0,046968 1483 
 

1820,114 1,4E-19 
95 SERVANTS 476 0,055613 2732 

 
1793,233 1,47E-19 

97 PHARAOH 225 0,026288 80 
 

1746,913 1,59E-19 
98 HEART 830 0,096973 12592 0,01408 1745,94 1,59E-19 
99 THYSELF 215 0,025119 52 

 
1740,937 1,61E-19 

100 BURNT 366 0,042762 1205 
 

1727,552 1,65E-19 
101 FATHER 979 0,114381 18482 0,020667 1712,685 1,69E-19 
103 ANSWERED 492 0,057483 3365 

 
1703,764 1,72E-19 
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104 WICKED 344 0,040191 987 
 

1702,869 1,72E-19 
105 WILDERNESS 305 0,035635 605 

 
1692,597 1,75E-19 

106 SOUL 458 0,05351 2822 
 

1669,015 1,83E-19 
108 DWELT 226 0,026405 129 

 
1642,894 1,92E-19 

109 HOSTS 299 0,034934 626 
 

1633,656 1,95E-19 
111 FLESH 420 0,049071 2345 

 
1602,329 2,07E-19 

112 PROPHETS 239 0,027923 217 
 

1599,901 2,08E-19 
114 PSALM 238 0,027807 216 

 
1593,342 2,11E-19 

116 PAGE 685 0,080032 9298 0,010397 1567,353 2,22E-19 
117 KINGS 373 0,043579 1678 

 
1562,206 2,24E-19 

118 BLESSED 302 0,035284 759 
 

1560,901 2,25E-19 
119 RIGHTEOUS 238 0,027807 239 

 
1560,831 2,25E-19 

120 CAST 501 0,058534 4188 
 

1560,609 2,25E-19 
121 SLEW 196 0,0229 61 

 
1545,683 2,32E-19 

122 DOTH 207 0,024185 100 
 

1543,092 2,33E-19 
123 OFFERINGS 266 0,031078 467 

 
1527,005 2,4E-19 

127 DAY 1726 0,201657 60280 0,067406 1464,667 2,73E-19 
128 PROPHET 245 0,028625 380 

 
1452,957 2,8E-19 

129 ARK 230 0,026872 282 
 

1443,876 2,85E-19 
130 COVENANT 292 0,034116 868 

 
1428,233 2,95E-19 

132 DISCIPLES 243 0,028391 413 
 

1407,146 3,09E-19 
134 MULTITUDE 243 0,028391 433 

 
1389,368 3,21E-19 

135 PRINCES 273 0,031896 727 
 

1385,065 3,24E-19 
138 BROUGHT 864 0,100945 18188 0,020338 1363,505 3,4E-19 
141 CITIES 448 0,052342 3933 

 
1357,554 3,45E-19 

143 UNCLEAN 194 0,022666 142 
 

1352,554 3,49E-19 
144 PRAY 313 0,036569 1334 

 
1339,954 3,59E-19 

145 MIGHTY 284 0,033181 941 
 

1337,434 3,61E-19 
146 HEARKEN 153 0,017876 14 

 
1329,61 3,68E-19 

147 COMMANDMENT 177 0,02068 82 
 

1327,35 3,7E-19 
148 REJOICE 192 0,022432 161 

 
1305,359 3,89E-19 

152 BRING 728 0,085056 13765 0,015392 1271,63 4,22E-19 
153 SPIRIT 505 0,059002 5998 

 
1268,899 4,25E-19 

154 SENT 686 0,080149 12216 0,01366 1263,974 4,3E-19 
156 NAME 927 0,108306 22634 0,02531 1253,283 4,41E-19 
157 MERCY 276 0,032246 1022 

 
1247,836 4,47E-19 

 

5.1.4 A lista referente ao córpus formado pelos livros que compõem a versão NIV da 

Bíblia (utilizado como amostra finita de linguagem tipicamente religiosa 

contemporânea) 

Do referido córpus de referência “específico”, obtivemos esta lista de 100 palavras-

-chave relevantes, a qual está organizada por meio da utilização de oito colunas. Devo, 

portanto, explicar, com base em Berber Sardinha (2009:211—212), o conteúdo de cada uma 
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delas: da coluna N, consta a “posição” (ou a ordem) de cada palavra-chave selecionada da 

lista geral; da coluna Key word, consta a palavra-chave relevante; da coluna Freq., consta a 

frequência de cada palavra-chave no córpus de referência; da coluna %, consta a porcentagem 

da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de estudo; da coluna RC. 

Freq., consta o cálculo de quão incomum é a frequência da palavra-chave no córpus de 

referência (com base, é claro, no procedimento adotado); da coluna RC. %, consta a 

porcentagem da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de referência; 

da coluna Keyness, consta o resultado da estatística de comparação (a chavicidade); e, da 

coluna P, consta o valor da estatística p, por meio da qual se indica o grau de significância da 

estatística de comparação: 

N Key word Freq. % 
RC. 

Freq. RC. % Keyness P 
1 LORD 7738 1,061076 13852 0,015489 46681,96 7,88E-24 
3 WILL 10150 1,391822 228063 0,255022 17667,73 1,46E-22 
4 GOD 3864 0,529852 18518 0,020707 16954,1 1,65E-22 
6 YOUR 6468 0,886926 122563 0,137051 13022,03 3,65E-22 
7 YOU 12948 1,775499 518470 0,579757 11503,15 5,3E-22 
9 SON 2325 0,318816 11578 0,012947 10041,75 7,98E-22 

10 KING 2262 0,310177 11489 0,012847 9691,599 8,88E-22 
16 ISRAELITES 605 0,082961 87 

 
5307,438 5,46E-21 

21 SONS 856 0,117379 3172 
 

4132,562 1,16E-20 
22 LAND 1448 0,198557 19230 0,021503 3773,209 1,53E-20 
23 TEMPLE 675 0,09256 1885 

 
3581,014 1,79E-20 

24 MEN 1754 0,240518 33480 0,037438 3502,265 1,92E-20 
26 MAN 2064 0,283027 52717 0,058949 3161,994 2,61E-20 
31 DECLARES 370 0,050736 314 

 
2626,443 4,59E-20 

32 SERVANT 511 0,070071 1629 
 

2597,456 4,75E-20 
33 HE 8206 1,12525 541443 0,605446 2584,067 4,82E-20 
34 OFFERING 687 0,094205 4704 

 
2582,81 4,83E-20 

35 HOLY 581 0,07967 2727 
 

2567,892 4,92E-20 
37 SIN 466 0,0639 1275 

 
2487,943 5,41E-20 

38 LEVITES 271 0,037161 19 
 

2471,085 5,53E-20 
39 OFFERINGS 370 0,050736 467 

 
2423,5 5,86E-20 

40 DESCENDANTS 365 0,050051 450 
 

2403,159 6,02E-20 
42 ALMIGHTY 343 0,047034 349 

 
2351,223 6,43E-20 

43 FATHER 1068 0,14645 18482 0,020667 2304,764 6,83E-20 
44 PRIESTS 417 0,057181 1050 

 
2283,521 7,03E-20 

45 PRIEST 477 0,065409 1850 
 

2265,358 7,2E-20 
46 ALTAR 380 0,052108 814 

 
2180,739 8,09E-20 

47 RIGHTEOUS 301 0,041275 239 
 

2162,547 8,3E-20 
50 CUBITS 219 0,03003 3 

 
2078,303 9,36E-20 

51 EARTH 724 0,099279 8251 
 

2076,88 9,38E-20 
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53 NATIONS 545 0,074733 3829 
 

2024,231 1,01E-19 
54 SWORD 400 0,05485 1408 

 
1965,954 1,11E-19 

55 WICKED 362 0,049639 987 
 

1934,742 1,16E-19 
60 HEAVEN 416 0,057044 1900 

 
1858,241 1,32E-19 

61 EVIL 449 0,061569 2735 
 

1780,055 1,5E-19 
63 SINS 291 0,039903 553 

 
1725,415 1,65E-19 

64 PHILISTINES 208 0,028522 59 
 

1722,984 1,66E-19 
65 PROPHETS 242 0,033184 217 

 
1700,224 1,73E-19 

66 DISCIPLES 266 0,036475 413 
 

1660,384 1,86E-19 
67 RIGHTEOUSNESS 231 0,031676 207 

 
1623,14 1,99E-19 

68 SPIRIT 530 0,072676 5998 
 

1526,674 2,41E-19 
69 SOVEREIGN 303 0,041549 1012 

 
1516,209 2,46E-19 

71 COVENANT 288 0,039492 868 
 

1491,048 2,59E-19 
72 COMMANDED 271 0,037161 672 

 
1490,779 2,59E-19 

73 PHARAOH 187 0,025642 80 
 

1476,981 2,66E-19 
74 PROPHET 237 0,032499 380 

 
1467,744 2,71E-19 

75 FATHERS 302 0,041412 1108 
 

1462,913 2,74E-19 
77 SAID 3182 0,436333 183381 0,205058 1420,884 3E-19 
78 ARK 218 0,029893 282 

 
1420,049 3E-19 

79 BROTHERS 408 0,055947 3296 
 

1415,317 3,04E-19 
80 UNCLEAN 193 0,026465 142 

 
1405,216 3,1E-19 

81 BRING 710 0,097359 13765 0,015392 1398,856 3,15E-19 
83 PEOPLE 2182 0,299207 106437 0,119019 1381,219 3,27E-19 
84 TENT 284 0,038944 1060 

 
1367,376 3,37E-19 

85 WENT 1227 0,168253 41563 0,046476 1363,39 3,41E-19 
86 LET 890 0,122042 22848 0,025549 1355,538 3,47E-19 
87 ANSWERED 396 0,054302 3365 

 
1338,564 3,6E-19 

88 KINGS 317 0,043469 1678 
 

1334,574 3,64E-19 
89 SENT 650 0,089131 12216 0,01366 1313,738 3,82E-19 
90 EAT 501 0,0687 6631 

 
1307,899 3,87E-19 

92 CAME 1190 0,163179 40797 0,04562 1301,963 3,92E-19 
94 GLORY 292 0,040041 1483 

 
1250,399 4,44E-19 

95 BURNT 275 0,037709 1205 
 

1248,108 4,47E-19 
97 BROUGHT 761 0,104352 18188 0,020338 1243,798 4,52E-19 
99 IDOLS 171 0,023448 132 

 
1234,683 4,62E-19 

100 HONOR 168 0,023037 118 
 

1232,87 4,64E-19 
102 DESERT 310 0,042509 1951 

 
1211,184 4,9E-19 

103 PRAISE 284 0,038944 1478 
 

1204,052 4,99E-19 
104 ENEMIES 272 0,037298 1294 

 
1195,702 5,1E-19 

106 YOURSELVES 213 0,029208 498 
 

1192,174 5,15E-19 
108 WRATH 194 0,026602 332 

 
1181,992 5,29E-19 

110 GODS 265 0,036338 1247 
 

1169,958 5,46E-19 
113 THEIR 3611 0,495159 236458 0,264409 1157,427 5,64E-19 
114 REPLIED 414 0,05677 4988 

 
1147,648 5,79E-19 

118 COME 1406 0,192798 60354 0,067488 1111,537 6,39E-19 
119 DAY 1399 0,191838 60280 0,067406 1099,26 6,62E-19 
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120 TRIBE 210 0,028796 647 
 

1079,436 7E-19 
121 FIRSTBORN 131 0,017963 41 

 
1073,895 7,11E-19 

123 ELDERS 188 0,02578 444 
 

1049,157 7,65E-19 
124 LIVE 644 0,088309 15600 0,017444 1038,92 7,88E-19 
125 INHERITANCE 234 0,032087 1134 

 
1021,119 8,32E-19 

126 GRAIN 262 0,035927 1732 
 

1001,031 8,85E-19 
128 HEART 568 0,077887 12592 0,01408 995,9061 8,99E-19 
129 CITY 709 0,097222 19782 0,02212 989,4762 9,17E-19 
130 INCENSE 149 0,020432 180 

 
985,34 9,29E-19 

131 PSALM 154 0,021117 216 
 

984,7745 9,31E-19 
132 GOLD 446 0,061158 7549 

 
978,6612 9,49E-19 

133 CLANS 137 0,018786 114 
 

975,9648 9,57E-19 
134 NAME 753 0,103255 22634 0,02531 967,0129 9,85E-19 
136 FAVOR 117 0,016044 35 

 
963,7961 9,95E-19 

137 CLAN 169 0,023174 383 
 

954,4458 1,03E-18 
139 DETESTABLE 110 0,015084 27 

 
924,2646 1,13E-18 

140 SHEKELS 105 0,014398 16 
 

917,3788 1,16E-18 
142 JEWS 235 0,032224 1598 

 
886,2165 1,29E-18 

144 BLESSED 187 0,025642 759 
 

873,4095 1,35E-18 
145 HEAVENS 170 0,023311 529 

 
870,9738 1,36E-18 

147 DESTROY 241 0,033047 1827 
 

862,8457 1,4E-18 
148 SILVER 342 0,046897 4868 

 
850,2889 1,47E-18 

150 GAVE 659 0,090366 19831 0,022175 845,1425 1,5E-18 
152 SANCTUARY 174 0,02386 663 

 
831,5739 1,58E-18 

 

5.1.5 A lista referente ao córpus formado pelos quatro primeiros volumes da obra A 

Odisseia (utilizado como amostra finita de linguagem tipicamente literária épica, 

mitológica) 

Do referido córpus de referência “específico”, obtivemos esta lista de 100 palavras-

-chave relevantes, a qual está organizada por meio da utilização de oito colunas. Devo, 

portanto, explicar, com base em Berber Sardinha (2009:211—212), o conteúdo de cada uma 

delas: da coluna N, consta a “posição” (ou a ordem) de cada palavra-chave selecionada da 

lista geral; da coluna Key word, consta a palavra-chave relevante; da coluna Freq., consta a 

frequência de cada palavra-chave no córpus de referência; da coluna %, consta a porcentagem 

da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de estudo; da coluna RC. 

Freq., consta o cálculo de quão incomum é a frequência da palavra-chave no córpus de 

referência (com base, é claro, no procedimento adotado); da coluna RC. %, consta a 

porcentagem da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de referência; 

da coluna Keyness, consta o resultado da estatística de comparação (a chavicidade); e, da 
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coluna P, consta o valor da estatística p, por meio da qual se indica o grau de significância da 

estatística de comparação: 

N Key word Freq. % 
RC. 

Freq. RC. % Keyness P 
3 SUITORS 920 0,195858 79 

 
9118,024 1,07E-21 

8 YOU 7548 1,606887 518470 0,579757 5745,332 4,29E-21 
12 GODS 692 0,147319 1247 

 
4759,065 7,58E-21 

13 SHIP 844 0,179678 3899 
 

4469,554 9,17E-21 
14 SON 1052 0,223959 11578 0,012947 3935,324 1,35E-20 
15 HEAVEN 644 0,137101 1900 

 
3909,67 1,37E-20 

22 YOUR 2536 0,539887 122563 0,137051 3147,97 2,65E-20 
23 HOUSE 1564 0,332959 48111 0,053798 3047,476 2,92E-20 
24 ANSWERED 608 0,129437 3365 

 
3024,838 2,99E-20 

27 MEN 1240 0,263983 33480 0,037438 2684,767 4,3E-20 
29 ACHAEANS 244 0,051945 1 

 
2551,228 5,02E-20 

33 TELL 1036 0,220553 26275 0,029381 2352,264 6,42E-20 
34 SWINEHERD 228 0,048539 5 

 
2347,808 6,46E-20 

36 SHALL 828 0,176272 17592 0,019672 2131,142 8,67E-20 
37 SEA 728 0,154983 12663 0,01416 2128,23 8,71E-20 
38 WENT 1204 0,256319 41563 0,046476 2119,228 8,82E-20 
39 STRANGER 360 0,07664 1297 

 
2062,329 9,59E-20 

40 FATHER 824 0,175421 18482 0,020667 2043,712 9,86E-20 
45 LET 824 0,175421 22848 0,025549 1746,739 1,59E-19 
46 MAN 1224 0,260576 52717 0,058949 1729,163 1,64E-19 
53 AM 792 0,168608 23753 0,026561 1575,453 2,18E-19 
55 WINE 444 0,094523 5942 

 
1504,591 2,52E-19 

58 MAIDS 188 0,040023 235 
 

1396,977 3,16E-19 
61 CLOISTER 156 0,033211 83 

 
1331,59 3,66E-19 

62 GODDESS 204 0,043429 592 
 

1243,979 4,52E-19 
66 BOW 244 0,051945 1454 

 
1181,578 5,29E-19 

69 COME 1096 0,233327 60354 0,067488 1152,492 5,72E-19 
70 SHIPS 276 0,058757 2439 

 
1141,173 5,89E-19 

71 HANDS 568 0,120921 16987 0,018995 1132,328 6,04E-19 
72 SPEAR 160 0,034062 298 

 
1091,857 6,76E-19 

73 HOME 932 0,198413 48888 0,054667 1044,167 7,76E-19 
74 SPOKE 352 0,074937 6082 

 
1032,948 8,03E-19 

75 CAME 836 0,177975 40797 0,04562 1024,126 8,24E-19 
76 OWN 1084 0,230772 64543 0,072173 1022,703 8,28E-19 
78 SERVANTS 260 0,055351 2732 

 
993,8895 9,05E-19 

80 SHEEP 260 0,055351 2771 
 

987,2551 9,24E-19 
81 TOOK 744 0,15839 34132 0,038167 979,5556 9,46E-19 
86 CLOAK 168 0,035765 663 

 
935,8078 1,09E-18 

88 IMMORTAL 132 0,028101 231 
 

913,7075 1,18E-18 
91 SERVANT 200 0,042578 1629 

 
856,2896 1,44E-18 

92 ROSY-FINGERED 80 0,017031 0 
 

840,6988 1,52E-18 
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93 ARGIVES 80 0,017031 1 
 

829,9328 1,59E-18 
94 SONS 240 0,051093 3172 

 
818,569 1,66E-18 

95 PHAECIANS 76 0,01618 0 
 

798,6632 1,79E-18 
96 BARD 100 0,021289 96 

 
780,2513 1,93E-18 

97 GO 1088 0,231623 78775 0,088087 750,5109 2,17E-18 
98 HAD 3356 0,714456 382374 0,427574 749,9194 2,18E-18 

100 SAID 1912 0,407044 183381 0,205058 721,3089 2,46E-18 
101 DAUGHTER 320 0,068125 8436 

 
705,2598 2,64E-18 

102 GOATS 124 0,026398 462 
 

703,0951 2,67E-18 
103 KILLED 312 0,066421 8115 

 
694,7241 2,77E-18 

104 WIND 292 0,062164 7002 
 

690,5087 2,83E-18 
105 SLEEP 288 0,061312 6811 

 
687,8744 2,86E-18 

106 CAVE 156 0,033211 1211 
 

681,3917 2,95E-18 
107 DRINK-OFFERINGS 64 0,013625 0 

 
672,5569 3,07E-18 

108 BADE 92 0,019586 128 
 

669,0796 3,12E-18 
111 GREAT 716 0,152429 43120 0,048217 664,1856 3,2E-18 
113 SAW 504 0,107296 23225 0,02597 660,0577 3,26E-18 
115 TROJANS 72 0,015328 23 

 
651,7047 3,39E-18 

116 BROUGHT 436 0,09282 18188 0,020338 636,8542 3,65E-18 
117 LAID 252 0,053648 5510 

 
635,857 3,67E-18 

118 VOYAGE 124 0,026398 643 
 

631,1472 3,76E-18 
122 ISLAND 252 0,053648 5733 

 
618,6319 4E-18 

124 ARMOUR 132 0,028101 863 
 

617,2847 4,03E-18 
125 WEPT 112 0,023844 461 

 
615,6367 4,07E-18 

126 CLOISTERS 80 0,017031 84 
 

614,3241 4,09E-18 
127 THREW 188 0,040023 2717 

 
611,187 4,16E-18 

129 PIGS 132 0,028101 940 
 

597,0364 4,48E-18 
130 SHORE 160 0,034062 1786 

 
594,1885 4,55E-18 

132 SORROW 112 0,023844 528 
 

588,947 4,68E-18 
136 SAIL 148 0,031508 1485 

 
578,0219 4,97E-18 

137 WEEPING 112 0,023844 577 
 

571,3613 5,16E-18 
138 PRESENTS 168 0,035765 2239 

 
570,4686 5,18E-18 

139 SWORD 144 0,030656 1408 
 

569,1037 5,22E-18 
140 SPEARS 88 0,018734 205 

 
568,7819 5,23E-18 

144 TO-MORROW 52 0,01107 0 
 

546,4512 5,94E-18 
145 YOURSELF 296 0,063015 9812 0,010972 540,0339 6,17E-18 
146 HEARD 392 0,083453 17447 0,019509 533,8107 6,41E-18 
147 SUPPER 136 0,028953 1351 

 
533,6052 6,42E-18 

148 ROUND 520 0,110702 29206 0,032658 532,1106 6,47E-18 
149 MISCHIEF 96 0,020437 388 

 
530,7431 6,53E-18 

153 ARETE 52 0,01107 4 
 

517,6733 7,07E-18 
154 SEAT 232 0,04939 6021 

 
517,4212 7,08E-18 

155 DRINK 252 0,053648 7290 
 

516,1502 7,14E-18 
156 CREW 168 0,035765 2718 

 
512,4716 7,3E-18 

162 WIFE 348 0,074085 14886 0,016646 494,8737 8,17E-18 
163 EAT 236 0,050242 6631 

 
494,8421 8,17E-18 
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164 CYCLOPES 48 0,010219 1 
 

494,6634 8,18E-18 
165 RAFT 84 0,017883 277 

 
493,9493 8,22E-18 

167 GAVE 404 0,086007 19831 0,022175 491,2388 8,37E-18 
169 WICKED 116 0,024695 987 

 
487,502 8,58E-18 

170 OARS 68 0,014476 102 
 

486,8369 8,62E-18 
171 FELL 276 0,058757 9505 0,010629 486,5008 8,63E-18 
172 STOCKMAN 60 0,012773 46 

 
485,9107 8,67E-18 

173 VULCAN 72 0,015328 142 
 

484,7724 8,73E-18 
174 SET 620 0,131991 41721 0,046653 484,4081 8,76E-18 
175 DEAD 300 0,063867 11446 0,012799 479,8549 9,03E-18 
176 COMRADES 88 0,018734 375 

 
478,3691 9,12E-18 

177 SENT 308 0,06557 12216 0,01366 473,9295 9,4E-18 
178 BRAVE 132 0,028101 1603 

 
470,2124 9,64E-18 

 

5.1.6 A lista referente ao córpus formado pelos artigos publicados na revista The 

American Conservative (utilizado como amostra finita de linguagem tipicamente 

conservadora norte-americana) 

Do referido córpus de referência “específico”, obtivemos esta lista de 100 palavras-

-chave relevantes, a qual está organizada por meio da utilização de oito colunas. Devo, 

portanto, explicar, com base em Berber Sardinha (2009:211—212), o conteúdo de cada uma 

delas: da coluna N, consta a “posição” (ou a ordem) de cada palavra-chave selecionada da 

lista geral; da coluna Key word, consta a palavra-chave relevante; da coluna Freq., consta a 

frequência de cada palavra-chave no córpus de referência; da coluna %, consta a porcentagem 

da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de estudo; da coluna RC. 

Freq., consta o cálculo de quão incomum é a frequência da palavra-chave no córpus de 

referência (com base, é claro, no procedimento adotado); da coluna RC. %, consta a 

porcentagem da frequência da palavra-chave à luz do total de tokens do córpus de referência; 

da coluna Keyness, consta o resultado da estatística de comparação (a chavicidade); e, da 

coluna P, consta o valor da estatística p, por meio da qual se indica o grau de significância da 

estatística de comparação: 

N Key word Freq. % 
RC. 

Freq. RC. % Keyness P 
3 PERCENT 563 0,129516 2531 

 
3093,061 2,79E-20 

5 AMERICAN 886 0,203822 15971 0,017859 2659,074 4,42E-20 
6 AMERICA 651 0,149761 8324 

 
2353,431 6,41E-20 

7 REPUBLICAN 360 0,082817 1588 
 

1989,663 1,07E-19 
9 WAR 828 0,190479 28367 0,03172 1572,812 2,2E-19 

10 CONSERVATIVE 453 0,104211 6609 
 

1530,041 2,39E-19 
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12 CONSERVATIVES 291 0,066944 2082 
 

1357,112 3,45E-19 
16 DEFENSE 156 0,035887 185 

 
1194,99 5,11E-19 

17 GOP 114 0,026225 3 
 

1187,715 5,21E-19 
20 REPUBLICANS 166 0,038188 437 

 
1064,655 7,31E-19 

22 IQ 136 0,031286 203 
 

995,5281 9E-19 
23 JEWISH 224 0,051531 1974 

 
960,2856 1,01E-18 

24 CONSERVATISM 150 0,034507 460 
 

923,4315 1,14E-18 
25 AMERICANS 239 0,054981 2676 

 
921,0792 1,15E-18 

26 POLITICAL 622 0,143089 28602 0,031983 890,3598 1,27E-18 
29 BURKE 125 0,028756 327 

 
803,001 1,76E-18 

30 ADMISSIONS 141 0,032437 570 
 

800,7952 1,77E-18 
33 ELITE 151 0,034737 1267 

 
660,7062 3,25E-18 

35 STATES 411 0,094549 16954 0,018958 657,6327 3,3E-18 
37 MILITARY 325 0,074765 10805 0,012082 633,1306 3,72E-18 
40 ENROLLMENT 62 0,014263 6 

 
620,5739 3,96E-18 

41 LIBERAL 236 0,054291 5390 
 

609,9731 4,19E-18 
42 LIBERTARIAN 85 0,019554 145 

 
604,7483 4,3E-18 

43 FOREIGN-POLICY 54 0,012423 0 
 

575,7983 5,03E-18 
49 FAVOR 61 0,014033 35 

 
524,8254 6,77E-18 

50 BOOK 422 0,09708 22463 0,025118 511,3186 7,36E-18 
51 JEWS 134 0,030826 1598 

 
501,1322 7,85E-18 

56 AUTHOR 174 0,040028 3638 
 

476,5069 9,23E-18 
58 POLITICS 219 0,05038 6763 

 
453,4001 1,08E-17 

62 ACADEMIC 183 0,042099 4582 
 

443,908 1,16E-17 
63 LIBERALS 102 0,023465 883 

 
440,5345 1,19E-17 

64 DECADES 139 0,031977 2294 
 

438,7631 1,21E-17 
65 STATE 527 0,121235 36864 0,041222 438,4161 1,21E-17 
66 NATION 164 0,037728 3655 

 
430,8378 1,28E-17 

69 FBI 73 0,016793 286 
 

418,5793 1,41E-17 
71 RIGHT-WING 38 

 
0 

 
405,1901 1,56E-17 

72 TALIBAN 38 
 

0 
 

405,1901 1,56E-17 
75 ASIANS 69 0,015873 273 

 
394,4596 1,71E-17 

76 NEOCONSERVATIVES 36 
 

0 
 

383,8641 1,87E-17 
77 NEOCONSERVATIVE 36 

 
0 

 
383,8641 1,87E-17 

79 PRESIDENT 306 0,070394 15866 0,017741 382,5548 1,89E-17 
81 EXCEPTIONALISM 39 

 
7 

 
376,6865 1,99E-17 

82 LABOR 58 0,013343 149 
 

374,3372 2,03E-17 
85 WRITES 125 0,028756 2305 

 
369,9447 2,11E-17 

86 FEDERAL 148 0,034047 3592 
 

366,9355 2,17E-17 
87 UNITED 319 0,073385 17860 0,019971 363,0706 2,25E-17 
88 WORLD 609 0,140099 51655 0,057761 361,1852 2,28E-17 
89 ELITES 71 0,016333 409 

 
358,7217 2,34E-17 

90 HISTORY 314 0,072235 17582 0,01966 357,3281 2,37E-17 
91 LONG-TERM 33 

 
0 

 
351,8752 2,49E-17 

93 FAVORITE 38 
 

13 
 

347,4151 2,6E-17 
94 LIBERTY 97 0,022315 1293 

 
343,2876 2,7E-17 
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96 CONSTITUTION 145 0,033357 3805 
 

340,0603 2,79E-17 
97 INTELLECTUAL 129 0,029676 2860 

 
340,0548 2,79E-17 

100 CONGRESS 162 0,037268 4993 
 

335,905 2,91E-17 
105 POLICY 370 0,085117 24848 0,027785 327,6737 3,16E-17 
106 SO-CALLED 30 

 
0 

 
319,8863 3,42E-17 

107 NMS 34 
 

9 
 

318,5048 3,47E-17 
108 CONGRESSMAN 44 0,010122 75 

 
313,0958 3,68E-17 

109 ASIAN 103 0,023695 1828 
 

311,8128 3,73E-17 
110 STUDENTS 250 0,057512 13175 0,014732 306,531 3,95E-17 
112 SAME-SEX 28 

 
0 

 
298,5605 4,32E-17 

115 MERITOCRACY 38 
 

42 
 

294,8939 4,51E-17 
116 RUSHER 29 

 
2 

 
294,4113 4,53E-17 

117 WARS 97 0,022315 1714 
 

294,4005 4,53E-17 
118 MIDDLE-CLASS 27 

 
0 

 
287,8975 4,89E-17 

122 PRIMARIES 46 0,010582 138 
 

284,8929 5,07E-17 
124 FOREIGN 261 0,060042 15266 0,017071 280,7394 5,33E-17 
126 NON-JEWISH 26 

 
0 

 
277,2346 5,56E-17 

127 IMMIGRATION 77 0,017714 1001 
 

275,9769 5,65E-17 
129 PROGRESSIVES 35 

 
37 

 
273,8023 5,8E-17 

131 BERRY 59 0,013573 432 
 

272,6637 5,88E-17 
132 IVY 62 0,014263 527 

 
269,8211 6,1E-17 

141 CENTER 59 0,013573 478 
 

261,8841 6,76E-17 
142 ZOMBIE 38 

 
75 

 
261,6075 6,78E-17 

143 ANTIWAR 27 
 

5 
 

260,2085 6,91E-17 
144 GLOBAL 113 0,025995 3048 

 
259,7038 6,96E-17 

148 SENATOR 62 0,014263 600 
 

255,2696 7,38E-17 
150 FAVORED 28 

 
10 

 
254,856 7,43E-17 

151 PRESIDENTIAL 95 0,021854 2070 
 

253,2924 7,59E-17 
154 MEDICARE 35 

 
60 

 
248,7421 8,08E-17 

155 NEIGHBORS 27 
 

9 
 

247,4967 8,22E-17 
159 CULTURE 175 0,040258 8278 

 
242,8398 8,78E-17 

161 MORAL 135 0,031056 4973 
 

240,3475 9,11E-17 
162 DEMOCRATS 88 0,020244 1850 

 
240,1354 9,13E-17 

163 COUNTRY 344 0,079136 26747 0,029909 239,8659 9,17E-17 
164 PARTY 420 0,09662 36423 0,040728 238,2525 9,39E-17 
165 ORTHODOXY 50 0,011502 339 

 
237,9991 9,42E-17 

167 LIBERTARIANS 30 
 

30 
 

236,9996 9,56E-17 
168 LIBERALISM 55 0,012653 486 

 
235,4958 9,78E-17 

169 NATIONAL-SECURITY 22 
 

0 
 

234,5829 9,91E-17 
174 DEMOCRATIC 141 0,032437 5751 

 
228,0695 1,09E-16 

177 WHITES 65 0,014953 896 
 

226,1132 1,13E-16 
179 ECONOMIC 305 0,070164 22973 0,025689 224,7279 1,15E-16 
180 CONGRESSIONAL 54 0,012423 512 

 
224,3293 1,16E-16 

183 SEMIFINALISTS 21 
 

0 
 

223,92 1,17E-16 
186 REALISTS 34 

 
81 

 
223,6825 1,17E-16 

188 SKEPTICISM 24 
 

7 
 

222,8587 1,19E-16 



147 

 

189 WROTE 171 0,039338 8651 
 

219,9898 1,24E-16 
190 MARIJUANA 37 

 
129 

 
219,6376 1,25E-16 

191 DEMOCRACY 118 0,027146 4165 
 

218,2599 1,28E-16 
192 ADMINISTRATION 139 0,031977 5861 

 
217,5625 1,29E-16 

 

Por meio da obtenção dessas listas, respondi à primeira pergunta de pesquisa, o que é, 

tão somente, o primeiro passo em direção ao atingimento do meu objetivo específico neste 

estudo.  

Mediante a apresentação das tabelas abaixo, responderei, integralmente, à segunda 

pergunta de pesquisa, pois não só demonstrarei quais foram as palavras-chave (dentre as 100 

relevantes de cada um dos córpora de referência “específicos”) incorporadas ao vocabulário 

de, respectivamente, cada “grupo” de personagens e de cada personagem selecionado), mas 

também exporei qual foi a proporção (em percentual) dessa incorporação. (A segunda 

pergunta de pesquisa foi esta: quais dessas 100 palavras-chave relevantes —de tais córpora de 

referência “específicos”— estão incorporadas a cada subcórpus de estudo? E em que 

proporção?.) Abaixo de cada tabela, discorrerei a respeito da(s) caracterização(ções) 

resultante(s) de tal incorporação de palavras-chave de amostras finitas de linguagem 

“específica” ao vocabulário dos “grupos” de personagens e dalguns personagens 

(individualmente). 

5.2 RESPOSTAS TANTO À SEGUNDA PERGUNTA DE PESQUISA [POR MEIO DA  DEMONSTRAÇÃO DE 

QUAIS (DAS 100 RELEVANTES DE CADA CÓRPUS DE REFERÊNCIA “ESPECÍFICO”) SÃO AS 

PALAVRAS-CHAVE INCORPORADAS AO VOCABULÁRIO DE CADA “GRUPO” DE PERSONAGENS —E 

DE CADA PERSONAGEM— (E EM QUAL PROPORÇÃO)] QUANTO À TERCEIRA [MEDIANTE A 

APRESENTAÇÃO DA MINHA INTERPRETAÇÃO DAS CARACTERIZAÇÕES LINGUÍSTICAS 

RESULTANTES DESSA INCORPORAÇÃO]: 

5.2.1 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das amazonas: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FEEL; FRIEND; LIFE; 
LIKE; LOVE; MOTHER; PEOPLE; 

WOMAN; YOUR 

2,079% 

defesa pessoal / combate CAN; WEAPON; YOU; YOUR 0,831% 

religioso arcaico BRING; BROUGHT; COME; DAY; 3,742% 
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GLORY; GOD; HAND; HEART; 
LAND; LET; LORD; MAN; MIGHTY; 
NAME; PASS; PRAY; SHALL; SON 

religioso contemporâneo ALMIGHTY; BRING; BROUGHT; 
CAME; COME; DAY; DESTROY; 

GLORY; GOD; GODS; HE; HEART; 
LAND; LET; LIVE; LORD; MAN; 
NAME; PEOPLE; PRAISE; SAID; 

SILVER; SON; THEIR; WILL; YOU; 
YOUR 

5,613% 

literário épico /  mitológico AM; BROUGHT; CAME; COME; 
DAUGHTER; DEAD; GO; GODS; 

GREAT; HAD; HOME; ISLAND; LET; 
MAN; OWN; SAID; SEA; SET; 

SHALL; SON; TELL; YOU; YOUR; 
YOURSELF 

4,989% 

conservador norte-americano NATION; WAR; WORLD  0,623% 

Tabela 4: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das amazonas e as respectivas 
proporções. 

5.2.1.1 A caracterização linguística do “grupo” das amazonas: 

No Universo DC, as amazonas themyscirianas são mulheres imortais, poderosas, 

compassivas, pacifistas e habitantes da Ilha Paraíso (ou Themyscira) que foram criadas por 

cinco das deusas adoradas pelos gregos: Afrodite, Ártemis, Atena, Deméter e Héstia41. Tais 

mulheres também são exímias artífices, guerreiras imbatíveis e adoradoras fiéis dos deuses 

dos gregos. Por causa dos “reflexos” da sua crença no seu estilo de vida, tornaram-se 

lendárias como integrantes duma nação pacífica, governada com justiça, integridade e 

compaixão (CASSIMIRO, 2005:4; JIMENEZ e WELLS, 2010). 

 Por intermédio da análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do “grupo” das amazonas, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa contemporânea: são 27 (almighty; bring; brought; came; come; day; destroy; glory; 

god; gods; he; heart; land; let; live; lord; man; name; people; praise; said; silver; son; their; 

will; you; your), que correspondem a 5,613% do total da enunciação das themyscirianas. O 
                                                
41 Adotei, neste estudo, os nomes portugueses de todos os personagens conforme foram publicados —pela 

editora Abril, de 1987 a 1990, nas revistas SUPER-HOMEM e DC 2000— na primeira tradução brasileira 
das HQs que compõem o meu córpus de estudo. 
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segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem literária épica / mitológica: são 24 (am, brought, came, come, daughter, dead, 

go, gods, great, had, home, island, let, man, own, said, sea, set, shall, son, tell, you, your, 

yourself), que correspondem a 4,989% do total da enunciação das habitantes da Ilha Paraíso. 

O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem religiosa arcaica: são 18 (bring, brought, come, day, glory, God, hand, heart, 

land, let, Lord, man, mighty, name, pass, pray, shall, son), que correspondem a 3,742% do 

total da enunciação das personagens. O quarto maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 10 (daughter, feel, 

friend, life, like, love, mother, people, woman, your), que correspondem a 2,079% do total da 

enunciação das mulheres criadas pelas deusas do Olimpo. O quinto maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal 

(ou de combate): são 4 (can; weapon; you; your), que correspondem a 0,831% do total da 

enunciação de tais mulheres. Por fim, o menor número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: 

são 3 (nation; war; world), que correspondem a 0,623% do total da enunciação das amazonas 

do Universo DC.  

 A enunciação do “grupo” das amazonas é, desse modo, caracterizada pela 

incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (5,613%); 

(2.º) literário épico ou mitológico (4,989%); (3.º) religioso arcaico (3,742%); feminino 

(2,079%); (4.º) de defesa pessoal ou de combate (0,831%); e (5.º) de conservadora norte-

-americana (0,415%); predomina, portanto, o uso do vocabulário tipicamente religioso, o qual 

se sobrepõe, em parte, ao literário mitológico da perspectiva da chavicidade. Interpreto tal 

constatação como decorrente de as amazonas serem profundamente marcadas pela sua fé nas 

divindades olimpianas, de modo que o estilo de vida daquelas é “pautado” pela sua fé nestas. 

Considero essa devoção uma característica que se sobressai nas amazonas de Pérez, pois as de 

Marston me parecem bem mais independentes e até “distantes” dos deuses “greco-romanos”. 

A despeito de também serem guerreiras, as themyscirianas enunciam de maneira mais 

“feminina” do que “combativa” (ou “defensiva”), o que não me causa estranheza, já que são 

mulheres que vivem de acordo com a sua fé na mensagem de paz dos deuses olimpianos, e, 

para elas, a truculência, a luta, a guerra e mesmo a defesa pessoal são o último recurso. Em 

virtude de toda a violência que sofreram (mormente de homens) antes de terem sido 

conduzidas —pelos deuses— à Ilha Paraíso, tornaram-se isolacionistas. Essa me parece a 
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principal razão pela qual apenas três palavras-chave do córpus “específico” de linguagem 

conservadora norte-america (nation, war e world) foram incorporadas ao seu vocabulário; a 

subsidiária seria o seu repúdio à violência e, consequentemente, à guerra. (A princesa Diana, 

por razões bastante particulares, é uma das poucas amazonas que concebem a possibilidade 

duma integração da sua nação ao “mundo dos homens”.)  

À luz do conteúdo da tabela acima, o adjetivo possessivo your é palavra-chave 

incorporada das amostras finitas das linguagens (1) feminina, (2) de combate, (3) religiosa 

contemporânea e (4) literária épica. O pronome pessoal you é palavra-chave incorporada das 

amostras finitas das linguagens (1) de combate, (2) religiosa contemporânea e (3) literária 

épica. Já o pronome reflexivo yourself é palavra-chave incorporada da amostra finita de 

linguagem literária épica. As palavras-chave thee, thou e thy —doutros personagens e doutros 

“grupos” deles— não foram incorporadas ao vocabulário das themyscirianas. Assim, parece-

-me lícito afirmar que, na enunciação de todas as amazonas, a preferência é pelo uso do 

pronome pessoal you (assim como dos respectivos possessivos —your e yours— e pronomes 

reflexivos —yourself e yourselves) para a referência às segundas pessoas, independentemente 

de quem estas sejam [nos casos, por exemplo, (1) duma amazona que se dirija a qualquer 

divindade dos gregos e (2) duma súdita themysciriana que se dirija à sua rainha ou à sua 

princesa e vice-versa)]; ou seja, as amazonas do Universo DC fazem referência às segundas 

pessoas de conformidade com o uso que percebo como genérico no inglês contemporâneo. 

[Devo deixar claro que o córpus linguístico referente ao “grupo” das amazonas compreende 

todos os enunciados produzidos por todas as themyscirianas que, nas 24 HQs estudadas, 

tiveram as suas falas e os seus pensamentos registrados. Individualmente, só quatro delas 

enunciaram em “quantia” suficiente para uma caracterização linguística: Diana (a Mulher-

-Maravilha), Hipólita, Menalippe e Philippus; por isso, quanto à caracterização de 

personagens individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.8 a 5.2.11.1, a análise da 

enunciação apenas dessas quatro amazonas.] 

Parece-me, portanto, que George Pérez caracterizou as “suas” amazonas, da 

perspectiva linguística, de maneira consistente —com o que parece ter tido em mente para 

elas— por meio das escolhas lexicais (estilísticas) que fez ao registrar a enunciação dessas 
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mulheres “especiais”. Lanço mão da figura42 abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de 

Pérez na enunciação caracterizante das amazonas: 

 

Figura 81: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das amazonas 
[página 9 da revista WONDER WOMAN #14 (1988)]. 

5.2.2 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” dos deuses dos gregos: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FAVOR; FEEL; 
FRIEND; LIFE; LIKE; LOVE; 

MOTHER; SLEEP; WOMAN; YOUR 

2,217% 

defesa pessoal / combate BOLT; CAN; FIRE; WEAPON; YOU; 
YOUR 

1,209% 

                                                
42 Conforme expliquei (na parte final do capítulo de introdução), a tradução do conteúdo linguístico de todas as 

figuras constantes deste quinto capítulo está nos anexos; ela foi publicada, no Brasil, de 1987 a 1990, pela 
editora Abril nas revistas SUPER-HOMEM e DC 2000. 
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religioso arcaico BEHOLD; CHILDREN; COME; 
DWELL; EARTH; EVIL; FATHER; 

FLESH; GLORY; GOD; HAND; 
HAST; HATH; HEART; HOLY; LET; 

LORD; MAN; MEN; MIGHTY; 
SHALL; SHALT; SON; SOUL; 

SPIRIT; THEE; THINE; THOU; THY 

5,846% 

religioso contemporâneo ALMIGHTY; BROTHERS; COME; 
DESTROY; EARTH; EVIL; FATHER; 
FAVOR; GLORY; GOD; GODS; HE; 

HEART; HOLY; HONOR; LET; 
LORD; MAN; MEN; SON; SPIRIT; 

THEIR; WILL; YOU; YOUR 

5,040% 

literário épico /  mitológico AM; BRAVE; COME; DAUGHTER; 
DEAD; FATHER; GO; GODS; 

GREAT; HAD; HOME; IMMORTAL; 
ISLAND; LET; MAN; MEN; OWN; 
SET; SHALL; SLEEP; SON; TELL; 

TOOK; YOU; YOUR 

5,040% 

conservador norte-americano FAVOR; WAR; WORLD 0,604% 

Tabela 5: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” dos deuses e as respectivas 
proporções. 

5.2.2.1 A caracterização linguística do “grupo” dos deuses: 

O córpus linguístico referente ao “grupo” das divindades (do gênero masculino) 

compõe-se de todos os enunciados produzidos por todos os deuses dos gregos que, nas 24 

HQs estudadas, tiveram as suas falas e os seus pensamentos registrados. Individualmente, só  

cinco deles enunciaram em “quantia” suficiente para uma caracterização linguística: Apolo, 

Ares, Hermes, Possêidon e Zeus; por essa razão, quanto à caracterização de personagens 

individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.12 a 5.2.16.1, a análise da enunciação apenas 

desses cinco olimpianos. 

Quando nos deparamos com a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário dos deuses do Olimpo, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa arcaica: são 29 (behold; children; come; dwell; earth; evil; father; flesh; glory; god; 

hand; hast; hath; heart; holy; let; lord; man; men; mighty; shall; shalt; son; soul; spirit; 

thee; thine; thou; thy), que correspondem a 5,846% do total da enunciação dessas divindades. 

Os dois segundos maiores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais 
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frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 25 (almighty; brothers; 

come; destroy; earth; evil; father; favor; glory; god; gods; he; heart; holy; honor; let; lord; 

man; men; son; spirit; their; will; you; your), que correspondem a 5,040% do total da sua 

enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária 

épica / mitológica: são 25 (am; brave; come; daughter; dead; father; go; gods; great; had; 

home; immortal; island; let; man; men; own; set; shall; sleep; son; tell; took; you; your), que 

também correspondem a 5,040% do total da enunciação dos olimpianos. O terceiro maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

feminina: são 11 (daughter; favor; feel; friend; life; like; love; mother; sleep; woman; your), 

que correspondem a 2,217% do total da enunciação dos personagens. O quarto maior número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa 

pessoal (ou de combate): são 6 (bolt; can; fire; weapon; you; your), que correspondem a 

1,209% do total da enunciação dos deuses dos gregos. Por fim, o menor número delas é o das 

que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-

-americana: são 3 (favor; war; world), que correspondem a 0,604% do total da enunciação 

dos deuses do Olimpo. 

 A enunciação do “grupo” dos deuses é, desse modo, caracterizada pela incorporação, 

em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso arcaico (5,846%); (2.º) religioso 

contemporâneo (5,040%) e literário épico ou mitológico (5,040%); (3.º) feminino (2,217%); 

(4.º) de defesa pessoal (ou de combate) (1,209%); e (5.º) de conservador norte-americano 

(0,604%); predomina, portanto, o emprego do vocabulário tipicamente religioso (primeiro, 

arcaico e, segundo, contemporâneo) e do literário mitológico (que se sobrepõe parcialmente 

ao anterior). Interpreto tal constatação como decorrente do “papel” desempenhado por tais 

divindades olimpianas (às quais, de certo modo, a Mulher-Maravilha deve a sua origem) na 

narrativa: o de estabelecerem o tom épico, fantástico e até sobrenatural do “universo” da 

super-heroína em oposição a outros que compõem o Universo DC (como o do Super-Homem 

—de ficção científica interplanetária— e o do Batman —de vigilante urbano). A incorporação 

—pelo “grupo” dos deuses do gênero masculino— de vocábulos estatisticamente mais 

frequentes na linguagem feminina (a terceira mais caracterizante) é percentualmente inferior à 

metade da incorporação de vocábulos mais frequentes na linguagem literária épica (a 

segunda), o que parece justificar-se pelos tipos majoritários de participação (ou de 

intervenção) desses personagens ao longo da narrativa: disputa por mais poder, imposição da 

sua vontade e proposição de desafios, em vez da demonstração de sentimentos ternos e 
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nobres, por exemplo. A enunciação dos olimpianos do gênero masculino é pouco 

caracterizada pela incorporação de vocábulos tipicamente mais frequentes na linguagem de 

defesa pessoal, pois, dentre todos eles, apenas dois (Ares e Hermes) participam de e referem-

-se a combates ao longo da narrativa que compõe o córpus de estudo. A incorporação de 

palavras-chave menos caracterizante da linguagem dos deuses é, consequentemente, a 

daquelas oriundas do córpus de referência de linguagem conservadora norte-americana: uma 

delas, war, que pode ter “guerra” como equivalente em português, foi usada mormente em 

referências a Ares, o deus da guerra; world (que pode ser equivalente a “mundo” em 

português) foi usada por Ares (cujos planos eram de dominação do planeta), assim como por 

Apolo e Hermes (que, por sua vez, engajaram-se em livrar a Terra da influência nefasta de 

Ares); e favor (que, em português, pode significar “conceder uma graça”, “privilegiar”, etc.), 

foi usada, duas vezes, por Zeus e, apenas uma, por Hermes. 

A enunciação do “grupo” composto pelos deuses do Olimpo parece-me, em geral, 

mais formal e, em particular, mais arcaica que a dos “mortais”, e, nela, por decisão estilística 

de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de maneira peculiar: quando, com a 

intenção de afirmarem a sua superioridade hierárquica, eles (exceto Ares e Hermes) falam 

com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas), usam thou, thee, thine, thy e ye; 

quando, todavia, falam entre si, ou seja, entre pares, usam you, your, yours, yourself e 

yourselves. Uso, portanto, as figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação dos deuses dos gregos: 

 

Figura 82: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” dos deuses (nesse 
caso, representado por Hermes) [página 2 da revista WONDER WOMAN #3 (1987)]. 
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Figura 83: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” dos deuses (nesse 
caso, representado por Possêidon) [página 20 da revista WONDER WOMAN #11 (1987)]. 
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5.2.3 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das deusas dos gregos: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; HUSBAND; LIFE; 
LIKE; LOVE; MOTHER; WOMEN; 

YOUR 

1,666% 

defesa pessoal / combate CAN; FIRE; WEAPON; YOU; YOUR 1,041% 

religioso arcaico ARK; BEHOLD; BLESSED; BRING; 
BROUGHT; CHILDREN; COME; 

DAY; EARTH; EVIL; GOD; HEART; 
LET; LORD; MAN; MEN; MIGHTY; 
NAME; PRAY; SHALL; SON; SOUL; 

SPIRIT; THEE; THOU; THY 

5,416% 

religioso contemporâneo ALMIGHTY; ARK; BLESSED; 
BRING; BROUGHT; COME; DAY; 
DESTROY; EARTH; EVIL; GAVE; 

GOD; GODS; HE; HEART; HONOR; 
LET; LORD; MAN; MEN; NAME; 

SON; SPIRIT; THEIR; WILL; YOU; 
YOUR 

5,625% 

literário épico /  mitológico AM; BOW; BRAVE; BROUGHT; 
COME; DAUGHTER; GAVE; GO; 
GODS; GREAT; HAD; HANDS; 

HOME; ISLAND; LET; MAN; MEN; 
OWN; SET; SHALL; SHORE; SON; 

TELL; WINE; YOU; YOUR; 
YOURSELF 

5,625% 

conservador norte-americano WORLD 0,208% 

Tabela 6: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das deusas e as respectivas 
proporções. 

5.2.3.1 A caracterização linguística do “grupo” das deusas: 

O córpus linguístico referente ao “grupo” das deusas é composto por todos os 

enunciados produzidos por todas as divindades (do gênero feminino) dos gregos que, nas 24 

HQs estudadas, tiveram as suas falas e os seus pensamentos registrados. Individualmente, só  

quatro delas enunciaram em “quantia” suficiente para uma caracterização linguística: 

Afrodite, Ártemis, Atena e Hera; por esse motivo, quanto à caracterização de personagens 

individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.17 a 5.2.20.1, a análise da enunciação apenas 

dessas quatro olimpianas. 
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Diante da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário do “grupo” das deusas do Olimpo, constatamos que os dois 

maiores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 27 (am; bow; brave; brought; come; 

daughter; gave; go; gods; great; had; hands; home; island; let; man; men; own; set; shall; 

shore; son; tell; wine; you; your; yourself), que correspondem a 5,625% do total da sua 

enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 27 (almighty; ark; blessed; bring; brought; come; day; destroy; earth; 

evil; gave; god; gods; he; heart; honor; let; lord; man; men; name; son; spirit; their; will; 

you; your), que correspondem a 5,625% do total da enunciação das divindades. O segundo 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa arcaica: são 26 (ark; behold; blessed; bring; brought; children; come; 

day; earth; evil; god; heart; let; lord; man; men; mighty; name; pray; shall; son; soul; spirit; 

thee; thou; thy), que correspondem a 5,416% do total da enunciação das deusas dos gregos. O 

terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem feminina: são 8 (daughter; husband; life; like; love; mother; women; your), que 

correspondem a 1,666% do total da enunciação das deusas do Olimpo. O quarto maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de 

defesa pessoal (ou de combate): são 5 (can; fire; weapon; you; your), que correspondem a 

1,041% do total da enunciação das personagens. Por fim, o menor número delas é o das que 

são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-

-americana: é apenas 1 (world), que corresponde a 0,208% do total da enunciação do “grupo” 

das deusas dos gregos. 

A enunciação do “grupo” das deusas é, desse modo, caracterizada pela incorporação, 

em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico (5,625%) e religioso 

contemporâneo (5,625%); (2.º) religioso arcaico (5,416%); (3.º) feminino (1,666%); (4.º) de 

defesa pessoal ou de combate (1,041%); e (5.º) de conservadora norte-americana (0,208%); 

predomina, portanto, o emprego do vocabulário tipicamente literário mitológico, que se 

sobrepõe parcialmente ao religioso (primeiro, contemporâneo e, segundo, arcaico). Interpreto 

tal constatação também como decorrente do “papel” das deusas olimpianas (às quais, 

irrefutavelmente, a Mulher-Maravilha deve a sua origem) na narrativa: o de estabelecerem o 

tom épico, fantástico e, num certo sentido, sobrenatural do “universo” da super-heroína em 

oposição a outros que fazem parte do Universo DC. A incorporação —pelo “grupo” das 
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divindades do gênero feminino— de vocábulos estatisticamente mais frequentes na linguagem 

feminina (a terceira mais caracterizante) é percentualmente inferior a um terço da 

incorporação de vocábulos mais frequentes na linguagem religiosa arcaica (a segunda), o que 

parece justificar-se pelos tipos (majoritários) de participação (ou de intervenção) dessas 

personagens ao longo da narrativa: defesa dos próprios argumentos, luta pela preservação não 

só do planeta Terra, mas também do Olimpo e criação duma nação. Em meio a tudo isso, elas 

não deixaram de incorporar —ao seu vocabulário— palavras-chave mais “condizentes” com a 

feminilidade43, mesmo que numa proporção bem inferior à incorporação de palavras-chave 

doutras “especificidades”. Talvez a enunciação das olimpianas seja pouco caracterizada pela 

incorporação de vocábulos tipicamente mais frequentes na linguagem de defesa pessoal 

porque nenhuma delas tem participação alguma de combates ao longo da narrativa que 

compõe o córpus de estudo. Das 100 palavras-chave relevantes que são oriundas do córpus de 

referência “específico” correspondente à amostra de linguagem conservadora norte-

-americana, somente world foi incorporada ao vocabulário das deusas dos gregos 

(provavelmente, em virtude da sua preocupação com a salvação do planeta: um objetivo que 

poderia ser alcançado por meio da disseminação da sua mensagem de paz). 

A enunciação do “grupo” composto pelas deusas do Olimpo parece-me, como a dos 

seus pares do gênero masculino, em geral, mais formal e, em particular, mais arcaica que a 

dos “mortais”, e, nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às segundas pessoas são 

feitas de maneira mais peculiar que as dos olimpianos: nalgumas interações com “mortais” 

(sejam estes pessoas comuns ou amazonas), elas usam thou, thee, thine, thy e ye com a 

intenção de afirmarem a sua superioridade hierárquica; noutras, preferem you, your, yours, 

yourself e yourselves mesmo tratando-se, por exemplo, duma reprimenda a “mortais” 

(conforme se pode constatar mediante a observação da figura 120, na subseção 5.2.19.1, 

página 223); e, quando falam entre si, ou seja, entre pares, usam you, your, yours, yourself e 

yourselves. Por meio da utilização das figuras abaixo, ilustro alguns índices do estilo de Pérez 

na enunciação das deusas dos gregos: 

                                                
43 Entendida como a qualidade, ou o caráter, ou os modos de ser, de viver e de pensar próprios da mulher. 



159 

 

 

Figura 84: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das deusas (nesse 
caso, representadas por Afrodite, Ártemis e Héstia) [página 6 da revista WONDER WOMAN #2 (1987)]. 
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Figura 85: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das deusas (nesse 
caso, representadas por Hera, Ártemis, Afrodite, Deméter e Perséfone) [página 13 da revista WONDER 
WOMAN #10 (1987)]. 
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Figura 86: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das deusas (nesse 
caso, representadas por Atena, Afrodite, Ártemis e Héstia) [página 25 da revista WONDER WOMAN #1 
(1987)]. 

5.2.4 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das criaturas míticas: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FEEL; LIFE; LIKE; 
LOVE; MOTHER; YOUR 

1,452% 

defesa pessoal / combate ASSAULT; CAN; COMBAT; YOU; 
YOUR 

1,037% 

religioso arcaico BEHOLD; BROUGHT; CHILDREN; 
COME; DAY; EARTH; EAT; EVIL; 

FATHER; FLESH; GOD; HAST; 
HATH; HEART; LORD; MAN; 

MIGHTY; PRAY; SHALL; SHALT; 
SON; SOUL; THEE; THOU; THY; 

WICKED 

5,846% 

religioso contemporâneo BROUGHT; CAME; COME; DAY; 
DESTROY; EARTH; EAT; EVIL; 

FATHER; GOD; GODS; HE; HEART; 
LORD; MAN; PRAISE; SON; THEIR; 

WICKED; WILL; YOU; YOUR 

5,040% 

literário épico /  mitológico AM; BROUGHT; CAME; COME; 
DAUGHTER; DEAD; EAT; FATHER; 
GO; GODS; GREAT; HAD; ISLAND; 

4,564% 
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MAN; OWN; SHALL; SON; TELL; 
WICKED; YOU; YOUR 

conservador norte-americano COUNTRY; NATION 0,414% 

Tabela 7: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das criaturas míticas e as 
respectivas proporções. 

5.2.4.1 A caracterização linguística do “grupo” das criaturas míticas: 

O córpus linguístico referente ao “grupo” das criaturas míticas é composto por todos 

os enunciados produzidos por todas as divindades “inferiores” (e de ambos os gêneros) dos 

gregos que, nas 24 HQs estudadas, tiveram as suas falas e os seus pensamentos registrados. 

Individualmente, só quatro delas enunciaram em “quantia” suficiente para uma caracterização 

linguística: Deimos, Equidna, Fobos e Polifemo. Diante desse fato, quanto à caracterização de 

personagens individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.21 a 5.2.24.1, a análise da 

enunciação apenas desses quatro seres míticos. 

Mediante o exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do “grupo” das criaturas míticas, constatamos que o 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa arcaica: são 26 (behold; brought; children; come; day; earth; eat; evil; 

father; flesh; god; hast; hath; heart; lord; man; mighty; pray; shall; shalt; son; soul; thee; 

thou; thy; wicked), que correspondem a 5,846% do total da enunciação desses seres sobre-

-humanos. O segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 22 (brought; came; come; day; 

destroy; earth; eat; evil; father; god; gods; he; heart; lord; man; praise; son; their; wicked; 

will; you; your), que correspondem a 5,040% do total da enunciação de tais criaturas. O 

terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 21 (am; brough;, came; come; daughter, dead; eat; 

father; go; gods; great; had; island; man; own; shall; son; tell; wicked; you; your), que 

correspondem a 4,564% do total da enunciação dos personagens. O quarto maior número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: 

são 7 (daughter; feel; life; like; love; mother; your), que correspondem a 1,452% do total da 

enunciação dos personagens. O quinto maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 5 (assault; 

can; combat; you; your), que correspondem a 1,037% do total da enunciação dela. Por fim, o 

menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 
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linguagem conservadora norte-americana: são 2 (country; nation), que correspondem a 

0,414% do total da enunciação do “grupo” composto pelas criaturas míticas. 

 A enunciação do “grupo” das criaturas míticas é, desse modo, caracterizada pela 

incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso arcaico (5,846%); (2.º) 

religioso contemporâneo (5,040%); (3.º) literário épico ou mitológico (4,564%); (4.º) 

feminino (1,452%); (5.º) de defesa pessoal ou de combate (1,037%); e (6.º) de conservadora 

norte-americana (0,414%); predomina, portanto, o emprego do vocabulário tipicamente 

religioso (primeiro, arcaico e, segundo, contemporâneo) e do literário mitológico (que se 

sobrepõe parcialmente ao anterior). Tal constatação parece não poder ser dissociada do 

“papel” desempenhado por esses seres sobre-humanos na narrativa: o de adversários 

(coadjuvantes) da Mulher-Maravilha: uns como subordinados (“peões”) de Ares; outros como 

oponentes de Diana ao longo do desafio que foi imposto (pelos deuses) à super-heroína (numa 

analogia aos doze trabalhos de Héracles). Quanto à composição do vocabulário, a 

incorporação —pelo “grupo” dessas criaturas— de vocábulos estatisticamente mais 

frequentes na linguagem feminina (a terceira mais caracterizante) é percentualmente inferior à 

metade da incorporação de vocábulos mais frequentes na linguagem literária épica (a 

segunda), o que parece justificar-se pelos tipos majoritários de participação (ou de 

intervenção) desses personagens ao longo da narrativa: enfrentamento, isto é, luta contra a 

Princesa Amazona (com o intuito de matá-la) e arregimentação de adeptos à causa de Ares. A 

enunciação de tais personagens é pouco caracterizada pela incorporação de vocábulos 

tipicamente mais frequentes na linguagem de defesa pessoal, pois, como são seres 

superpoderosos, em geral, não usam (ou pouco usam) armas (especialmente as de fogo), 

munição, etc., apesar de engajarem-se em lutas. A incorporação de palavras-chave menos 

caracterizante da sua linguagem é, consequentemente, a daquelas oriundas do córpus de 

referência de linguagem conservadora norte-americana.  

A enunciação desse “grupo” de personagens parece-me, em geral, mais formal e, em 

particular, mais arcaica que a dos “mortais”, e, nela, por decisão estilística de Pérez, as 

referências às segundas pessoas são feitas de maneira mais parecida com as do “grupo” das 

deusas: quando, com a intenção de afirmarem uma suposta superioridade hierárquica, eles 

falam com pessoas comuns ou com amazonas, usam thou, thee, thine, thy e ye; quando falam 

com “mortais” sem terem nenhuma intenção de soarem superiores a estes, usam you, your, 

yours, yourself e yourselves; e, no entanto, quando falam entre si, ou seja, entre pares, ou 

mesmo com os seus “superiores” (os deuses do Olimpo), usam you, your, yours, yourself e 
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yourselves. Utilizo-me da figura abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação das criaturas míticas: 

 

Figura 87: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das criaturas 
míticas (nesse caso, representadas por Deimos) [página 17 da revista WONDER WOMAN #3 (1987)]. 

5.2.5 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das mulheres comuns: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino BABY; DAUGHTER; FEEL; FRIEND; 
FRIENDS; JOB; LIFE; LIKE; LOVE; 

MOM; MOTHER; PEOPLE; WOMAN; 
YOUR 

2,904% 
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defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 0,622% 

religioso arcaico COME; DAY; GOD; HEART; LET; 
LORD; MAN; NAME; SON 

1,867% 

religioso contemporâneo CAME; COME; DAY; GAVE; GOD; 
GODS; HE; HEART; LET; LORD; 

MAN; NAME; PEOPLE; SAID; SON; 
WENT; WILL; YOU; YOUR 

3,941% 

literário épico /  mitológico AM; CAME; COME; DAUGHTER; 
GAVE; GO; GODS; GREAT; HAD; 

HANDS; HEARD; HOME; ISLAND; 
LET; MAN; OWN; SAID; SAW; SET; 
SON; TELL; TOMORROW; TOOK; 
WENT; YOU; YOUR; YOURSELF 

5,601% 

conservador norte-americano MILITARY; WORLD 0,414% 

Tabela 8: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das mulheres comuns e as 
respectivas proporções. 

5.2.5.1 A caracterização linguística do “grupo” das mulheres comuns: 

O córpus linguístico referente ao “grupo” das mulheres comuns é composto por todos 

os enunciados produzidos por todas as mulheres (de qualquer nacionalidade, etnia, classe 

social, profissão ou idade e desprovidas de superpoderes) que, nas 24 HQs estudadas, tiveram 

as suas falas e os seus pensamentos registrados. Individualmente, só  cinco delas enunciaram 

em “quantia” suficiente para uma caracterização linguística: Diana Trevor, Etta Candy, Júlia 

Kapatelis, Myndi Mayer e Vanessa Kapatelis; por tal razão, quanto à caracterização de 

personagens individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.25 a 5.2.29.1, a análise da 

enunciação apenas dessas cinco mulheres comuns. 

Por meio da análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do “grupo” das mulheres comuns, constatamos que 

o maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 27 (am; came; come; daughter; gave; go; gods; 

great; had; hands; heard; home; island; let; man; own; said; saw; set; son; tell; tomorrow; 

took; went; you; your; yourself), que correspondem a 5,601% do total da enunciação das 

mulheres desprovidas de superpoderes. O segundo maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 19 

(came; come; day; gave; god; gods; he; heart; let; lord; man; name; people; said; son; went; 
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will; you; your), que correspondem a 3,941% do total da enunciação das representantes do 

gênero feminino. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 14 (baby; daughter; feel; friend; friends; 

job; life; like; love; mom; mother; people; woman; your), que correspondem a 2,904% do 

total da enunciação das personagens. O quarto maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 9 (come; 

day; god; heart; let; lord; man; name; son), que correspondem a 1,867% do total da 

enunciação do “grupo” feminino. O quinto maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de 

combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 0,622% do total da enunciação dessas 

mulheres. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem conservadora norte-americana: são 2 (military; world), que 

correspondem a 0,414% do total da enunciação do “grupo” das mulheres comuns. 

 A enunciação do “grupo” das mulheres é, desse modo, caracterizada pela 

incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico 

(5,601%); (2.º) religioso contemporâneo (3,941%); (3.º) feminino (2,904%); (4.º) religioso 

arcaico (1,867%); (5.º) de defesa pessoal ou de combate (0,622%); e (6.º) de conservador 

norte-americana (0,414%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de 

vocábulos típicos das linguagens mitológica, religiosa contemporânea e feminina, sendo bem 

menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos, respectivamente, das linguagens 

religiosa arcaica, de defesa pessoal (ou de combate) e conservadora norte-americana. A 

enunciação desse “grupo” de personagens parece-me bem contemporânea e, de modo geral, 

menos formal que a das amazonas, a dos deuses, a das deusas e a das criaturas míticas, assim 

como, nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas 

exclusivamente por meio de you, your, yours, yourself e yourselves. Lanço mão, assim, das 

figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação do “grupo” das 

mulheres comuns: 
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Figura 88: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das mulheres 
comuns (nesse caso, representadas por Etta Candy) [página 9 da revista WONDER WOMAN #12 (1987)]. 

 

 

Figura 89: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das mulheres  
comuns (nesse caso, representadas por Diana Trevor) [página 17 da revista WONDER WOMAN #12 
(1987)]. 

5.2.6 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das supervilãs: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino LIKE; MOTHER; PEOPLE; SEX; 
WOMAN; YOUR 

2,027% 
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defesa pessoal / combate BOLT; CAN; WEAPON; YOU; YOUR 1,689% 

religioso arcaico CHILDREN; COME; LET; LORD; 
MAN; MEN; SHALL 

2,364% 

religioso contemporâneo CITY; COME; DESTROY; GODS; HE; 
LET; LIVE; LORD; MAN; MEN; 

PEOPLE; SAID; SILVER; THEIR; 
WILL; YOU; YOUR 

5,743% 

literário épico /  mitológico AM; COME; GODS; GREAT; HAD; 
HOME; KILLED; ISLAND; LET; 

MAN; MEN; SAID; SHALL; TOOK; 
YOU; YOUR 

5,405% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 9: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” das supervilãs e as respectivas 
proporções. 

5.2.6.1 A caracterização linguística do “grupo” das supervilãs: 

O córpus linguístico referente ao “grupo” das supervilãs é composto por todos os 

enunciados produzidos por todas as mulheres (de qualquer nacionalidade, etnia, classe social, 

profissão ou idade) vilanescas e superpoderosas que, nas 24 HQs estudadas, tiveram as suas 

falas e os seus pensamentos registrados. Individualmente, só uma delas enunciou em 

“quantia” suficiente para uma caracterização linguística: Circe; é por tal motivo que, quanto à 

caracterização de personagens individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.30 a 5.2.30.1, a 

análise da enunciação apenas dessa supervilã. 

Ao analisarmos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário do “grupo” das supervilãs, constatamos que o maior número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 17 (city; come; destroy; gods; he; let; live; lord; man; men; people; said; 

silver; their; will; you; your), que correspondem a 5,743% do total da enunciação das vilãs 

dotadas de superpoderes. O segundo maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 16 (am; come; gods; 

great; had; home; island; killed; let; man; men; said; shall; took; you; your), que 

correspondem a 5,405% do total da enunciação de tais antagonistas da Mulher-Maravilha. O 

terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa arcaica: são 7 (children; come; let; lord; man; men; shall), que 

correspondem a 2,364% do total da enunciação delas. O quarto maior número delas é o das 
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que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 6 (like; 

mother; people; sex; woman; your), que correspondem a 2,027% do total do total da 

enunciação das personagens. Por fim, o menor número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de 

combate): são 5 (bolt; can; weapon; you; your), que correspondem a 1,689% do total da 

enunciação do “grupo” das supervilãs, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de 

linguagem conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu vocabulário. 

 A enunciação do “grupo” das vilãs superpoderosas é, desse modo, caracterizada pela 

incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (5,405%); 

(2.º) literário épico ou mitológico (4,729%); (3.º) tanto feminino (2,027%) quanto religioso 

arcaico (2,027%); e (5.º) de defesa pessoal ou de combate (1,689%); nela, predomina, 

portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa 

contemporânea, mitológica, feminina e religiosa arcaica, sendo menos caracterizante a 

incorporação de vocábulos típicos da linguagem de defesa pessoal (ou de combate). A 

enunciação desse “grupo” de personagens parece-me contemporânea e, de modo geral, menos 

formal se comparada à das amazonas, à dos deuses, à das deusas e à das criaturas míticas; 

nela, por causa do estilo de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas 

exclusivamente por meio de you, your, yours, yourself e yourselves. Uso, portanto, a figura 

abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação do “grupo” das 

supervilãs: 

 

Figura 90: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” das supervilãs 
(nesse, caso, representadas por Circe) [página 16 da revista WONDER WOMAN #17 (1988)]. 
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5.2.7 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” dos homens comuns: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FRIEND; GUY; JOB; LIFE; LIKE; 
LOVE; MOM; MOTHER; PEOPLE; 

WOMAN; YOUR 

2,296% 

defesa pessoal / combate ARMED; CAN; FIRE; GUN; GUNS; 
YOU; YOUR 

1,461% 

religioso arcaico BROUGHT; COME; DAY; FATHER; 
GOD; HAND; LET; MAN; NAME; 

SHALL; SON; YE 

2,505% 

religioso contemporâneo BROUGHT; CAME; COME; DAY; 
FATHER; GOD; HE; HONOR; LET; 

LIVE; MAN; NAME; PEOPLE; SAID; 
SILVER; SON; WENT; WILL; YOU; 

YOUR 

4,175% 

literário épico /  mitológico AM; BROUGHT; CAME; COME; 
DEAD; FATHER; GO; GREAT; HAD; 
HEARD; HOME; ISLAND; KILLED; 

LET; MAN; OWN; SAID; SAW; 
SHALL; SON; TELL; TOMORROW; 
TOOK; WENT; WIFE; YOU; YOUR; 

YOURSELF 

5,845% 

conservador norte-americano WAR; WORLD 0,417% 

Tabela 10: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do “grupo” dos homens comuns e as 
respectivas proporções. 

5.2.7.1 A caracterização linguística do “grupo” dos homens comuns: 

O córpus linguístico referente ao “grupo” dos homens comuns é composto por todos 

os enunciados produzidos por todos os homens (de qualquer nacionalidade, etnia, classe 

social, profissão ou idade e desprovidos de superpoderes) que, nas 24 HQs estudadas, tiveram 

as suas falas e os seus pensamentos registrados. Individualmente, só quatro deles enunciaram 

em “quantia” suficiente para uma caracterização linguística: Ed Indelicato, o general Hillary, 

o general Tolliver e Steve Trevor; por isso, quanto à caracterização de personagens 

individuais, apresentarei, nas subseções de 5.2.31 a 5.2.34.1, a análise da enunciação apenas 

desses quatro homens comuns. 
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Ao fazermos a análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do “grupo” dos homens comuns, constatamos que o 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 28 (am; brought; came; come; dead; father; go; 

great; had; heard; home; island; killed; let; man; own; said; saw; shall; son; tell; tmorrow;  

took; went; wife; you; your; yourself), que correspondem a 5,845% do total da enunciação do 

“grupo” de personagens. O segundo maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 20 (brought; came; 

come; day; father; god; he; honor; let; live; man; name; people; said; silver; son; went; will; 

you; your), que correspondem a 4,175% do total da enunciação desse “grupo” de homens. O 

terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa arcaica: são 12 (brought; come; day; father; god; hand; let; man; name; 

shall; son; ye), que correspondem a 2,505% do total da enunciação dos personagens do 

gênero masculino. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 11 (friend; guy; job; life; like; love; mom; 

mother; people; woman; your), que correspondem a 2,296% do total da enunciação do 

“grupo” de homens desprovidos de superpoderes. O quinto maior número delas é o das que 

são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de 

combate): são 7 (armed; can; fire; gun; guns; you; your), que correspondem a 1,461% do 

total da enunciação deles. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: são 2 (war; world), 

que correspondem a 0,417% do total da enunciação do “grupo” dos homens comuns. 

 A enunciação do “grupo” dos homens comuns é, desse modo, caracterizada pela 

incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico 

(5,845%); (2.º) religioso contemporâneo (4,175%); (3.º) religioso arcaico (2,505%); (4.º) 

feminino (2,296%); (5.º) de defesa pessoal (ou de combate) (1,461%); e (6.º) conservador 

norte-americano (0,417%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de 

vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, religiosa contemporânea e religiosa 

arcaica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos da linguagem 

feminina, de defesa pessoal (ou de combate) e conservadora norte-americana. A enunciação 

desse “grupo” de personagens parece-me tipicamente contemporânea e menos formal que a 

das amazonas, a dos deuses, a das deusas e a das criaturas míticas; nela, as referências às 

segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio de you, your, yours, yourself e 



172 

 

yourselves por decisão (estilística) de George Pérez. Faço uso, desse modo, das figuras abaixo 

para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação do “grupo” dos homens comuns: 

 

Figura 91: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” dos homens comuns 
(nesse caso, representados pelo coronel Michaelis e por Steve Trevor) [página 5 da revista WONDER 
WOMAN #5 (1987)]. 

 

Figura 92: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do “grupo” dos  homens comuns 
(nesse caso, representados por Ed Indelicato) [página 21 da revista WONDER WOMAN #20 (1988)]. 

 

5.2.7.2 A análise de agrupamento dos dados relativos aos “grupos” de personagens: 

A fim de tornar demonstrável a caracterização linguística resultante da incorporação 

de palavras-chave dos córpora de referência “específicos” ao vocabulário dos “grupos” de 

personagens que compõem as HQs estudadas, decidimos fazer análise de agrupamento (ou, 
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em inglês, cluster analysis) dos dados. Na tabela abaixo, exponho, em porcentagem, a síntese 

dessa incorporação —de vocabulário especializado— à enunciação de cada “grupo”: 

Incorporação de palavras-chave dos córpora de referência “específicos” 

“grupo” de 
personagens 

linguagem 

feminina 

linguagem de 
defesa pessoal 

(ou de 
combate) 

linguagem 
religiosa 
arcaica 

linguagem 
religiosa 

contemporânea 

linguagem 
literária épica 

(ou 
mitológica) 

linguagem 
conservadora 

norte-
-americana 

amazonas 2,079% 0,831% 3,742% 5,613% 4,989% 0,623% 

deuses 2,217% 1,209% 5,846% 5,040% 5,040% 0,604% 

deusas 1,666% 1,041% 5,416% 5,625% 5,625% 0,208% 

criaturas 
míticas 

1,452% 1,037% 5,846% 5,040% 4,564% 0,414% 

mulheres 
comuns 

2,904% 0,622% 1,867% 3,941% 5,601% 0,414% 

supervilãs 2,027% 1,689% 2,364% 5,743% 5,405% 0,000% 

homens 
comuns 

2,296% 1,461% 2,505% 4,175% 5,845% 0,417% 

Tabela 11: A incorporação (em porcentagem) de vocabulário especializado por cada “grupo” de 
personagens. 

Por meio da utilização do programa SPSS, obtivemos, desses dados, este dendrograma: 
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Figura 93: Dendrograma referente à caracterização linguística dos “grupos” de personagens por meio da 
incorporação de palavras-chave dos córpora de referência “específicos”. 

Consciente de que não há única forma de ler (“explorar”) o conteúdo desse 

dendrograma, apresento a minha interpretação dele: com base na proporção de palavras-chave 

(dos córpora de referência “específicos”) incorporadas à enunciação correspondente a cada 

“grupo” de personagens, destacam-se: 

1.º) dois agrupamentos primários de características (linguísticas): (1) o composto pelas 

características da enunciação dos deuses e das deusas; e (2) o formado pelas características da 

enunciação dos homens comuns e das mulheres comuns;  

2.º) um agrupamento secundário: o constituído pelas características da enunciação das 

amazonas e das supervilãs; 
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3.º) um agrupamento terciário: o formado pelas características da enunciação das 

deusas, dos deuses e das criaturas míticas; 

4.º) um agrupamento quaternário: o formado pelas características da enunciação dos 

homens comuns, das mulheres comuns e das amazonas; 

5.º) e um agrupamento quinário: o constituído pelas características da enunciação dos 

deuses, das criaturas míticas, dos homens comuns e das mulheres comuns. 

A respeito do agrupamento primário número 1 (composto pelas características da 

enunciação dos deuses e das deusas), é preciso reconhecer que as características enunciativas 

(linguísticas) do “grupo” das deusas são as mais semelhantes às do “grupo” dos deuses, de 

modo que ambos “compõem” um agrupamento “menor”, ou seja, mais similar e coeso. É 

exatamente esse o caso do agrupamento número 2 (formado pelas características linguísticas 

do “grupo” dos homens comuns e às do “grupo” das mulheres comuns).  

Mediante a análise do agrupamento secundário, constatamos que, quanto à 

incorporação de vocabulário “específico”, o “grupo” das amazonas comportou-se duma 

maneira muito parecida com a do “grupo” das supervilãs, mas não tão similar e coesa quanto 

à dos agrupamentos primários. Parece-me plausível interpretar essa similaridade quanto às 

características linguísticas (ou enunciativas) dos dois “grupos” como decorrente (1.º) de 

ambos serem compostos por personagens do gênero feminino e (2.º) de o roteirista não ser 

totalmente consciente do uso que faz da língua, pois, da minha perspectiva (como leitor de 

HQs), havia a expectativa de que as amazonas —que são mulheres compassivas, pacifistas e 

íntegras— tivessem enunciado de forma bem distinta daquela pela qual as supervilãs o 

fizeram. 

As características enunciativas do “grupo” das criaturas míticas são superficialmente 

menos similares às do “grupo” das deusas; por isso, formam, entre si, um agrupamento 

terciário. Mesmo assim, a enunciação das criaturas míticas tem mais similaridade com a do 

“grupo” das deusas e com a do “grupo” dos deuses do que com a de todos os demais; desse 

modo, as características da enunciação desses três “grupos” compõem um agrupamento mais 

abrangente (duma terceira ordem), o qual, por sua vez, torna-se notável por marcantes 

distinções quanto aos outros agrupamentos também mais abrangentes. 

O agrupamento quaternário, que compreende as características do “grupo” dos homens 

comuns, do “grupo” das mulheres comuns e do “grupo” das amazonas, parece-me menos 
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caracterizante e bem mais abrangente que o terciário; por isso, pouco caracterizante. De 

qualquer modo, creio que, com base nele, seja possível inferir que os “mortais” enunciam de 

maneira distinta daquela pela qual enunciam os deuses e as criaturas míticas. 

O agrupamento quinário, finalmente, parece-me o menos caracterizante de todos (em 

virtude da sua amplitude); mesmo assim, as características da enunciação das deusas, das 

amazonas e das supervilãs não são abarcadas por ele. 

Os agrupamentos que constam desse dendrograma são baseados na proporção de 

incorporação de palavras-chave (dos córpora de referência “específicos”) à enunciação de 

cada “grupo” de personagens; por essa razão, se voltarmos a atenção para o conteúdo da 

tabela 8, haveremos de compreender os critérios com base nos quais os agrupamentos foram 

formados: por exemplo: se, por um lado, houve quase 6% de incorporação de palavras-chave 

do córpus (de referência) de linguagem religiosa arcaica ao vocabulário usado pelos “grupos” 

dos deuses, das deusas e das criaturas míticas, por outro, houve menos de 2,2% de 

incorporação desse tipo de palavras ao vocabulário dos “grupos” dos homens comuns e das 

mulheres comuns; do mesmo modo, mais palavras-chave do córpus (de referência) de 

linguagem feminina foram incorporadas ao vocabulário dos “grupos” dos homens comuns e 

das mulheres comuns que ao dos “grupos” dos deuses, das deusas e das criaturas míticas. Para 

encerrar esta subseção, devo salientar que, pontualmente, o “grupo” das mulheres comuns 

teve mais palavras-chave do córpus de referência de linguagem feminina incorporadas ao seu 

vocabulário, enquanto o dos homens comuns teve mais palavras-chave do córpus de 

referência de linguagem de defesa pessoal (ou de combate) incorporadas à sua enunciação, o 

que parece apontar para caracterizações linguísticas relacionadas a temáticas. 

Muito embora George Pérez (como qualquer escritor ou roteirista) não tenha total 

consciência do próprio uso linguístico, considero muito interessante a constatação —

resultante da observação do dendrograma acima— de que, por causa das escolhas lexicais 

dele, as amazonas enunciam de maneira pouco similar à dos homens comuns, os quais, na 

narrativa criada pelo autor, compõem justamente o “grupo” com o qual o “grupo” delas tem 

menos interesse de interagir e de ostentar “traços”, características comuns. 

As subseções abaixo serão dedicadas à caracterização linguística dos personagens e do 

narrador: 
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5.2.8 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Diana, a Mulher-Maravilha: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FEEL; LIFE; LIKE; LOVE; MOTHER; 
WOMAN; YOUR 

3,553% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,522% 

religioso arcaico COME; GOD; HEART; LET; LORD; 
MAN; NAME; PRAY; SHALL; SON 

5,076% 

religioso contemporâneo ALMIGHTY; COME; GOD; GODS; 
HE; HEART; LET; LORD; MAN; 

NAME; SON; THEIR; WILL; YOU; 
YOUR 

7,614% 

literário épico /  mitológico AM; COME; GODS; GREAT; HAD; 
ISLAND; LET; MAN; OWN; SHALL; 

SON; TELL; YOU; YOUR 

7,106% 

conservador norte-americano WORLD 0,507% 

Tabela 12: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário da Mulher-Maravilha e as respectivas 
proporções. 

5.2.8.1 A caracterização linguística da Mulher-Maravilha: 

A Mulher-Maravilha é definida por Cassimiro (2005:205) como “super-heroína, 

originária da Ilha Paraíso, filha da rainha Hipólita —logo, princesa das amazonas—, 

agraciada pelos deuses do Olimpo com fenomenais superpoderes, que veio ao ‘mundo dos 

homens44’ como embaixadora da mensagem de paz fundamentada na filosofia olimpiana”; ela 

se chamaDiana (também conhecida como Diana de Themyscira ou Princesa Diana de 

                                                
44 s. m. Para as amazonas, todo o restante do planeta Terra além da Ilha Paraíso (CASSIMIRO, 2005:125). 
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Themyscira) e é dotada de incomensurável superforça, de invulnerabilidade, de poder de voo 

e de supervelocidade; é exímia guerreira (treinada em todos os antigos métodos gregos de 

combate corpo a corpo), capaz de desviar e rechaçar qualquer tipo de projétil ou raio 

(inclusive relâmpagos) com os seus indestrutíveis braceletes de prata e possuidora do 

inquebrável Laço da Verdade, o qual foi forjado do cinturão da deusa Gaia. (Todo aquele que 

é envolvido por esse laço é compelido a dizer a verdade.) Ela é sinônimo de perfeição 

(também por causa da sua inigualável beleza), assim como de independência e de supremacia 

femininas; é a principal e mais poderosa super-heroína dos quadrinhos (na mesma categoria 

do Super-Homem); essa campeã dos deuses olimpianos é chamada (como antonomásia) até 

mesmo de a Princesa Amazona.  

De acordo com Jimenez e Wells (2010:456—457), Diana é a campeã das amazonas 

themyscirianas e a sua embaixadora. Com o “nascimento” da princesa, toda a nação das 

amazonas tornou-se mais unida, como uma numerosa família (composta por “mães” e “tias” 

dedicadas à única criança da Ilha Paraíso). Educada pelas mais competentes professoras de 

Themyscira, a princesa, rapidamente, tornou-se não apenas uma exímia guerreira —tendo 

recebido treinamento em todas as técnicas de luta e de estratégia de batalha—, mas também 

uma estudiosa “completa”: alcançou o domínio de todas as tradições themyscirianas tanto da 

perspectiva histórica quanto da científica. Além da força incomensurável e da 

supervelocidade, Diana também tem (1) sentidos aguçados (num nível muito superior ao dos 

seres humanos), (2) a habilidade de comunicar-se com os animais, (3) vigor inacreditável, (5) 

um altíssimo grau de resistência a danos físicos, além de várias outras habilidades 

desenvolvidas mediante a instrução que recebeu das suas mestras amazonas. Foi por meio do 

treinamento, aliás, que aprendeu a exercer o domínio dos seus superpoderes com incrível 

graça. As doutas professoras se empenharam em incutir, na jovem princesa, também a fé nas 

deusas criadoras da sua nação, de tal modo que ela viesse a adorá-las com sinceridade. 

Os autores (idem) ainda salientam que Diana veio a, finalmente, tornar-se humilde e 

reverente por causa do treinamento, da disciplina e dos valores que lhes foram ensinados pelas 

demais amazonas, uma vez que, em virtude de ser detentora de tantos superpoderes, a jovem, 

ocasionalmente, demonstrava alguma arrogância. Parece-me também relevante considerar 

mais este detalhe a respeito da personagem: Diana teve uma infância literalmente idílica numa 

ilha habitada exclusivamente por mulheres; por isso, praticamente não sabia o que era 

violência (a não ser pelos combates simulados das suas sessões de treinamento com 

Philippus). Tanta inocência implicou muita curiosidade (desprovida de preconceitos) a 

respeito do mundo dos homens por parte da Princesa Amazona. Todas essas eram as 
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características que Pérez tinha em mente para a personagem ao assumir a responsabilidade de 

roteirizar e ilustrar a reformulação das aventuras dela. 

Quando analisamos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário da Mulher-Maravilha, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa contemporânea: são 15 (almighty; come; god; gods; he; heart; let; lord; man; name; 

son; their; will; you; your), que correspondem a 7,614% do total da enunciação da super-

-heroína. O segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 14 (am; come; gods; great; had; 

island; let; man; own; shall; son; tell; you; your), que correspondem a 7,106% do total da 

enunciação da Princesa Amazona. O terceiro maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 10 (come; 

god; heart; let; lord; man; name; pray; shall; son), que correspondem a 5,076% do total da 

enunciação da personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 7 (feel; life; like; love; mother; 

woman; your), que correspondem a 3,553% do total da enunciação de Diana. O quinto maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de 

defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,522% do total 

da enunciação dela. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), que 

corresponde a 0,507% do total da enunciação da Mulher-Maravilha. 

O leitor há de ter percebido que alguns vocábulos incorporados à enunciação da 

personagem (como you, your, god, gods e come) são palavras-chave em mais de um córpus de 

referência “específico”, ou seja, em mais de uma amostra finita de linguagem especializada: 

na feminina, na de defesa pessoal (ou de combate), nas religiosas arcaica e contemporânea, 

assim como na literária épica (ou mitológica). Essa “sobreposição” quanto à chavicidade45 

não “prejudica” a caracterização linguística da Mulher-Maravilha —decorrente da 

incorporação desses vocábulos à sua enunciação— porque, primeiro, certas palavras podem, 

sim, ser palavras-chave em mais de um córpus, uma vez que não há nenhuma obrigatoriedade 

de que elas tenham de ser exclusivas de somente uma amostra de linguagem “específica” 

                                                
45 Entendida como a “desigualdade lexical” decorrente da constatação de que alguns vocábulos são palavras-

-chave e, portanto, “refletem” ou “promovem” temas importantes nalguns contextos, enquanto outros não. 
(SCOTT, Mike e TRIBBLE, Christopher, 2006). 
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tomada como referência; e, segundo, parece-me natural que os personagens sejam, em geral, 

multifacetados, o que há de ser manifesto na sua linguagem. A incorporação de tais palavras-

-chave ao vocabulário da Princesa Amazona caracteriza-a, duma só vez, como produtora de 

enunciados compostos por vocábulos estatisticamente mais frequentes em córpora de 

referência de linguagem feminina, de defesa pessoal, religiosa (arcaica e contemporânea) e 

literária épica, porém em diferentes proporções. [Outra interpretação que poderia ser cogitada 

é esta: a incorporação —ao linguajar da super-heroína— de vocábulos que são palavras-chave 

em apenas uma amostra de linguagem “específica” seria um pouco mais caracterizante (em 

relação àquele córpus de referência “específico”) em virtude dessa exclusividade. Parece-me, 

no entanto, que o problema de tal premissa está justamente na questão da exclusividade, que, 

por sua vez, pode ser considerada “descaracterizante” da própria concepção de palavra-chave, 

que é intrinsecamente compatível com a sobreposição quanto à chavicidade; por isso, 

considero mais sensato,  evitar essa forma pela qual os dados poderiam ser interpretados.] 

Ainda tendo em vista a “sobreposição” concernente à chavicidade de vocábulos 

incorporados à linguagem da super-heroína, devo abordar mais este tópico: a referência à 

segunda pessoa (por meio do uso pronominal). Constatei que o pronome you é palavra-chave 

em mais de uma amostra de linguagem “específica” tomada como referência. De acordo com 

Mike Wright46, do Berean Research Institute, na versão King James da Bíblia, a referência à 

segunda pessoa —feita, em inglês, por meio do emprego dos pronomes thou (tu), thee (te, ti), 

ye (vós) e you (vos) e dos respectivos possessivos—, apesar de arcaica, torna a qualidade do 

texto muito superior à das versões modernas da Bíblia em língua inglesa. Para sustentar a sua 

afirmação, a primeira parte do argumento usado por ele parece-me débil: nas versões 

modernas, as segundas pessoas (do singular e do plural) são expressas de maneira idêntica: 

por meio do emprego do pronome you (em inglês, você, vocês, o, os, a, as, lhe, lhes), o que, a 

seu ver, pode dificultar a interpretação do texto [porque ele considera imprescindível que o 

leitor consiga discernir prontamente, por meio do uso pronominal, tanto a função sintática 

(sujeito ou objeto) quanto o número (singular ou plural)]; por essa razão, na versão King 

James,  faz-se distinção entre as funções sintáticas —dos pronomes— de sujeito (thou ou ye) 

e de objeto (thee ou you), assim como se distinguem também as suas formas singulares (thou 

e thee) das plurais (ye e you). Para Wright (idem), tal precisão no uso pronominal pode 

resultar na preservação da semântica de passagens bíblicas [por exemplo, quando Deus (ou 

                                                
46 http://www.bereanresearchinstitute.com/02_Bible_Versions/BV.0007_Personal_Pronouns_-

_Thee_Thou_Ye_You_Thy_Thine_etc.html. <Acesso em 15/4/2014.>                                                                                                            
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um profeta) repreende apenas uma pessoa ou um grupo], enquanto a “simplificação” —

característica das versões modernas (nas quais se usa apenas you e os respectivos 

possessivos)— “pode implicar” adulteração de doutrina. Considero tais observações 

relavantes porque todas têm por base escolhas lexicais. 

Os responsáveis pelo comitê de tradução da versão NIV da Bíblia afirmam, no seu 

prefácio47, que ela é uma tradução nova e ímpar do texto bíblico: feita (por mais de cem 

estudiosos transdenominacionais) diretamente dos originais —em hebraico, em aramaico e em 

grego— para o inglês contemporâneo. A intenção dos responsáveis pela NIV era que ela 

consistisse numa tradução precisa, clara, de alta qualidade literária da Bíblia e, ao mesmo 

tempo, fosse adequada às leituras pública e privada, assim como ao ensino, à pregação, à 

memorização e ao uso litúrgico. A primeira preocupação dos tradutores foi, portanto, com a 

precisão da sua reescrita dos originais quanto à fidelidade desta ao pensamento dos escritores 

dos livros bíblicos. Sopesou-se, desse modo, a significância tanto dos detalhes lexicais quanto 

dos gramaticais dos textos em hebraico, em aramaico e em grego, pois se almejava a 

fidelidade à semântica intencionada pelos escritores dos originais; por isso, à medida que era 

feita, a tradução era submetida à avaliação de diversos consultores de estilo. Houve, portanto, 

da parte dos tradutores e desses consultores, a preocupação com que a NIV fosse escrita num 

inglês “natural”, de modo que o seu texto fosse idiomático, mas não idiossincrático, sem que 

se apagassem os estilos (de escrita) de cada um dos autores dos livros bíblicos. Também 

foram evitados tanto os americanismos quanto os anglicismos óbvios. Quanto ao uso 

“tradicional” dos pronomes pessoais thou e thee (e os respectivos possessivos) nas referências 

(de segunda pessoa) à divindade, os tradutores consideraram que lançar mão desses arcaísmos 

(acompanhados de conjugações verbais como doest, wouldest e hadst) implicaria a violação 

da precisão na reescrita dos originais em língua inglesa, já que, de acordo com eles, não há 

nenhum emprego especial de pronomes (para as pessoas da Trindade) no hebraico, nem no 

aramaico, tampouco no grego; por  esse motivo, fizeram referência às segundas pessoas (do 

singular e do plural) somente por meio do emprego de you (e dos respectivos possessivos e 

pronomes reflexivos), já que, a seu ver, uma tradução contemporânea não seria de superior 

qualidade se “contivesse” linguagem que era quotidiana apenas na época da produção da 

versão King James da Bíblia, indiferentemente de tratar-se de referências à divindade, ou ao 

ser humano, ou ao profano. 

                                                
47 Disponível em http://www.hissheep.org/kjv/preface_to_the_niv_bible.html. <Acesso em 15/4/2014.> 
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Escolhi as versões King James e NIV da Bíblia como córpora de referência 

“específicos” justamente por ambas serem constituídas de textos por meio dos quais se 

evidencia tal discordância quanto ao emprego pronominal para a referência às segundas 

pessoas: na King James, que corresponde à minha amostra “específica” de linguagem 

religiosa arcaica, thou, thee, ye e you são usados sem nenhuma distinção quanto a quem seja a 

segunda pessoa: a divindade, ou o humano, ou o anjo, ou o demônio; na NIV, que corresponde 

à minha amostra “específica” de linguagem religiosa contemporânea, usa-se, em inglês, 

apenas you, seja a segunda pessoa o próprio Deus, ou um pecador, ou um anjo, ou o diabo. 

No meu córpus de estudo, a super-heroína Mulher-Maravilha, na sua enunciação, faz 

referência às segundas pessoas (sempre!) por meio do pronome you (e dos respectivos 

possessivos —o adjetivo your e o pronome yours—, assim como dos respectivos pronomes 

reflexivos yourself e yourselves), ou seja, independentemente de ela dirigir-se a deuses, ou a 

mortais, ou a “superiores”, ou a “iguais”, ou a “inferiores”. Interpreto a sobreposição quanto à 

chavicidade de tais vocábulos (pelo fato de serem palavras-chave em 5 dos 6 córpora de 

referência “específicos”) como decorrente de, contemporaneamente, serem preferidos para as 

referências às segundas pessoas; ou seja, o seu emprego corresponde à referência genérica às 

segundas pessoas no inglês hodierno. Em contrapartida, o fato de thou, thee e ye serem 

palavras-chave apenas na versão King James da Bíblia “confere”-lhes, a meu ver, a 

característica de arcaísmos linguísticos. Assim, quanto à referência às segundas pessoas, a 

Princesa Amazona enuncia como um falante contemporâneo da língua inglesa. 

 A enunciação da Mulher-Maravilha de George Pérez é, desse modo, caracterizada 

pela incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo 

(7,614%); (2.º) literário épico ou mitológico (7,106%); (3.º) religioso arcaico (5,076%); (4.º) 

feminino (3,553%); (5.º) de defesa pessoal ou de combate (1,522%); (6.º) conservador norte-

-americano (0,507%). Embora a personagem seja uma das poucas representantes do gênero 

feminino que são, de fato, preeminentes no universo das HQs de super-heróis, a sua 

enunciação não é caracterizada primordialmente pela incorporação de vocabulário mais 

frequente na linguagem feminina, o que me parece coerente com a intenção de Pérez de que a 

“sua” Mulher-Maravilha fosse uma humanista e, assim, como super-heroína, viesse a tornar-

-se um modelo a ser seguido por todos os seres humanos, independentemente do seu gênero, 

da sua etnia, da sua crença, da sua nacionalidade, da sua época, enfim, da sua cultura. O fato 

de o linguajar de Diana ser predominantemente religioso (primeiro, contemporâneo; depois, 

arcaico) também me parece harmonioso com a inegável ligação que não só ela (em especial) 
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tem com os deuses, mas também as demais amazonas themyscirianas. A princesa Diana é 

uma criatura e uma adoradora dos deuses olimpianos; tornou-se, aliás, “arauto” da mensagem 

deles —de paz— no “mundo dos homens”; assim, apesar de dominar todas as técnicas de 

combate corpo a corpo e de ser detentora de superpoderes que a tornam um dos seres mais 

poderosos do Universo DC, a Princesa Amazona é uma pacifista, o que, a meu ver, é coerente 

com a minha descoberta: a sua linguagem é pouco caracterizada pela incorporação de 

palavras-chave da amostra de linguagem típica de combate (ou de defesa pessoal); e essa sua 

característica linguística é corroborada por um importante fato da narrativa: nem mesmo todo 

o poder de Ares —o deus da guerra (para os gregos), que, ao menos, no meu córpus de 

estudo, parece o principal e mais ameaçador adversário da pacifista princesa Diana— foi 

suficiente para sobrepujar o pacifismo da Mulher-Maravilha, e o supervilão acabou sendo 

derrotado por ela. Do ponto de vista da caracterização linguística, o fato de Diana ter 

incorporado mais palavras-chave da amostra de linguagem tipicamente feminina do que 

daquela de combate também me parece consistente porque, na narrativa escrita por Pérez, a 

feminilidade é relacionada à nobreza (do caráter), ao pacifismo e às virtudes humanas. Para 

encerrar esta porção da análise, interpreto a incorporação de apenas uma palavra-chave 

(world) —do córpus de referência “específico” de linguagem conservadora norte-americana— 

ao vocabulário da Mulher-Maravilha como decorrente de ela não ser norte-americana (a 

despeito de o seu uniforme ser uma nítida menção à bandeira dos Estados Unidos da 

América), mas, sim, uma princesa themysciriana que, como “emissária” dos deuses 

olimpianos, portou-se como cosmopolita, de modo que a sua mensagem de paz sempre foi 

“endereçada” a todo o “mundo dos homens”. Muito embora o meu objetivo —nesta 

pesquisa— jamais tenha sido fazer uma avaliação estilística das HQs que compõem o meu 

córpus de estudo, considero lícito afirmar que, da perspectiva do estilo, George Pérez parece 

ter “acertado” nas escolhas lexicais caracterizantes da “sua” Mulher-Maravilha à luz do que, 

no meu entendimento, ele teve em mente para a reformulação da personagem. Afinal, por 

tratar-se da enunciação duma personagem fictícia, a incorporação das palavras-chave ao 

vocabulário dela não pode deixar de ser atribuída ao estilo do roteirista das histórias 

estudadas. Selecionei as figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação da “sua” Mulher-Maravilha: 
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Figura 94: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística da Mulher-Maravilha [página27 
da revista WONDER WOMAN #1 (1987)]. 

 

 

 

Figura 95: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística da Mulher-Maravilha [página16 
da revista WONDER WOMAN #7 (1987)]. 
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Figura 96: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística da Mulher-Maravilha [página 
21 da revista WONDER WOMAN #9 (1987)]. 

 

Figura 97: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística da Mulher-Maravilha [página18 
da revista WONDER WOMAN #14 (1988)]. 

 

Figura 98: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística da Mulher-Maravilha [página7 
da revista WONDER WOMAN #17 (1988)]. 
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5.2.9 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Hipólita: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; LIFE; LIKE; LOVE; 
MOTHER; YOUR 

3,061% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,530% 

religioso arcaico DAY; LET; MEN; PRAY; SHALL 2,551% 

religioso contemporâneo DAY; GODS; HE; LET; MEN; SAID; 
WILL; YOU; YOUR 

4,591% 

literário épico /  mitológico AM; DAUGHTER; GO; GODS; 
GREAT; ISLAND; LET; MEN; OWN; 
SAID; SHALL; TELL; YOU; YOUR 

7,142% 

conservador norte-americano NATION 0,510% 

Tabela 13: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário da rainha Hipólita e as respectivas proporções. 

5.2.9.1 A caracterização linguística de Hipólita: 

Cassimiro (2005:89) define Hipólita como “rainha das amazonas themyscirianas, 

renomada pelo seu senso de justiça, pela sabedoria e por ser uma guerreira imbatível”; é a 

mãe da Mulher-Maravilha e foi agraciada pelas deusas do Olimpo com força, velocidade e 

agilidade tremendas, porém num nível muito inferior ao dos superpoderes da sua filha. 

Jimenez e Wells (2010:195) acrescentam que a mãe de Diana —e nobilíssima 

soberana da Ilha Paraíso— foi a primeira das amazonas a ser trazida de volta à vida (do Poço 

das Almas) pelas deusas olimpianas; tem a aparência duma mulher de trinta e poucos anos de 

idade; é imortal e tem mais de 3.000 anos de experiência como guerreira (treinada nos 

métodos clássicos de combate); é igualmente experiente —e perita— como espadachim, 

arqueira ou manejadora de machado de guerra; hábil estrategista e planejadora de ações 
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militares, é considerada, por tais autores (idem), equiparável —em habilidade, treinamento e 

sabedoria na arte de guerrear— por pouquíssimas amazonas . O seu comportamento, a sua 

linguagem corporal e o seu linguajar são, com mais frequência, régios e formais, 

especialmente quando investida no cargo de rainha de Themyscira. Hipólita é compassiva, 

mas também firme e enérgica; é capaz de, instantaneamente, assumir a persona agressiva e 

combativa duma guerreira se necessário. Em combate, ela é forte e resoluta, mas não tão 

pacifista quanto Diana; parece mais racional, mais pragmática e menos sentimental que a sua 

filha. Essa me parece a razão pela qual, no córpus que descrevo, nunca usou o verbo “sentir” 

(feel, em inglês). Ainda de acordo com Jimenez e Wells (2010:195), assim como as demais 

amazonas, Hipólita prefere a diplomacia e a transigência, porém não acima de todo e qualquer 

uso de força letal para vencer um oponente se perceber que não haverá outra forma pela qual 

poderá detê-lo. Nas HQs que compõem o meu córpus de estudo, ela preferia o isolacionismo à 

concepção duma integração da sua nação ao “mundo dos homens” e não encarava o 

cumprimento da sua missão “sagrada” (ou seja, outorgada pelas deusas dos gregos) —de 

liderar as amazonas themyscirianas— como um fardo. Essa me parece a explicação para os 

fatos (1) de nunca ter usado a palavra mundo (world, em inglês) na sua enunciação e (2) de ter 

incorporado apenas um vocábulo significativamente mais frequente na linguagem 

conservadora norte-americana ao seu linguajar: nation (nação, em inglês). De todas as 

amazonas, Hipólita foi a única que, numa vida passada, estava grávida quando foi assassinada 

(pelo seu companheiro); por isso, ansiava por aquela criança que nunca nascera do seu ventre. 

Por intermédio do exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário da rainha das amazonas, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

literária épica: são 14 (am; daughter; go; gods; great; island; let; men; own; said; shall; tell; 

you; your), que correspondem a 7,142% do total da enunciação da soberana das amazonas. O 

segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem religiosa contemporânea: são 9 (day; gods; he; let; men; said; will; you; your), 

que correspondem a 4,591% do total da enunciação da rainha da Ilha Paraíso. O terceiro 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem feminina: são 6 (daughter; life; like; love; mother; your), que correspondem a 

3,061% do total da enunciação da personagem. O quarto maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 5 (day; let; 

men; pray; shall), que correspondem a 2,551% do total da enunciação da mãe de Diana. O 
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quinto menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 

1,530% do total da enunciação dela. Por fim, o menor número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: é 

apenas 1 (nation), que corresponde a 0,510% do total da enunciação de Hipólita. Por meio da 

consideração de todos esses dados, parece-me lícito concluir que a enunciação da rainha 

Hipólita é caracterizada pela incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) 

literário épico ou mitológico (7,142%); (2.º) religioso contemporâneo (4,591%); (3.º) 

feminino (3,061%); (4.º) religioso arcaico (2,551%); (5.º) de defesa pessoal ou de combate 

(1,530%); e (6.º) conservador norte-americano (0,510%). 

Diferentemente de Diana, Hipólita não foi escolhia pelos deuses como a emissária da 

mensagem (deles) de paz ao “mundo dos homens” talvez porque seja menos religiosa (quiçá 

“devota”) que a sua filha. A enunciação da rainha themysciriana é, desse modo, mais 

caracterizada pela incorporação de vocábulos típicos das linguagens, respectivamente, 

mitológica (épica) e feminina do que a da própria Mulher-Maravilha. Mãe e filha, a despeito 

de serem tão próximas e de compartilharem ideologias, enunciam diferentemente, o que, no 

meu entendimento, “evidencia” o cuidado do roteirista com as escolhas lexicais dos seus 

personagens (como forma de caracterizá-los linguisticamente). Como Diana, Hipólita só faz 

referência às segundas pessoas por meio do emprego de you (assim como dos respectivos 

possessivos e reflexivos). Diante de todas essas constatações, considero admissível afirmar 

que, quanto ao estilo, George Pérez parece ter “acertado” também nas escolhas lexicais por 

meio das quais caracterizou linguisticamente a “sua” rainha Hipólita (de conformidade com o 

que tinha em mente para a reformulação da personagem). Posto isso, utilizo as figuras abaixo 

para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Hipólita: 
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Figura 99: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hipólita [página17 da revista 
WONDER WOMAN #1 (1987)]. 

 

 

 

 

 

Figura 100: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hipólita [página8 da revista 
WONDER WOMAN #11 (1987)]. 
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Figura 101: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hipólita [página15 da 
revista WONDER WOMAN #14 (1988)]. 

5.2.10 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Menalippe: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; LIFE; YOUR 1,546% 

defesa pessoal / combate CAN; WEAPON; YOU; YOUR 2,061% 

religioso arcaico BEHOLD; COME; DAY; GLORY; 
HEART; LET; MAN; SHALL 

4,123% 
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religioso contemporâneo COME; DAY; DESTROY; GLORY; 
GODS; HEART; HONOR; LET; LIVE; 

MAN; WILL; YOU; YOUR 

6,701% 

literário épico /  mitológico AM; COME; DAUGHTER; GODS; 
GREAT; LET; MAN; SHALL; YOU; 

YOUR; YOURSELF 

5,670% 

conservador norte-americano WORLD 0,515% 

Tabela 14: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Menalippe e as respectivas proporções. 

5.2.10.1 A caracterização linguística de Menalippe: 

Jimenez e Wells (2010:270) afirmam que Menalippe foi a terceira das amazonas 

themyscirianas a ser trazida de volta à vida pelas deusas olimpianas; tem afinidade ímpar com 

a natureza, o que lhe proporcionou a honra de ser o “oráculo” dos deuses do Olimpo, ou seja, 

a única (da sua nação) que conseguia comunicar-se com as divindades à medida que estas 

foram-se distanciando da humanidade; dona de fé inabalável, tornou-se a suma sacerdotisa 

das amazonas. 

Mediante o exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do “oráculo” das amazonas themyscirianas, 

constatamos que o maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 13 (come; day; destroy; glory; gods; 

heart; honor; let; live; man; will; you; your), que correspondem a 6,701% do total da 

enunciação da amazona. O segundo maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 11 (am; come; 

daughter; gods; great; let; man; shall; you; your; yourself), que correspondem a 5,670% do 

total da enunciação da sacerdotisa. O terceiro maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 8 (behold; 

come; day; glory; heart; let;  man; shall), que correspondem a 4,123% do total da enunciação 

da personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 4 (can; weapon; 

you; your), que correspondem a 2,061% do total da enunciação de Menalippe. O quinto maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

feminina: são 3 (daughter; life; your), que correspondem a 1,546% do total da enunciação 

dela. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na 
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amostra de linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), que corresponde a 

0,515% do total da enunciação da suma sacerdotisa themysciriana. 

A caracterização linguística de Menalippe não me surpreendeu; afinal, ela, que é a 

suma sacerdotisa da Ilha Paraíso, teve mais vocábulos que, da perspectiva estatística, são 

típicos do linguajar religioso contemporâneo incorporados à sua linguagem, a qual, de fato, é 

majoritariamente religiosa (se somarmos as proporções das palavras-chave incorporadas dos 

córpora de referência “específicos” de linguagem religiosa contemporânea e arcaica). A 

enunciação do “oráculo” dos deuses é bem parecida com a da “emissária” deles, a Mulher-

-Maravilha, porém Menalippe, por decisão estilística de Pérez (o seu criador), enuncia de 

maneira um pouco menos “feminina” e um pouco mais “combativa” que Diana. As 

referências de Menalippe às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio de you, 

your, yours, yourself e yourselves. Uso, então, as figuras abaixo para ilustrar alguns índices do 

estilo de Pérez na enunciação de Menalippe: 

 

 

 

Figura 102: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Menalippe [página 31 da 
revista WONDER WOMAN #1 (1987)]. 
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Figura 103: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Menalippe [página 5 da 
revista WONDER WOMAN #2 (1987)]. 

 

5.2.11 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Philippus: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FEEL; LIKE; LOVE; 
YOUR 

2,590% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,554% 

religioso arcaico COME; COMMANDED; GOD; 
HEART; MAN; PRAY; SHALL 

3,626% 
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religioso contemporâneo ALMIGHTY; CAME; COME; 
COMMANDED; GOD; GODS; 

HEART; MAN; WILL; YOU; YOUR 

5,699% 

literário épico /  mitológico AM; CAME; COME; DAUGHTER; 
GODS; GREAT; LAID; MAN; SHALL; 

YOU; YOUR 

5,699% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 15: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Philippus e as respectivas proporções. 

5.2.11.1 A caracterização linguística de Philippus: 

De acordo com Jimenez e Wells (2010:323), Philippus é, dentre as amazonas 

“originais”, uma das mais respeitadas guerreiras; tornou-se a capitã da guarda; é radicalmente 

leal à rainha Hipólita, de quem se tornou a melhor amiga; foi a responsável pelo treinamento 

de Diana quanto ao uso dos superpoderes com os quais a jovem princesa fora agraciada pelos 

deuses; tinha exacerbada desconfiada de “estrangeiros”, especialmente de homens. 

Quando nos deparamos com a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Philippus, constatamos que os dois maiores 

números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa contemporânea: são 11 (almighty; came; come; commanded; god; gods; 

heart; man; will; you; your), que correspondem a 5,699% do total da sua enunciação; e (2) o 

das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: 

são 11 (am; came; come; daughter; gods; great; laid; man; shall; you; your), que também 

correspondem a 5,699% do total da enunciação da amazona. O segundo maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: 

são 6 (come; commanded; god; heart; man; pray), que correspondem a 3,626% do total da 

enunciação da capitã da guarda themysciriana. O terceiro maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 5 (daughter; feel; 

like; love; your), que correspondem a 2,590% do total da enunciação da personagem. Por fim, 

o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 

1,554% do total da enunciação de Philippus, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus 

de linguagem conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao vocabulário dela.  

As escolhas lexicais (estilísticas) de Pérez na caracterização linguística de Philippus 

foram, num primeiro momento, uma surpresa para mim, pois a minha expectativa (como 
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leitor de HQs) era de que a enunciação da personagem haveria de ser caracterizada pela 

prevalência da incorporação de palavras-chave do córpus (de referência) correspondente à 

linguagem de defesa pessoal, mas aquela que representa as “forças armadas” da Ilha Paraíso 

tem uma enunciação primordialmente religiosa (contemporânea) e literária mitológica. A 

capitã da guarda themysciriana enuncia com mais “feminilidade” que a sacerdotisa das 

amazonas: Menalippe. Creio que essa seja a razão pela qual Jimenez e Wells (2010) tenham 

afirmado que, por meio do treinamento, a princesa Diana aprendeu a exercer o domínio dos 

seus superpoderes com incrível graça, uma vez que esta teve Philippus como a sua principal 

treinadora. A incorporação de palavras-chave típicas da linguagem de combate (ou de defesa 

pessoal) foi a menos caracterizante da personagem, que enuncia de maneira menos 

“defensiva” (ou “combativa”) que o “oráculo” dos deuses: Menalippe. Encaro o fato de 

nenhuma palavra-chave do córpus (de referência) equivalente à linguagem conservadora 

norte-americana ter sido incorporada à enunciação da capitã da guarda de Themyscira como 

decorrência da sua aversão à ideia de integração da sua nação ao “mundo dos homens”, pois 

Philippus me parece, dentre as amazonas, a mais ferrenha defensora do isolacionismo. As 

suas referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio de you, your, yours, 

yourself e yourselves. Faço uso, portanto, das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do 

estilo de Pérez na enunciação de Philippus: 

 

 

Figura 104: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Philippus [página 12 da 
revista WONDER WOMAN #14 (1988)]. 
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Figura 105: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Philippus [página 28 da 
revista WONDER WOMAN #1 (1987)]. 

5.2.12 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Apolo: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; YOUR 1,025% 

defesa pessoal / combate CAN; COMBAT; SIGHT; YOU; 
YOUR 

2,564% 

religioso arcaico BLESSED; CHILDREN; COME; 
FATHER; GOD; HOLY; MEN; 

SHALL; SHALT; THEE; THINE; 
THOU; THY 

6,666% 
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religioso contemporâneo ALMIGHTY; BLESSED; COME; 
FATHER; GOD; GODS; HOLY; 

HONOR; MEN; THEIR; WILL; YOU; 
YOUR 

6,666% 

literário épico /  mitológico COME; DAUGHTER; FATHER; 
GODS; GREAT; MEN; SHALL; 

SORROW; YOU; YOUR 

5,128% 

conservador norte-americano WORLD 0,512% 

Tabela 16: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Apolo e as respectivas proporções. 

5.2.12.1 A caracterização linguística de Apolo: 

Apolo é definido por Cassimiro (2005:7) como “deus —dos gregos— da luz e 

habitante do Monte Olimpo”. Jimenez e Wells (2010:33), por sua vez, descrevem-no como o 

deus do Sol e um dos doze olimpianos; pragmático, ele é o patrono das artes e uma voz de 

sensatez e racionalidade entre os seus pares; é também uma conexão oracular das amazonas 

com o Monte Olimpo. 

Diante da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de Apolo, constatamos que os dois maiores números delas são 

estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

arcaica: são 13 (blessed; children; come; father; god; holy; men; shall; shalt; thee; thine; 

thou; thy), que correspondem a 6,666% do total da sua enunciação; e (2) o das 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 13 

(almighty; blessed; come; father; god; gods; holy; honor; men; their; will; you; your), que 

também correspondem a 6,666% do total da enunciação da divindade dos gregos. O segundo 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 10 (come; daughter; father; gods; great; men; 

shall; sorrow; you; your), que correspondem a 5,128% do total da enunciação do olimpiano. 

O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 5 (can; combat; sight; you; your), que 

correspondem a 2,564% do total da enunciação do personagem. O quarto maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 2 

(daughter; your), que correspondem a 1,025% do total da enunciação do deus da luz. Por fim, 

o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 
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linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), que corresponde a 0,512% do 

total da enunciação de Apolo. 

A enunciação do deus da luz é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto religioso arcaico (6,666%) quanto religioso 

contemporâneo (6,666%); (2.º) literário épico ou mitológico (5,128%); (3.º) de defesa pessoal 

(ou de combate) (2,564%); (4.º) feminino (2,027%); e (5.º) conservador norte-americano 

(0,512%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens religiosa (primeiro, arcaica; e, segundo, contemporânea), literária mitológica, de 

defesa pessoal (ou de combate) e feminina, sendo menos caracterizante a incorporação de 

vocábulos típicos da linguagem conservadora norte-americana. A enunciação desse olimpiano 

parece-me, de modo geral, mais formal se comparada à de Diana, à de Hermes e à de Circe, 

por exemplo; nela, por decisão estilística de Pérez, as referências às segundas pessoas são 

feitas de maneira peculiar: quando, com a intenção de afirmar a sua superioridade hierárquica 

ou, simplesmente, de soar solene, ele fala com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou 

amazonas) ou com o Monte Olimpo, usa thou, thee, thine, thy e ye; quando, entretanto, fala 

com as divindades, usa you, your, yours, yourself e yourselves. 

 Emprego as figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação de Apolo: 
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Figura 106: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Apolo [página 8 da revista 
WONDER WOMAN #17 (1988)]. 
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Figura 107: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Apolo [página 4 da revista 
WONDER WOMAN #1 (1987)]. 

5.2.13 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Ares: 

 

 
vocabulário especializado  palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; YOUR 1,030% 

defesa pessoal / combate YOU; YOUR 1,030% 

religioso arcaico CHILDREN; COME; DISCIPLES; 
DWELL; EARTH; GOD; HAND; 

HEART; LORD; MAN; MEN; SHALL; 
SOUL 

6,701% 

religioso contemporâneo COME; DISCIPLES; EARTH; GOD; 
GODS; HE; HEART; LORD; MAN; 
MEN; THEIR; WILL; YOU; YOUR 

7,216% 

literário épico /  mitológico AM; BOW; COME; DAUGHTER; 
GODS; GREAT; HAD; MAN; MEN; 
OWN; SHALL; TOOK; YOU; YOUR 

7,216% 
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conservador norte-americano WAR; WORLD 1,030% 

Tabela 17: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Ares e as respectivas proporções. 

5.2.13.1 A caracterização linguística de Ares: 

Cassimiro (2005:8) define Ares como “deus —dos gregos— da guerra, habitante do 

Monte Olimpo, que se compraz com o derramamento de sangue decorrente de discórdia e 

ódio”; criou o próprio reino: o Areópago; é imortal, tem força física e vigor compatíveis com 

os dum olimpiano; brilhante estrategista militar, ele ainda dispõe duma armadura 

indestrutível; no Universo DC, um supervilão inimigo da Mulher-Maravilha. Jimenez e Wells 

(2010:35) acrescentam que Ares, o deus da guerra selvagem e barbaresca, era o principal 

inimigo das amazonas themyscirianas porque jurou corromper a “irmandade” sagrada delas e 

destruí-las. Ele extraía poder dos constantes conflitos entre os humanos, e o seu nível de poder 

aumentou consideravelmente no século XX, em virtude das duas guerras mundiais e da 

Guerra Fria. Ares arquitetou a deflagração da Terceira Guerra Mundial, porém, ao ser 

derrotado pela Mulher-Maravilha, teve tal plano frustrado. 

Mediante o exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Ares, constatamos que os dois maiores números 

delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

literária épica / mitológica: são 14 (am; bow; come; daughter; gods; great; had; man; men; 

own; shall; took; you; your), que correspondem a 7,216% do total da sua enunciação; e (2) o 

das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 

14 (come; disciples; earth; god; gods; he; heart; lord; man; men; their; will; you; your), que 

também correspondem a 7,216% do total da enunciação do deus da guerra. O segundo maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa arcaica: são 13 (children; come; disciples; dwell; earth; god; hand; heart; lord; 

man; men; shall; soul), que correspondem a 6,701% do total da enunciação do personagem. 

Os três terceiros maiores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: são 2 (war; warlord), que 

correspondem a 1,030% do total da sua enunciação; (2) o das significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal: são 2 (you; your), que correspondem a 

1,030% do total da enunciação do olimpiano; e (3) o das significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem feminina: são 2 (daughter; your), que também correspondem a 

1,030% do total da enunciação de Ares. 
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 A enunciação do deus da guerra é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto literário épico ou mitológico (7,216%) quanto 

religioso contemporâneo (7,216%); (2.º) religioso arcaico (6,701%) e (3.º) tanto conservador 

norte-americano (1,030%) quanto de defesa pessoal (ou de combate) (1,030%) como feminino 

(1,030%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens literária mitológica e religiosa contemporânea e religiosa arcaica, sendo menos 

caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das linguagens conservadora norte-

-americana, de defesa pessoal (ou de combate) e feminina. A enunciação desse olimpiano 

parece-me, de modo geral, menos cerimoniosa (formal) se comparada à de Zeus, à de 

Possêidon e até à de Polifemo, por exemplo; e, nela, por decisão estilística de Pérez, as 

referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio de you, your, yours, 

yourself e yourselves. 

 Utilizo-me da figura abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação de Ares: 

 

 

Figura 108: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Ares [página 6 da revista 
WONDER WOMAN #1 (1987)]. 
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5.2.14 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Hermes: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FEEL; LIKE; WOMAN; 
YOUR 

2,512% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,507% 

religioso arcaico BEHOLD; CHILDREN; COME; EVIL; 
GOD; LET; LORD; MAN; MIGHTY; 

SHALL; SON 

5,527% 

religioso contemporâneo ALMIGHTY; COME; EVIL; GOD; 
GODS; HE; LET; LORD; MAN; SON; 

THEIR; WILL; YOU; YOUR 

7,035% 

literário épico /  mitológico AM; COME; DAUGHTER; DEAD; 
GO; GODS; GREAT; HAD; LET; 

MAN; SHALL; SON; TELL; YOU; 
YOUR 

7,537% 

conservador norte-americano FAVOR; WORLD 1,005% 

Tabela 18: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Hermes e as respectivas proporções. 

5.2.14.1 A caracterização linguística de Hermes: 

Hermes é definido por Cassimiro (2005:88) como “deus —dos gregos—, do panteão 

olimpiano, renomado pela supervelocidade”; é também tido como o mensageiro dos seus 

pares. Jimenez e Wells (2010:190) afirmam que, dentre os deuses do Olimpo, Hermes foi o 

principal entusiasta da ideia de criarem as amazonas themyscirianas, embora não tenha 

participado da criação delas. Milênios depois, ele foi um dos criadores de Diana e concedeu-

-lhe supervelocidade e poder de voo. Apesar de nunca tê-lo admitido, Hermes apaixonou-se 

pela Mulher-Maravilha e, por essa razão, faria o que quer que fosse necessário para ajudá-la. 
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Por meio da análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Hermes, constatamos que o maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / 

mitológica: são 15 (am; come; daughter; dead; go; gods; great; had; let; man; shall; son; 

tell; you; your), que correspondem a 7,537% do total da enunciação do olimpiano. O segundo 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa contemporânea: são 14 (almighty; come; evil; god; gods; he; let; lord; 

man; son; their; will; you; your), que correspondem a 7,035% do total da enunciação da 

divindade dos gregos. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 11 (behold; children; come; evil; 

god; let; lord; man; mighty; shall; son), que correspondem a 5,527% do total da enunciação 

do personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 5 (daughter; feel; like; woman; your), que 

correspondem a 2,512% do total da enunciação do mensageiro dos deuses. O quinto maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de 

defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,507% do total 

da enunciação do deus da velocidade. Por fim, o menor número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: 

são 2 (favor; world), que correspondem a 1,005% do total da enunciação de Hermes. 

 A enunciação do mensageiro dos deuses é, desse modo, caracterizada pela 

incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico 

(7,537%); (2.º) religioso contemporâneo (7,035%); (3.º) religioso arcaico (5,527%); (4.º) 

feminino (2,512%); (5.º) de defesa pessoal (ou de combate) (1,507%); e (6.º) de conservador 

norte-americano (0,502%); predomina, portanto, o emprego dos vocabulários tipicamente 

literário mitológico e religioso (primeiro, contemporâneo, que se sobrepõe parcialmente ao 

anterior; e, segundo, arcaico). Quanto à composição do vocabulário, a incorporação —pelo 

deus da velocidade— de vocábulos estatisticamente mais frequentes na linguagem feminina (a 

quarta mais caracterizante) é percentualmente inferior à metade da incorporação de vocábulos 

mais frequentes na religiosa arcaica (a terceira). A enunciação do olimpiano é pouco 

caracterizada pela incorporação de vocábulos tipicamente mais frequentes na linguagem de 

defesa pessoal, pois Hermes, que parece não necessitar de armas (por ser muito poderoso), 

participa de somente um combate ao longo de toda a narrativa que compõe o córpus de 

estudo. A incorporação de palavras-chave menos caracterizante da linguagem do personagem 
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é, consequentemente, a daquelas oriundas do córpus de referência de linguagem conservadora 

norte-americana. A enunciação do olimpiano parece-me menos formal que a de Zeus, a de 

Hera e a de Apolo, por exemplo; e, nela, por decisão estilística de Pérez, as referências às 

segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio de you, your, yours, yourself e 

yourselves. Procedo, assim, à utilização das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do 

estilo do roteirista na enunciação de Hermes: 

 

Figura 109: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hermes [página 13 da 
revista WONDER WOMAN #23 (1988)]. 

 

 

Figura 110: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hermes [página 13 da 
revista WONDER WOMAN #23 (1988)]. 
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5.2.15 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Possêidon: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FEEL; LIFE; YOUR 2,051% 

defesa pessoal / combate BOLT; CAN; YOU; YOUR 2,051% 

religioso arcaico FATHER; HAST; HATH; HOLY; LET; 
MIGHTY; PRAY; SPIRIT; THEE; 

THOU; THY 

5,641% 

religioso contemporâneo BROTHERS; DESERT; FATHER; 
GODS; HOLY; LET; SPIRIT; THEIR; 

WILL; YOU; YOUR 

5,641% 

literário épico /  mitológico AM; DAUGHTER; FATHER; GODS; 
GREAT; LET; OWN; SEA; YOU; 

YOUR 

5,128% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 19: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Possêidon e as respectivas proporções. 

5.2.15.1 A caracterização linguística de Possêidon: 

Possêidon é filho de Crônus e Reia e neto de Gaia; é um dos mais poderosos 

olimpianos e, por essa razão, um dos três signatários (ao lado de Zeus e de Hades) do Pacto 

Olimpiano (por meio do qual cada um deles passou a ter o domínio duma esfera de poder); 

desse modo, Possêidon tornou-se o deus dos mares e recolheu-se ao seu domínio, tendo 

permanecido, desde então, ligado ao Olimpo sem, no entanto, habitá-lo (JIMENEZ e WELLS, 

2010:331). 

Ao analisarmos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de Possêidon, constatamos que os dois maiores números delas 

são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 
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religiosa arcaica: são 11 (father; hast; hath; holy; let; mighty; pray; spirit; thee; thou; thy), 

que correspondem a 5,641% do total da sua enunciação; e (2) o das significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 11 (brothers; desert; 

father; gods; holy; let; spirit; their; will; you; your), que também correspondem a 5,641% do 

total da enunciação do deus dos mares. O segundo maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 

10 (am; daughter; father; gods; great; let; own; sea; you; your), que correspondem a 5,128% 

do total da enunciação do olimpiano. Por fim, os dois terceiros maiores números delas são 

estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa 

pessoal (ou de combate): são 4 (bolt; can; you; your), que correspondem a 2,051% do total da 

sua enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

feminina: são 4 (daughter; feel; life; your), que correspondem a 2,051% do total da 

enunciação de Possêidon, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de linguagem 

conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu vocabulário. 

 A enunciação do deus dos mares é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto literário épico ou mitológico (5,128%) quanto 

religioso contemporâneo (5,128%); (2.º) religioso arcaico (4,615%); e (3.º) tanto de defesa 

pessoal (ou de combate) (2,051%) quanto feminino (2,051%); nela, predomina, portanto, 

nesta ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica e 

religiosa (primeiro, contemporânea; e, segundo, arcaica), sendo menos caracterizante a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e 

feminina. A enunciação desse olimpiano parece-me, de modo geral, mais formal se 

comparada à de Diana, à de Hermes e à de Ares, por exemplo; nela, por escolha lexical de 

Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de maneira peculiar: quando, com a 

intenção de afirmar a sua superioridade hierárquica ou, simplesmente, de soar solene, ele fala 

com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas) ou com as nereidas, usa thou, thee, 

thine, thy e ye; quando, entretanto, fala com as divindades, usa you, your, yours, yourself e 

yourselves. 

 Lanço mão, desse modo, das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de 

Pérez na enunciação de Possêidon: 
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Figura 111: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Possêidon [página 7 da 
revista WONDER WOMAN #7 (1987)]. 
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Figura 112: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Possêidon [página 18 da 
revista WONDER WOMAN #21 (1988)]. 

5.2.16 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Zeus: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FAVOR; FEEL; LIFE; 
LOVE; MOTHER; YOUR 

3,517% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,507% 

religioso arcaico BEHOLD; CHILDREN; COME; 
FATHER; FLESH; GOD; HAST; 

HEART; LET; LORD; MAN; SHALL; 
SHALT; SON; SPIRIT; THEE; THINE; 

THOU; THY 

9,547% 

religioso contemporâneo COME; FATHER; FAVOR; GOD; 
GODS; HE; HEART; LET; LORD; 

MAN; SON; SPIRIT; THEIR; WILL; 

8,040% 
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YOU; YOUR 

literário épico /  mitológico AM; COME; DAUGHTER; FATHER; 
GODS; GREAT; HAD; LET; MAN; 
SET; SHALL; SON; YOU; YOUR 

7,035% 

conservador norte-americano FAVOR 0,502% 

Tabela 20: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Zeus e as respectivas proporções. 

5.2.16.1 A caracterização linguística de Zeus: 

No meu córpus de estudo, Zeus é o rei dos olimpianos; filho caçula de Crônus e Reia e 

neto de Gaia; irmão de Possêidon, de Hades e de Hera, com quem se casou; pai de Ares, de 

Atena, de Hefesto, de Hermes, de Apolo, de Ártemis, de Perséfone e de Dionísio. Zeus 

recusou-se a participar da criação das amazonas por acreditar que o fim dos deuses jamais se 

tornaria realidade; foi ele quem decretou o desafio imposto pelos deuses à Mulher-Maravilha 

pelo fato de ela ter rejeitado as investidas libidinosas do rei do Olimpo; a sua infidelidade a 

Hera, aliás, não era sigilosa (JIMENEZ e WELLS, 2010:482). 

Ao fazermos o exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Zeus, constatamos que o maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 

19 (behold; children; come; father; flesh; god; hast; heart; let; lord; man; shall; shalt; son; 

spirit; thee; thine; thou; thy), que correspondem a 9,547% do total da enunciação soberano do 

Olimpo. O segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 16 (come; father; favor; god; gods; he; 

heart; let; lord; man; son; spirit; their; will; you; your), que correspondem a 8,040% do total 

da enunciação do olimpiano. O terceiro maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 

14 (am; come; daughter; father; gods; great; had; let; man; set; shall; son; you; your), que 

correspondem a 7,035% do total da enunciação do personagem. O quarto maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 7 

(daughter; favor; feel; life; love; mother; your), que correspondem a 3,517% do total da 

enunciação dele. O quinto maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; 

your), que correspondem a 1,507% do total da enunciação rei dos deuses. Por fim, o menor 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 
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conservadora norte-americana: é apenas 1 (favor), que corresponde a 0,502% do total da 

enunciação de Zeus. 

 A enunciação do rei dos deuses é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso arcaico (9,045%); (2.º) religioso 

contemporâneo (7,537%); (3.º) literário épico ou mitológico (6,532%); (4.º) feminino 

(3,517%); (5.º) de defesa pessoal (ou de combate) (1,507%) e (6.º) conservador norte-

-americano (0,502%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens religiosa (primeiro, arcaica; e, segundo, contemporânea) e literária 

mitológica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das linguagens 

feminina, de defesa pessoal (ou de combate) e conservadora norte-americana. A enunciação 

desse olimpiano parece-me mais formal e majestosa se comparada à de Hera, à de Hermes e à 

de Ares, por exemplo; nela, por decisão estilística de Pérez, as referências às segundas 

pessoas são feitas de maneira peculiar: quando, com a intenção de afirmar a sua superioridade 

hierárquica ou, simplesmente, de soar solene, ele fala com “mortais” (sejam estes pessoas 

comuns ou amazonas), usa thou, thee, thine, thy e ye; quando, entretanto, fala com as 

divindades, usa you, your, yours, yourself e yourselves. Uso, assim, as figuras abaixo para 

ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Zeus: 
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Figura 113: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Zeus [página 5 da revista 
WONDER WOMAN #1 (1987)]. 
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Figura 114: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Zeus [página 7 da revista 
WONDER WOMAN #10 (1987)]. 
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Figura 115: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Zeus [página 14 da revista 
WONDER WOMAN #10 (1987)]. 
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5.2.17 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Afrodite: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; FEEL; HUSBAND; 
LIFE; LIKE; LOVE; MARRIAGE; 

MOTHER; YOUR 

4,568% 

defesa pessoal / combate CAN; FIRE; YOU; YOUR 2,030% 

religioso arcaico CHILDREN; FATHER; HEART; SON; 
SOUL; THEE; THOU 

3,553% 

religioso contemporâneo FATHER; GAVE; HE; HEART; SON; 
YOU; YOUR 

3,553% 

literário épico /  mitológico DAUGHTER; FATHER; GAVE; GO; 
GREAT; HAD; HANDS; SON; YOU; 

YOUR 

5,076% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 21: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Afrodite e as respectivas proporções. 

5.2.17.1 A caracterização linguística de Afrodite: 

Afrodite é descrita por Jimenez e Wells (2010:32) como uma deusa —tentadora e 

impetuosa— nascida dos restos mortais de Crônus lançados na bruma do mar por Zeus; mãe 

de Eros, ela foi casada, por pouco tempo, com Hefesto; do seu envolvimento com Ares, 

nasceram várias criaturas míticas destrutivas (como Deimos e Fobos); participou da criação 

das amazonas, tendo-as agraciado com beleza e uma incrível capacidade de amarem. 

Quando analisamos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário da deusa Afrodite, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 
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literária épica / mitológica: são 10 (daughter; father; gave; go; great; had; hands; son; you; 

your), que correspondem a 5,076% do total da enunciação da deusa da beleza. O segundo 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem feminina: são 9 (daughter; feel; husband; life; like; love; marriage; mother; your), 

que correspondem a 4,568% do total da enunciação da olimpiana. Os dois terceiros maiores 

números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa arcaica: são 7 (children; father; heart; son; soul; thee; thou), que 

correspondem a 5,699% do total da sua enunciação; e (2) o das significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 7 (father; gave; he; heart; 

son; you; your), que também correspondem a 5,699% do total da enunciação dessa divindade 

dos gregos. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 4 (can; fire; you; your), que 

correspondem a 2,030% do total da enunciação de Afrodite, que não teve nenhuma palavra-

-chave do córpus de linguagem conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao 

vocabulário dela.  

 A enunciação da deusa do amor é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico (5,076%); (2.º) feminino 

(4,568%); (3.º) tanto religioso arcaico (3,553%) quanto religioso contemporâneo (3,553%); e 

(4.º) de defesa pessoal (ou de combate) (2,030%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, feminina e religiosa 

(primeiro, arcaica; e, segundo, contemporânea), sendo menos caracterizante a incorporação de 

vocábulos típicos da linguagem de defesa pessoal (ou de combate). A enunciação dessa 

olimpiana parece-me ímpar se comparada à de Atena, à de Hera e à de Diana, por exemplo; 

nela, por decisão estilística de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de maneira 

peculiar: quando, com a intenção de afirmar a sua superioridade hierárquica, ela fala com 

“mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas), usa thou, thee, thine, thy e ye; quando, 

entretanto, fala com as divindades, usa you, your, yours, yourself e yourselves. 

Valho-me das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação de Afrodite: 
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Figura 116: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Afrodite [página 5 da 
revista WONDER WOMAN #4 (1987)]. 

 

 

Figura 117: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Afrodite [página 7 da 
revista WONDER WOMAN #1 (1987)]. 
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5.2.18 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Ártemis: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino LOVE; YOUR 1,020% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,530% 

religioso arcaico ARK; BEHOLD; EARTH; EVIL; LET; 
LORD; MAN; NAME; SHALL; THEE 

5,612% 

religioso contemporâneo ARK; CITY; EARTH; EVIL; HE; LET; 
LORD; MAN; NAME; THEIR; WILL; 

YE; YOU; YOUR 

6,632% 

literário épico /  mitológico AM; BRAVE; GREAT; ISLAND; LET; 
MAN; SHALL; TELL; YOU; YOUR 

5,102% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 22: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Ártemis e as respectivas proporções. 

5.2.18.1 A caracterização linguística de Ártemis: 

Cassimiro (2005:10) define Ártemis como “deusa —dos gregos— da caça e habitante 

do Monte Olimpo”. Jimenez e Wells (2010:30) descrevem-na como membro da Trindade da 

Lua (ao lado de Deméter e Hécate); foi a primeira deusa patrona das amazonas themyscirianas 

e pediu a Hefesto que forjasse o laço mágico da Mulher-Maravilha do cinturão de Antíope, o 

qual era uma dádiva de Gaia. 

Por intermédio do exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Ártemis, constatamos que o maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 13 (ark; city; earth; evil; he; let; lord; man; name; their; will; you; 

your), que correspondem a 6,632% do total da enunciação da divindade. O segundo maior 
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número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa arcaica: são 11 (ark; behold; earth; evil; let; lord; man; name; shall; thee; ye), que 

correspondem a 5,612% do total da enunciação da olimpiana. O terceiro maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / 

mitológica: são 10 (am; brave; great; island; let; man; shall; tell; you; your), que 

correspondem a 5,102% do total da enunciação da personagem. O quarto maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal 

(ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,530% do total da enunciação 

da deusa da caça. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 2 (love; your), que correspondem a 1,020% 

do total da enunciação de Ártemis, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de 

linguagem conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao vocabulário dela. 

 A enunciação da deusa da caça é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (5,612%); (2.º) literário 

épico ou mitológico (5,102%); (3.º) religioso arcaico (4,081%); (4.º) de defesa pessoal (ou de 

combate) (1,530%); e (5.º) feminino (1,020%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa contemporânea, literária 

mitológica e religiosa arcaica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e feminina. A enunciação dessa 

olimpiana parece-me mais formal se comparada à de Atena, à de Afrodite e à de Diana, por 

exemplo; nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de 

maneira peculiar: quando, com a intenção de afirmar a sua superioridade hierárquica, ela fala 

com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas), usa thou, thee, thine, thy e ye; 

quando, entretanto, fala com as divindades, usa you, your, yours, yourself e yourselves. 

Valho-me da figura abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de 

Ártemis: 
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Figura 118: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Ártemis [página 6 da revista 
WONDER WOMAN #14 (1988)]. 

5.2.19 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Atena: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; YOUR 1,030% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,546% 

religioso arcaico CHILDREN; COME; DAY; GOD; 
LET; LORD; MAN; PRAY; SHALL; 

5,154% 
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SOUL 

religioso contemporâneo ALMIGHTY; COME; DAY; GAVE; 
GOD; GODS; HE; HONOR; LET; 

LORD; MAN; THEIR; WILL; YOU; 
YOUR 

7,731% 

literário épico /  mitológico AM; COME; DAUGHTER; GAVE; 
GODS; GREAT; HANDS; ISLAND; 
LET; MAN; SHALL; YOU; YOUR; 

YOURSELF 

7,216% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 23: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Atena e as respectivas proporções. 

5.2.19.1 A caracterização linguística de Atena: 

De acordo com Jimenez e Wells (2010:46), Atena é a deusa da sabedoria, da astúcia e 

habilidade na guerra defensiva. Ela agraciou as amazonas themyscirianas com o dom da 

sabedoria, de modo que estas fossem norteadas pelo anseio pela verdade e pelo senso de 

justiça. 

Mediante a análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Atena, constatamos que o maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 15 (almighty; come; day; gave; god; gods; he; honor; let; lord; man; 

their; will; you; your), que correspondem a 7,731% do total da enunciação da divindade. O 

segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem literária épica / mitológica: são 14 (am; come; daughter; gave; gods; great; 

hands; island; let; man; shall; you; your; yourself), que correspondem a 7,216% do total da 

enunciação da olimpiana. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 10 (children; come; day; god; 

let; lord; man; pray; shall; soul), que correspondem a 5,154% do total da enunciação da 

personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que 

correspondem a 1,546% do total da enunciação da deusa da sabedoria. Por fim, o menor 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

feminina: são 2 (daughter; your), que correspondem a 1,030% do total da enunciação de 
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Atena, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de linguagem conservadora norte-

-americana incorporada —por Pérez— ao vocabulário dela. 

 A enunciação da deusa da sabedoria é, desse modo, caracterizada pela incorporação, 

em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (7,731%); (2.º) literário 

épico ou mitológico (7,216%); (3.º) religioso arcaico (5,154%); (4.º) de defesa pessoal (ou de 

combate) (1,546%); e (5.º) feminino (1,030%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa contemporânea, literária 

mitológica e religiosa arcaica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e feminina. A enunciação dessa 

olimpiana parece-me menos formal se comparada à de Afrodite, à de Ártemis e à de Ares, por 

exemplo; nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de 

maneira particularmente peculiar: quando, com a intenção de afirmar a sua superioridade 

hierárquica, ela fala com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas), usa thou, 

thee, thine, thy e ye; quando, todavia, prefere agir de forma acolhedora (mesmo que se trate 

duma reprimenda), usa you, your, yours, yourself e yourselves ao falar com “mortais”, 

conforme se pode constatar mediante a observação da figura 120 (abaixo); e, quando fala com 

as divindades, usa exclusivamente  you, your, yours, yourself e yourselves. Valho-me das 

figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Atena: 

 

Figura 119: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Atena [página 9 da revista 
WONDER WOMAN #1 (1987)]. 
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Figura 120: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Atena [página 22 da revista 
WONDER WOMAN #1 (1987)]. 

5.2.20 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Hera: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino HUSBAND; LOVE; YOUR 1,538% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,538% 

religioso arcaico BROUGHT; GOD; LET; LORD; 
MIGHTY; PRAY; SHALL; SON; 

5,641% 
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SPIRIT; THOU; THY 

religioso contemporâneo BROUGHT; DESTROY; GOD; GODS; 
HE; LET; LORD; SON; SPIRIT; WILL; 

YOU; YOUR 

6,153% 

literário épico /  mitológico BROUGHT; GODS; HAD; HANDS; 
LET; OWN; SHALL; SON; YOU; 

YOUR 

5,128% 

conservador norte-americano HISTORY; LABOR; PARTY; WAR 2,051% 

Tabela 24: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Hera e as respectivas proporções. 

5.2.20.1 A caracterização linguística de Hera: 

Hera é descrita por Jimenez e Wells (2010:187) como a rainha do Monte Olimpo; 

logo, esposa de Zeus. O seu amor por ele comumente “afeta” o seu julgamento (para pior): ou 

deixa de agir por causa duma devoção cega a ele, ou, então, ira-se em virtude dos flertes dele 

com mulheres mortais. Ela não foi favorável à criação das amazonas, por exemplo, justamente 

por reverência à opinião do seu marido. 

Por meio do exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Hera, constatamos que o maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 12 (brought; destroy; god; gods; he; let; lord; son; spirit; will; you; 

your), que correspondem a 6,153% do total da enunciação da rainha dos olimpianos. O 

segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem religiosa arcaica: são 11 (brought; god; let; lord; mighty; pray; shall; son; 

spirit; thou; thy), que correspondem a 5,641% do total da enunciação da olimpiana. O terceiro 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 10 (brought; gods; had; hands; let; own; shall; 

son; you; your), que correspondem a 5,128% do total da enunciação dessa divindade dos 

gregos. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem conservadora norte-americana: são 4 (history; labor; party; war), que 

também correspondem a 2,051% do total da enunciação da personagem. Por fim, os dois 

menores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem feminina: são 3 (husband; love; your), que correspondem a 1,538% do 

total da sua enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra de 
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linguagem de defesa pessoal: são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,538% do total da 

enunciação de Hera. 

A enunciação da rainha dos deuses é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (6,153%); (2.º) religioso 

arcaico (5,641%); (3.º) literário épico ou mitológico (5,128%); (4.º) conservador norte-

-americano (2,051%); e (5.º) tanto feminino (1,538%) quanto de defesa pessoal (ou de 

combate) (1,538%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens religiosa (primeiro, contemporânea; segundo, arcaica) e literária 

mitológica, sendo bem menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens conservadora norte-americana, feminina e de defesa pessoal (ou de combate). A 

enunciação dessa olimpiana parece-me um pouco menos solene se comparada à de Zeus, 

porém mais formal se comparada à de Hermes e à de Ares, por exemplo; nela, por decisão 

estilística de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de maneira peculiar: quando, 

com a intenção de afirmar a sua superioridade hierárquica ou, simplesmente, de soar austera, 

ele fala com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas), usa thou, thee, thine, thy e 

ye; quando, entretanto, fala com as divindades, usa exclusivamente you, your, yours, yourself 

e yourselves. Lanço mão das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na 

enunciação de Hera: 

 

Figura 121: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hera [página 13 da revista 
WONDER WOMAN #10 (1987)]. 
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Figura 122: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Hera [página 9 da revista 
WONDER WOMAN #17 (1988)]. 

5.2.21 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Deimos: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FEEL; LIFE; LOVE; YOUR 2,030% 

defesa pessoal / combate CAN; COMBAT; YOU; YOUR 2,030% 

religioso arcaico CHILDREN; COME; DAY; EARTH; 
FATHER; GLORY; HOUSE; 

MIGHTY; SHALL; SON 

5,076% 

religioso contemporâneo COME; DAY; EARTH; FATHER; 
GLORY; HE; SON; SOVEREIGN; 

THEIR; WILL; YOU; YOUR 

6,091% 

literário épico /  mitológico AM; COME; FATHER; GO; GREAT; 
HOUSE; SHALL; SON; YOU; YOUR 

5,076% 
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conservador norte-americano COUNTRY; MILITARY; NATION 1,522% 

Tabela 25: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Deimos e as respectivas proporções. 

5.2.21.1 A caracterização linguística de Deimos: 

Deimos é definido por Cassimiro (2005:49) como “supervilão, filho de Ares —logo, 

uma divindade “inferior” do panteão grego—, que era mestre da duplicidade e soberano das 

serpentes”; os seus cabelos e a barba eram, na verdade, formados pelas serpentes mais 

venenosas do universo, cuja toxina produzia um pavor indescritível na vítima antes da morte. 

Ele aparentemente foi morto pela Mulher-Maravilha, que, com um arremesso certeiro da sua 

tiara (afiadíssima), decepou-lhe a cabeça. Jimenez e Wells (2010:108) afirmam que Deimos 

era o filho predileto de Ares (e, por isso, invejado por Fobos); usou o seu poder para incitar 

grupos de adoradores seus a iniciarem uma guerra —entre os Estados Unidos e a União 

Soviética— cujas consequências seriam de alcance mundial. 

Ao examinarmos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de Deimos, constatamos que o maior número delas é o das 

que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 12 (come; day; earth; father; glory; he; son; sovereign; their; will; you; 

your), que correspondem a 6,091% do total da enunciação do supervilão. Os dois segundos 

maiores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem religiosa arcaica: são 10 (children; come; day; earth; father; glory; 

house; mighty; shall; son), que correspondem a 5,076% do total da sua enunciação; e (2) o 

das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: 

são 10 (am; come; father; go; great; house; shall; son; you; your), que também 

correspondem a 5,076% do total da enunciação do soberano das serpentes. Os dois terceiros 

maiores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem de defesa pessoal ou de combate: são 4 (can; combat; you; your), que 

correspondem a 2,030% do total da sua enunciação; e (2) o das significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 4 (feel; life; love; your), que também 

correspondem a 2,030% do total da enunciação do personagem. Por fim, o menor número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

conservadora norte-americana: são 3 (country; military; nation), que correspondem a 1,522% 

do total da enunciação de Deimos. 
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A enunciação do filho de Ares é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (6,091%); (2.º) tanto 

religioso arcaico (5,076%) quanto literário épico ou mitológico (5,076%); e (3.º) tanto 

feminino (2,030%) quanto de defesa pessoal (ou de combate) (2,030%) como conservador 

norte-americano (2,030%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de 

vocábulos típicos das linguagens religiosa (primeiro, contemporânea; segundo, arcaica) e 

literária mitológica, sendo bem menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens de defesa pessoal (ou de combate), feminina e conservadora norte-americana. A 

enunciação dessa criatura mítica parece-me menos formal se comparada à de Equidna, de 

Polifemo e de Apolo, por exemplo; nela, por decisão estilística de Pérez, as referências às 

segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do uso de you, your, yours, yourself e 

yourselves. Por intermédio da apresentação da figura abaixo, ilustro alguns índices do estilo 

de Pérez na enunciação de Deimos: 

 

 

 

Figura 123: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Deimos [página 15 da 
revista WONDER WOMAN #5 (1987)]. 
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5.2.22 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Equidna: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino DAUGHTER; LOVE; SKIN 2,631% 

defesa pessoal / combate YOU 0,877% 

religioso arcaico HAST; HEART; SHALL; SHALT; 
SON; THEE; THOU; THY 

7,017% 

religioso contemporâneo DESTROY; HEART; SON; WILL; 
YOU 

4,385% 

literário épico /  mitológico AM; DAUGHTER; SET; SHALL; 
SON; YOU 

5,263% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 26: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Equidna e as respectivas proporções. 

5.2.22.1 A caracterização linguística de Equidna: 

Equidna é descrita por Jimenez e Wells (2010:129) como uma insidiosa criatura mítica 

que tinha a aparência de serpente. Assim como a sua prole, ela, que também era chamada de a 

Mãe dos Monstros, ficou confinada, durante milênios, nas catacumbas do Tártaro. 

Quando nos deparamos com a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Equidna, constatamos que o maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: 

são 8 (hast; heart; shall; shalt; son; thee; thou; thy), que correspondem a 7,017% do total da 

enunciação da supervilã. O segundo maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 6 (am; daughter; 

set; shall; son; you), que correspondem a 5,263% do total da enunciação da Mãe dos 

Monstros. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 
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na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 5 (destroy; heart; son; will; you), que 

correspondem a 4,385% do total da enunciação da personagem. O quarto maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 3 

(daughter; love; skin), que correspondem a 2,631% do total da enunciação da criatura mítica. 

O quinto e, portanto, menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): é apenas 1 (you), que 

corresponde a 0,877% do total da enunciação de Equidna, que não teve nenhuma palavra-

-chave  da amostra de linguagem conservadora norte--americana incorporada —por Pérez— 

ao seu vocabulário. 

A enunciação da Mãe dos Monstros é, desse modo, caracterizada pela incorporação, 

em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso arcaico (7,017%); (2.º) literário épico ou 

mitológico (5,263%); (3.º) religioso contemporâneo (4,385%); (4.º) feminino (2,631%); e 

(5.º) de defesa pessoal (ou de combate) (0,877%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa arcaica, literária mitológica e 

religiosa contemporânea, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens feminina e de defesa pessoal (ou de combate). A enunciação dessa criatura mítica 

parece-me mais formal se comparada à de Deimos, à de Fobos e à de Ares, por exemplo; nela, 

por decisão estilística de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas de maneira 

peculiar: quando, com a intenção de afirmar uma suposta superioridade hierárquica, ela fala 

com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas), usa thou, thee, thine, thy e ye; e, 

quando fala com as demais criaturas míticas ou com as divindades, usa exclusivamente  you, 

your, yours, yourself e yourselves. Valho-me da figura abaixo para ilustrar alguns índices do 

estilo de George Pérez na enunciação de Equidna: 
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Figura 124: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Equidna [página 12 da 
revista WONDER WOMAN #11 (1987)]. 

 

5.2.23 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Fobos: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FEEL; LOVE; YOUR 1,522% 

defesa pessoal / combate ASSAULT; CAN; YOU; YOUR 2,030% 

religioso arcaico BROUGHT; DAY; EARTH; EVIL; 3,553% 
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FATHER; HEART; SHALL 

religioso contemporâneo BROUGHT; DAY; DESTROY; 
EARTH; EVIL; FATHER; HEART; 

WILL; YOU; YOUR 

5,076% 

literário épico /  mitológico BROUGHT; FATHER; GO; GREAT; 
OWN; SHALL; TELL; YOU; YOUR 

4,568% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 27: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Fobos e as respectivas proporções. 

5.2.23.1 A caracterização linguística de Fobos: 

Fobos é um supervilão, filho de Ares e Afrodite e irmão de Deimos; logo, uma 

divindade “inferior” do panteão olimpiano. Ele detém a invulnerabilidade dos deuses, o poder 

de fazer os temores dos seus oponentes manifestarem-se fisicamente, além de ser imortal e 

também capaz de gerar limitadas porções do fogo infernal, isto é, do mundo dos mortos 

(CASSIMIRO, 2005:154).  

Diante da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de Fobos, constatamos que o maior número delas é o das que 

são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 

10 (brought; day; destroy; earth; evil; father; heart; will; you; your), que correspondem a 

5,076% do total da enunciação do supervilão. O segundo maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: são 9 

(brought; father; go; great; own; shall; tell; you; your), que correspondem a 4,568% do total 

da enunciação do mestre do pânico. O terceiro maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 7 (brought; 

day; earth; evil; father; heart; shall), que correspondem a 3,553% do total da enunciação do 

personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 7 (feel; life; like; love; 

mother; woman; your), que correspondem a 3,553% do total da enunciação de Diana. O 

quinto e, consequentemente, menor número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 4 (assault; can; you; your), que 

correspondem a 2,030% do total da enunciação de Fobos, que não teve nenhuma palavra-

-chave da amostra de linguagem conservadora norte--americana incorporada —por Pérez— 

ao seu vocabulário. 
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A enunciação do mestre do medo é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (5,076%); (2.º) literário 

épico ou mitológico (4,568%); (3.º) religioso arcaico (3,553%); (4.º) de defesa pessoal (ou de 

combate) (2,030%); e (5.º) feminino (1,522%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa contemporânea, literária 

mitológica e religiosa arcaica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e feminina. A enunciação dessa 

criatura mítica parece-me menos formal e mais contemporânea se comparada à de Equidna, à 

de Polifemo e à de Apolo, por exemplo; nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às 

segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do emprego de you, your, yours, 

yourself e yourselves. Utilizo-me da figura abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de 

Pérez na enunciação de Fobos: 

 

 

 

Figura 125: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Fobos [página 19 da revista 
WONDER WOMAN #24 (1989)]. 
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5.2.24 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Polifemo: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino LIKE 0,826% 

defesa pessoal / combate CAN 0,826% 

religioso arcaico EAT; HAND; HAST; HATH; PRAY; 
SHALL; SHALT; THEE; THOU 

3,553% 

religioso contemporâneo EAT; LIVE; PRAISE 5,076% 

literário épico /  mitológico AM; EAT; GREAT; ISLAND; SHALL 4,568% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 28: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Polifemo e as respectivas proporções. 

5.2.24.1 A caracterização linguística de Polifemo: 

Jimenez e Wells (2010:330) descrevem Polifemo como um dos monstros aprisionados 

no Tártaro. Ele derrotou e devorou os outros ciclopes, tornando-se o último da sua espécie. 

Mesmo no Universo DC, foi cegado por Ulisses e, por isso, tornou-se incapaz de caçar; 

vagava, então, pelas cavernas do Tártaro em busca de comida. 

Mediante o exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Polifemo, constatamos que o maior número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

arcaica: são 9 (eat; hand; hast; hath; pray; shall; shalt; thee; thou), que correspondem a 

5,076% do total da enunciação da super-heroína. O segundo maior número delas é o das que 

são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / mitológica: 

são 5 (am; eat; great; island; shall), que correspondem a 4,568% do total da enunciação do 

ciclope. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 3 (eat; live; praise), que correspondem a 
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3,553% do total da enunciação do personagem. Por fim, os dois menores números delas são 

estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa 

pessoal ou de combate: é apenas 1 (can), que corresponde a 0,826% do total da sua 

enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: 

também apenas 1 (like), que também corresponde a 0,826% do total da enunciação de 

Polifemo, que não teve nenhuma palavra-chave  da amostra de linguagem conservadora norte-

-americana incorporada —por Pérez— ao seu vocabulário. 

 A enunciação do ciclope é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) religioso arcaico (5,076%); (2.º) literário épico ou 

mitológico (4,568%); (3.º) religioso contemporâneo (3,553%); e (4.º) tanto de defesa pessoal 

(ou de combate) (0,826%) quanto feminino (0,826%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, 

a incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa arcaica, literária mitológica e 

religiosa contemporânea, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e feminina. A enunciação de tal criatura mítica 

parece-me mais formal e menos contemporânea se comparada à de Deimos, à de Fobos e à de 

Hipólita, por exemplo. Uma vez que, no córpus de estudo, Polifemo dialoga tão somente com 

“mortais” (como Diana e Hipólita), só há registro de que, na sua enunciação, por decisão 

estilística de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do 

emprego de thou, thee, thine, thy e ye. Uso a figura abaixo para ilustrar alguns índices do 

estilo de Pérez na enunciação de Polifemo: 

 

Figura 126: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Fobos [página 8 da revista 
WONDER WOMAN #13 (1988)]. 
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5.2.25 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Diana Trevor: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino BABY; LIFE; LIKE; MOTHER; 
WOMAN; YOUR 

3,125% 

defesa pessoal / combate AMMO; CAN; YOU; YOUR 2,083% 

religioso arcaico DAY; NAME; SON 1,562% 

religioso contemporâneo CAME; DAY; HE; NAME; SON; 
WENT; WILL; YOU; YOUR 

4,687% 

literário épico /  mitológico CAME; HANDS; HEARD; OWN; SAW; 
SON; WENT; YOU; YOUR 

4,687% 

conservador norte-americano AMERICA 0,520% 

Tabela 29: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Diana Trevor e as respectivas proporções. 

5.2.25.1 A caracterização linguística de Diana Trevor: 

De acordo com Jimenez e Wells (2010:405), a norte-americana Diana Rockwell 

Trevor, mãe de Steve Trevor, foi uma piloto de voos acrobáticos que acabou servindo à Força 

Aérea dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial; incapaz de adaptar-se à vida 

de dona de casa (após o fim da guerra), tornou-se piloto comercial (de transporte). 

Por meio da análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Diana Trevor, constatamos que os dois maiores 

números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 9 (came; hands; heard; own; saw; son; went; you; 

your), que correspondem a 4,687% do total da sua enunciação; e (2) o das significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 9 (came; day; he; 

name; son; went; will; you; your), que também correspondem a 4,687% do total da 

enunciação da mãe de Steve Trevor. O segundo maior número delas é o das que são 
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significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 6 (baby; life; like; 

mother; woman; your), que correspondem a 3,125% do total da enunciação da personagem. O 

terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 4 (ammo; can; you; your), que 

correspondem a 2,083% do total da enunciação da ex-piloto. O quarto maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 

3 (day; name; son), que correspondem a 1,562% do total da enunciação dela. Por fim, o 

menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (America), que corresponde a 0,520% 

do total da enunciação de Diana Trevor. 

 A enunciação da mãe de Steve Trevor é, desse modo, caracterizada pela incorporação, 

em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto literário épico ou mitológico (4,687%) 

quanto religioso contemporâneo (4,687%); (2.º) feminino (3,125%); (3.º) de defesa pessoal 

(ou de combate) (2,083%); (4.º) religioso arcaico (1,562%); e (5.º) conservador norte-

-americano (0,520%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens literária mitológica, religiosa contemporânea e feminina, sendo menos 

caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das linguagens de defesa pessoal (ou de 

combate) e conservadora norte-americana. A enunciação dessa mulher comum parece-me um 

pouco mais feminina e “defensiva” se comparada à de Júlia Kapatelis e à de Myndi Mayer, 

por exemplo; nela, por escolha de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas 

exclusivamente por meio do uso de you, your, yours, yourself e yourselves. As figuras abaixo 

servem para a ilustração dalguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Diana Trevor: 
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Figura 127:  Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Diana Trevor [página 4 da 
revista WONDER WOMAN #12 (1988)]. 

 

 

Figura 128: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Diana Trevor [página 16 da 
revista WONDER WOMAN #12 (1988)]. 
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5.2.26 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Etta Candy: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino LIKE; MOTHER; YOUR 1,507% 

defesa pessoal / combate BULLETS; CAN; CARRY; WEAPON; 
YOU; YOUR 

3,015% 

religioso arcaico GOD; MAN; NAME 1,507% 

religioso contemporâneo GOD; HE; MAN; NAME; SAID; WILL; 
YOU; YOUR 

4,020% 

literário épico /  mitológico GO; HAD; MAN; SAID; SET; TELL; 
YOU; YOUR 

4,020% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 30: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Etta Candy e as respectivas proporções. 

5.2.26.1 A caracterização linguística de Etta Candy: 

Cassimiro (2005:65) define Etta Candy como “oficial da Força Aérea dos Estados 

Unidos que ajudou a Mulher-Maravilha a frustrar os planos de Ares”; tornou-se amiga da 

Princesa Amazona. De acordo com Jimenez e Wells (2010:406), essa leal e rechonchuda 

capitã da Força Aérea norte-americana sentiu-se, num primeiro momento, “ameaçada” pela 

inigualável beleza da super-heroína, mas, depois, deu-se conta de que Diana não representava 

nenhuma ameaça ao seu relacionamento com Steve Trevor, de modo que as duas se tornaram 

amigas. 

Ao analisarmos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de Etta Candy, constatamos que os dois maiores números 

delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

literária épica / mitológica: são 8 (go; had; man; said; set; tell; you; your), que correspondem 
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a 4,020% do total do total da sua enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 8 (god; he; man; name; said; will; 

you; your), que também correspondem a 4,020% do total da enunciação da oficial da Força 

Aérea norte-americana. O segundo maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 6 (bullets; 

can; carry; weapon; you; your), que correspondem a 3,015% do total da enunciação da 

personagem. Por fim, os dois menores números delas são estes: (1) o daquelas 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 3 (god; 

man; name), que correspondem a 1,507% do total da sua enunciação; e (2) o das 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 3 (like; mother; 

your), que correspondem a 1,507% do total da enunciação de Etta Candy, que não teve 

nenhuma palavra-chave do córpus de linguagem conservadora norte-americana incorporada 

—por Pérez— ao seu vocabulário. 

A enunciação da personagem é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto literário épico ou mitológico (4,020%) quanto 

religioso contemporâneo (4,020%); (2.º) de defesa pessoal (ou de combate) (3,015%); e (3.º) 

tanto religioso arcaico (1,507%) quanto feminino (1,507%); nela, predomina, portanto, nesta 

ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, religiosa 

contemporânea e de defesa pessoal (ou de combate), sendo bem menos caracterizante a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa arcaica e feminina. A enunciação 

dessa mulher comum parece não ter muita similaridade à das demais mulheres comuns que, 

no córpus de estudo, enunciaram suficientemente para que a sua caracterização linguística 

pudesse ser estudada (como Diana Trevor, Júlia Kapatelis e Vanessa Kapatelis); nela, por 

decisão de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do 

emprego de you, your, yours, yourself e yourselves. Lanço mão das figuras abaixo para 

ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Etta Candy: 
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Figura 129: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Etta Candy [página 12 da 
revista WONDER WOMAN #5 (1987)]. 

 

 

Figure 130: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Etta Candy [página 3 da 
revista WONDER WOMAN #12 (1988)]. 
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5.2.27 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Júlia Kapatelis: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino BABY; DAUGHTER; LIKE; WOMAN; 
YOUR 

2,538% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,522% 

religioso arcaico COME; DAY; GOD; LET; LORD 2,538% 

religioso contemporâneo COME; DAY; GOD; HE; LET; LORD; 
WILL; YOU; YOUR 

4,568% 

literário épico /  mitológico COME; DAUGHTER; GO; HAD; 
HOME; LET; YOU; YOUR; YOURSELF 

4,568% 

conservador norte-americano WORLD 0,507% 

Tabela 31: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Júlia Kapatelis e as respectivas proporções. 

5.2.27.1 A caracterização linguística de Júlia Kapatelis: 

Júlia Kapatelis é definida por Cassimiro (2005:102) como “professora de Arqueologia 

e de Cultura Grega, na Universidade Harvard, que ajudou a Mulher-Maravilha a entender 

tanto o mundo do patriarcado quanto os significados e os usos de vários itens de origem 

mística assim que a jovem amazona chegou aos Estados Unidos”; ela é amiga da Princesa 

Amazona e mãe de Vanessa Kapatelis. Júlia é descrita por Jimenez e Wells (20010:226) como 

uma grega (e filha de gregos), nascida e educada na Cefalônia, que estudou História Antiga na 

universidade, em Atenas, e tornou-se uma autoridade nas antigas línguas da região do 

Mediterrâneo e em línguas mortas; depois, uma renomada professora em Harvard. 

Ao fazermos a análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Júlia Kapatelis, constatamos que os dois maiores 

números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 9 (come; daughter; go; had; home; let; you; your; 
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youself), que correspondem a 4,568% do total da sua enunciação; e (2) o das 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 9 

(come; day; god; he; let; lord; will; you; your), que também correspondem a 4,568% do total 

da enunciação da professora em Harvard. Os dois segundos maiores números delas são estes: 

(1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 5 

(baby; daughter; like; woman; your), que correspondem a 2,538% do total da sua enunciação; 

e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 

5 (come; day; god; let; lord), que também correspondem a 2,538% do total da enunciação da 

acadêmica. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que 

correspondem a 1,522% do total da enunciação da personagem. Por fim, o menor número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), que corresponde a 0,507% do total da 

enunciação de Júlia Kapatelis. 

A enunciação da arqueóloga e professora em Harvard é, desse modo, caracterizada 

pela incorporação, em ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto literário épico ou 

mitológico (4,568%) quanto religioso contemporâneo (4,568%); (2.º) tanto feminino 

(2,538%) quanto religioso arcaico (2,538%); (3.º) de defesa pessoal (ou de combate) 

(1,522%); e (4.º) conservador norte-americano (0,507%); nela, predomina, portanto, nesta 

ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, religiosa 

contemporânea, feminina e religiosa arcaica, sendo bem menos caracterizante a incorporação 

de vocábulos típicos das linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e conservadora norte-

-americana. A enunciação dessa mulher “comum” parece-me tão contemporânea quanto, 

porém um pouco mais sóbria, se comparada à de Diana Trevor, à de Etta Candy e à de Myndi 

Mayer, por exemplo; nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às segundas pessoas 

são feitas exclusivamente por meio do emprego de you, your, yours, yourself e yourselves, o 

que me parece coerente com a forma pela qual o roteirista construiu toda a narrativa e, diante 

desse projeto, decidiu como cada personagem enunciaria. Uso as figuras abaixo para ilustrar 

alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Júlia Kapatelis: 
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Figura 131: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Júlia Kapatelis [página 20 
da revista WONDER WOMAN #3 (1987)]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 132: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Júlia Kapatelis [página 22 
da revista WONDER WOMAN #9 (1987)]. 
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5.2.28 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Myndi Mayer: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FRIEND; JOB; LIKE; YOUR 2,000% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,500% 

religioso arcaico COME; DAY; EAT; GOD; LET; MAN; 
NAME 

3,500% 

religioso contemporâneo COME; DAY; EAT; GOD; LET; MAN; 
NAME; WILL; YOU; YOUR 

5,000% 

literário épico /  mitológico AM; COME; EAT; GREAT; HAD; 
HEARD; LET; MAN; YOU; YOUR 

5,000% 

conservador norte-americano WORLD 0,500% 

Tabela 32: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Myndi Mayer e as respectivas proporções. 

5.2.28.1 A caracterização linguística de Myndi Mayer: 

Jimenez e Wells (2010:267) descrevem Myndi Mayer como uma arrogante e muito 

bem-sucedida publicitária, fundadora da agência Mayer, que se tornou uma “celebridade” em 

virtude da atuação profissional (como especialista em relações públicas); cresceu em Chicago, 

era exagerada, e o seu estilo de vida era extravagante; foi assassinada por um traficante de 

drogas. 

Quando analisamos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Myndi Mayer, constatamos que os dois maiores 

números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem literária épica / mitológica: são 10 (am; come; eat; great; had; heard; man; let; 

you; your), que correspondem a 5,000% do total da sua enunciação; e (2) o das 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 10 

(come; day; eat; god; let; man; name; will; you; your), que também correspondem a 5,000% 
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do total da enunciação da publicitária. O segundo maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 7 (come; 

day; eat; god; let; man; name), que correspondem a 3,500% do total da enunciação da 

personagem. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 4 (friend; job; like; your), que 

correspondem a 2,000% do total da enunciação da empresária. O quarto maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal 

(ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,500% do total da enunciação 

dela. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na 

amostra de linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), que corresponde a 

0,500% do total da enunciação de Myndi Mayer. 

A  enunciação da publicitária é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) tanto literário épico ou mitológico (4,500%) quanto 

religioso contemporâneo (4,500%); (2.º) religioso arcaico (3,000%); (3.º) feminino (2,000%); 

e (4.º) de defesa pessoal (ou de combate) (1,500%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica e religiosa (primeiro, 

contemporânea; segundo, arcaica), sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens feminina e de defesa pessoal (ou de combate). A enunciação dessa 

mulher “comum” parece-me tão contemporânea quanto, porém menos feminina se comparada 

à de Vanessa Kapatelis e à de Diana Trevor, por exemplo; nela, por decisão estilística de 

Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do uso de you, 

your, yours, yourself e yourselves. Faço uso das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do 

estilo de Pérez na enunciação de Myndi Mayer: 
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Figura 133: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Myndi Mayer [página 19 da 
revista WONDER WOMAN #7 (1987)]. 

 

Figura 134: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Myndi Mayer [página 11 da 
revista WONDER WOMAN #20 (1988)]. 
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5.2.29 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Vanessa Kapatelis: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FEEL; FRIEND; FRIENDS; LIKE; 
LOVE; MOM; YOUR 

3,571% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,530% 

religioso arcaico COME; DAY; GOD; LET; NAME 2,551% 

religioso contemporâneo CAME; COME; DAY; GAVE; GOD; 
HE; LET; NAME; WILL; YOU; YOUR 

5,612% 

literário épico /  mitológico CAME; COME; GAVE; GO; GREAT; 
HAD; HOME; LET; TELL; 

TOMORROW; YOU; YOUR 

6,122% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 33: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Vanessa Kapatelis e as respectivas 
proporções. 

5.2.29.1 A caracterização linguística de Vanessa Kapatelis: 

Cassimiro (2005:197) define Vanessa Kapatelis como “adolescente norte-americana, 

nascida em Boston, filha de David e de Júlia Kapatelis, que foi uma das primeiras pessoas a 

conhecerem a Mulher-Maravilha quando a super-heroína chegou ao ‘mundo dos homens’”. 

Vanessa foi, portanto, uma das primeiras amigas conquistadas pela Mulher-Maravilha no 

“mundo do patriarcado” (JIMENEZ e WELLS, 2010:227). 

Por intermédio do exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Vanessa Kapatelis, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

literária épica / mitológica: são 12 (came; come; gave; go; great; had; home; let; tell; 

tomorrow; you; your), que correspondem a 6,122% do total da enunciação da adolescente 
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norte-americana. O segundo maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem religiosa contemporânea: são 11 (came; come; day; 

gave; god; he; let; name; will; you; your), que correspondem a 5,612% do total da enunciação 

da filha de Júlia Kapatelis. O terceiro maior número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 7 (feel; friend; friends; like; love; 

mom; your), que correspondem a 3,571% do total da enunciação da personagem. O quarto 

maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem religiosa arcaica: são 5 (come; day; god; let; name), que correspondem a 2,551% 

do total da enunciação da garota. Por fim, o menor número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de 

combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,530% do total da enunciação de 

Vanessa Kapatelis, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de linguagem 

conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu vocabulário. 

A enunciação da adolescente é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em 

ordem decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico (6,122%); (2.º) religioso 

contemporâneo (5,612%); (3.º) feminino (3,571%); (4.º) religioso arcaico (2,551%); e (5.º) de 

defesa pessoal (ou de combate) (1,530%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, religiosa 

contemporânea e feminina, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos 

das linguagens religiosa arcaica e de defesa pessoal (ou de combate) e conservadora norte-

-americana. A enunciação dessa jovem comum parece-me mais feminina se comparada à de 

Etta Candy e à de Myndi Mayer, por exemplo; nela, por escolha de Pérez, as referências às 

segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do emprego de you, your, yours, 

yourself e yourselves, o que me parece coerente com a forma pela qual uma adolescente norte-

-americana enunciaria. Valho-me das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de 

Pérez na enunciação de Vanessa Kapatelis: 
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Figura 135: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Vanessa Kapatelis [página 
15 da revista WONDER WOMAN #3 (1987)]. 

 



251 

 

 

Figura 136: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Vanessa Kapatelis [página 
10 da revista WONDER WOMAN #15 (1988)]. 

 

5.2.30 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Circe: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino LIKE; MOTHER; PEOPLE; SEX; 
WOMAN; YOUR 

3,680% 

defesa pessoal / combate WEAPON; YOU; YOUR 1,840% 
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religioso arcaico LET; LORD; MAN; MEN 2,453% 

religioso contemporâneo DESTROY; GODS; HE; LET; LORD; 
MAN; MEN; THEIR; WILL; YOU; 

YOUR 

6,748% 

literário épico /  mitológico GODS; GREAT; HAD; ISLAND; LET; 
MAN; MEN; TOOK; YOU; YOUR 

6,134% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 34: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Circe e as respectivas proporções. 

5.2.30.1 A caracterização linguística de Circe: 

Circe é definida por Cassimiro (2005:37) como “supervilã, originária da Cólquida, que 

é obcecada pela destruição da Mulher-Maravilha e da mensagem de paz anunciada pela super-

-heroína”. O seu nome é, de fato, Circe. Ela é uma das feiticeiras mais poderosas e temidas da 

Terra. Imortal, Circe é capaz de alterar a própria aparência, de disparar potentes rajadas de 

energia e de transformar homens em animais ou em híbridos (de humanos e bestas), chamados 

“bestiamorfos”. Jimenez e Wells (2010:90) acrescentam que ela é filha de Hipérion e Perse; 

era uma adoradora da deusa Hécate e praticante de magia negra; por “semear” ódio e 

discórdia entre homens e mulheres, nutre ódio pela Mulher-Maravilha, cuja mensagem de paz 

consiste numa “afronta” aos seus intentos. 

Mediante a análise da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Circe, constatamos que o maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 11 (destroy; gods; he; let; lord; man; men; their; will; you; your), que 

correspondem a 6,748% do total da enunciação da supervilã. O segundo maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / 

mitológica: são 10 (gods; great; had; island; let; man; men; took; you; your), que 

correspondem a 6,134% do total da enunciação da feiticeira. O terceiro maior número delas é 

o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 6 

(like; mother; people; sex; woman; your), que correspondem a 3,680% do total da enunciação 

da personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 4 (let; lord; man; men), que 

também correspondem a 2,453% do total da enunciação da inimiga da Mulher-Maravilha. Por 

fim, o menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 
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linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (weapon; you; your), que correspondem a 

1,840% do total do total da enunciação de Circe, que não teve nenhuma palavra-chave do 

córpus de linguagem conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu 

vocabulário. 

 A enunciação da supervilã é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (5,521%); (2.º) literário épico ou 

mitológico (4,907%); (3.º) feminino (3,067%); e (4.º) tanto de defesa pessoal (ou de combate) 

(1,840%) quanto religioso arcaico (1,840%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa contemporânea, literária 

mitológica e feminina, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e religiosa arcaica. A enunciação dessa 

feiticeira parece-me tão feminina quanto à de Diana, porém menos formal que a de Equidna, 

por exemplo; nela, por decisão de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas 

exclusivamente por meio do emprego de you, your, yours, yourself e yourselves. Utilizo-me 

das figuras abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Circe: 

 

Figura 137: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Circe [página 12 da revista 
WONDER WOMAN #19 (1988)]. 
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Figura 138: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Circe [página 17 da revista 
WONDER WOMAN #19 (1988)]. 

 

 

5.2.31 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Ed Indelicato: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino JOB; LIKE; WOMAN; YOUR 2,010% 

defesa pessoal / combate GUN; YOU; YOUR 1,507% 

religioso arcaico HAND; MAN; NAME 1,507% 

religioso contemporâneo CAME; HE; MAN; NAME; SAID; 
SILVER; YOU; YOUR 

4,020% 

literário épico /  mitológico CAME; DEAD; GODDESS; HAD; 
MAN; SAID; TELL; TOOK; YOU; 

YOUR 

5,025% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 35: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Ed Indelicato e as respectivas proporções. 
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5.2.31.1 A caracterização linguística de Ed Indelicato: 

De acordo com Jimenez e Wells (2010:208), Ed Indelicato é um investigador de 

polícia (em Boston) e aspirante a escritor; apaixonou-se pela Mulher-Maravilha e, 

posteriormente, tornou-se um profundo admirador dela. 

Por meio do exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário de Ed, constatamos que o maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / 

mitológica: são 10 (came; dead; goddess; had; man; said; tell; took; you; your), que 

correspondem a 5,025% do total da enunciação do investigador Indelicato. O segundo maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa contemporânea: são 8 (came; he; man; name; said; silver; you; your), que 

correspondem a 4,020% do total da enunciação do personagem. O terceiro maior número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: 

são 4 (job; like; woman; your), que correspondem a 2,010% do total da enunciação do 

policial. Por fim, os dois quartos maiores números delas são estes: (1) o daquelas 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 3 (hand; 

man; name), as quais correspondem a 1,507% do total da sua enunciação; e (2) o das 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de 

combate): são 3 (gun; you; your), as quais correspondem a 1,507% do total da enunciação de 

Ed Indelicato, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de linguagem conservadora 

norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu vocabulário. 

A enunciação do policial é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico (5,025%); (2.º) religioso 

contemporâneo (4,020%); (3.º) tanto de defesa pessoal (ou de combate) (1,507%) quanto 

religioso arcaico (1,507%); e (4.º) feminino (1,005%); nela, predomina, portanto, nesta 

ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, religiosa 

contemporânea, de defesa pessoal (ou de combate) e religiosa arcaica, sendo menos 

caracterizante a incorporação de vocábulos típicos da linguagem feminina. A enunciação 

desse homem comum parece-me menos formal que a do general Tolliver e a do general 

Hillary, por exemplo; nela, por escolha lexical de Pérez, as referências às segundas pessoas 

são feitas exclusivamente por meio do emprego de you, your, yours, yourself e yourselves. 
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Recorro ao uso da figura abaixo para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação 

de Ed Indelicato: 

 

Figura 139: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Ed Indelicato [página 4 da 
revista WONDER WOMAN #20 (1988)]. 
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5.2.32 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do general Hillary: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FRIEND; JOB; YOUR 1,546% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,546% 

religioso arcaico DAY; GOD; LET; SENT; SON 2,577% 

religioso contemporâneo DAY; GOD; HE; HONOR; LET; SENT; 
SON; WILL; YOU; YOUR 

4,123% 

literário épico /  mitológico GO; HOME; LET; SENT; SON; TELL; 
YOU; YOUR 

4,020% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 36: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do general Hillary e as respectivas proporções. 

5.2.32.1 A caracterização linguística do general Hillary: 

John Thomas Hillary é um general da Força Aérea dos Estados Unidos da América 

que serve ao seu país na Base Hanscom; superior hierárquico de Steve Trevor e de Etta 

Candy, é enérgico e incorruptível; por isso, famoso pela integridade e pelo senso de justiça 

(JIMENEZ e WELLS, 2010:192). 

Ao examinarmos a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de John Hillary, constatamos que o maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 10 (day; god; he; honor; let; sent; son; will; you; your), que 

correspondem a 4,123% do total da enunciação do militar. O segundo maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / 

mitológica: são 8 (go; home; let; sent; son; tell; you; your), que correspondem a 4,020% do 

total da enunciação do general. O terceiro maior número delas é o das que são 
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significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 5 (day; 

god; let; sent; son), que correspondem a 2,577% do total da enunciação do personagem. Por 

fim, os dois quartos maiores números delas são estes: (1) o daquelas significativamente mais 

frequentes na amostra de linguagem feminina: são 3 (friend; job; your), que correspondem a 

1,546% do total da sua enunciação; e (2) o das significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem de defesa pessoal (ou de combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 

1,546% do total da enunciação do general Hillary, que não teve nenhuma palavra-chave do 

córpus de linguagem conservadora norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu 

vocabulário. 

A enunciação do militar é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) literário épico ou mitológico (4,123%); (2.º) religioso 

contemporâneo (4,020%); (3.º) religioso arcaico (2,577%); e (4.º) tanto feminino (1,546%) 

quanto de defesa pessoal (ou de combate) (1,546%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens literária mitológica, religiosa 

contemporânea e religiosa arcaica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos 

típicos das linguagens feminina e de defesa pessoal (ou de combate). A enunciação desse 

homem comum parece-me mais formal que a de Ed Indelicato e a de Steve Trevor, por 

exemplo; nela, por decisão estilística de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas 

exclusivamente por meio do emprego de you, your, yours, yourself e yourselves. As figuras 

abaixo servem-me para ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação do general 

Hillary: 
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Figura 140: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do general Hillary [página 21 
da revista WONDER WOMAN #2 (1987)]. 
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Figura 141: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do general Hillary [página 22 
da revista WONDER WOMAN #6 (1987)]. 
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5.2.33 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do general Tolliver: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino YOUR 0,571% 

defesa pessoal / combate CAN; YOU; YOUR 1,714% 

religioso arcaico BRING; COME; DAY; LORD; MAN; 
MIGHTY; YE 

4,000% 

religioso contemporâneo BRING; CAME; COME; DAY; HE; 
LORD; MAN; WILL; YOU; YOUR 

5,714% 

literário épico /  mitológico CAME; COME; DEAD; MAN; YOU; 
YOUR 

3,428% 

conservador norte-americano — 0,000% 

Tabela 37: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do general Tolliver e as respectivas 
proporções. 

5.2.33.1 A caracterização linguística do general Tolliver: 

Jimenez e Wells (2010:401) descrevem Sam Tolliver como um general da Força Aérea 

dos Estados Unidos da América que foi usado (secretamente) por Ares —como um 

“fantoche”— a fim de tornar Steve Trevor um “bode expiatório” por meio de acusações de 

assassinato e de traição à pátria. 

Quando nos deparamos com a tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do general Tolliver, constatamos que o maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem 

religiosa contemporânea: são 10 (bring; came; come; day; he; lord; man; will; you; your), 

que correspondem a 5,714% do total da enunciação do militar. O segundo maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: 

são 7 (bring; come; day; lord; man; mighty; ye), que correspondem a 4,000% do total da 
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enunciação do general da Força Aérea norte-americana. O terceiro maior número delas é o das 

que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária épica / 

mitológica: são 6 (came; come; dead; man; you; your), que correspondem a 3,428% do total 

da enunciação do personagem. O quarto maior número delas é o das que são 

significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal (ou de 

combate): são 3 (can; you; your), que correspondem a 1,714% do total da enunciação dele. O 

menor número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de 

linguagem feminina: é apenas 1 (your), que corresponde a 0,571% do total da enunciação do 

general Tolliver, que não teve nenhuma palavra-chave do córpus de linguagem conservadora 

norte-americana incorporada —por Pérez— ao seu vocabulário. 

A enunciação do militar é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (5,714%); (2.º) religioso arcaico 

(4,000%); (3.º) literário épico ou mitológico (3,428%); (4.º) de defesa pessoal (ou de 

combate) (1,714%); e (5.º) feminino (0,571%); nela, predomina, portanto, nesta ordem, a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa contemporânea, religiosa arcaica e 

literária mitológica, sendo menos caracterizante a incorporação de vocábulos típicos das 

linguagens de defesa pessoal (ou de combate) e feminina. A enunciação desse homem comum 

também parece mais formal que a de Ed Indelicato e a de Steve Trevor, por exemplo; nela, 

por escolha de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio 

do emprego de you, your, yours, yourself e yourselves. Lanço mão das figuras abaixo para 

ilustrar alguns índices do estilo de Pérez na enunciação do general Tolliver: 

 

Figura 142: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do general Tolliver [página 13 
da revista WONDER WOMAN #3 (1987)]. 
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Figura 143: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do general Tolliver [página 8 
da revista WONDER WOMAN #6 (1987)]. 

 

5.2.34 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Steve Trevor: 

 

 
vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino LIKE; MOM; MOTHER; PEOPLE; 
WOMAN; YOUR 

3,125% 

defesa pessoal / combate CAN; GUNS; YOU; YOUR 2,083% 

religioso arcaico COME; DAY; GOD; LET; SON 2,604% 
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religioso contemporâneo CAME; COME; DAY; GOD; HE; LET; 
PEOPLE; SAID; SON; WILL; YOU; 

YOUR 

6,250% 

literário épico /  mitológico CAME; COME; FATHER; HAD; LET; 
SAID; SAW; SON; YOU; YOUR 

5,208% 

conservador norte-americano WORLD 0,520% 

Tabela 38: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário de Steve Trevor e as respectivas proporções. 

5.2.34.1 A caracterização linguística de Steve Trevor: 

Na reformulação da Princesa Amazona, Steve Trevor passou a ser um “oficial da 

Força Aérea dos Estados Unidos da América que lutou ao lado da Mulher-Maravilha (quando 

ela chegou ao “mundo dos homens”) para impedir que Ares destruísse o planeta”. O seu nome 

completo é Stephen Rockwell Trevor. Ele não tem nenhum superpoder, mas é reverenciado 

pela bravura, pela intrepidez e pela fidelidade à pátria; acabou desistindo da carreira militar 

(CASSIMIRO, 2005:179). Jimenez e Wells (2010:413) acrescentam que esse ex-coronel —de 

meia idade— da Força Aérea norte-americana teve muitos anos de treinamento militar, de 

experiência no serviço secreto, em supervisão e em primeiros socorros, além de ter atuado 

como atirador de elite; é considerado um homem de reputação ilibada: honesto e ético. 

Diante da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de referência 

“específicos”— ao vocabulário de Steve Trevor, constatamos que o maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 12 (came; come; day; god; he; let; people; said; son; will; you; your), 

que correspondem a 6,250% do total da enunciação do ex-militar. O segundo maior número 

delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem literária 

épica / mitológica: são 10 (came; come; father; had; let; said; saw; son; you; your), que 

correspondem a 5,208% do total do norte-americano. O terceiro maior número delas é o das 

que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 6 (like; 

mom; mother; poeple; woman; your), que correspondem a 3,125% do total da enunciação do 

personagem. O quarto maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes 

na amostra de linguagem religiosa arcaica: são 5 (come; day; god; let; son), que 

correspondem a 2,604% do total da enunciação do filho de Diana Trevor. O quinto maior 

número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de 

defesa pessoal (ou de combate): são 4 (can; guns; you; your), que correspondem a 2,083% do 

total da enunciação dele. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente 
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mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), 

que corresponde a 0,520% do total da enunciação de Steve Trevor. 

A enunciação do ex-militar é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (6,250%); (2.º) literário épico ou 

mitológico (5,208%); (3.º) feminino (3,125%); (4.º) religioso arcaico (2,604%); (5.º) de 

defesa pessoal (ou de combate) (2,083%);  e (6.º) conservador norte-americano (0,520%); 

nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens 

religiosa contemporânea, literária mitológica e feminina, sendo menos caracterizante a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens religiosa arcaica, de defesa pessoal (ou de 

combate) e conservadora norte-americana. A enunciação desse homem comum parece-me 

menos formal que a do general Hillary e a do general Tolliver, por exemplo; nela, por decisão 

de Pérez, as referências às segundas pessoas são feitas exclusivamente por meio do emprego 

de you, your, yours, yourself e yourselves. Mediante a seleção das figuras abaixo, ilustro 

alguns índices do estilo de Pérez na enunciação de Steve Trevor: 

 

 

Figura 144: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Steve Trevor [página 3 da 
revista WONDER WOMAN #12 (1988)]. 
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Figura 145: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística de Steve Trevor [página 9 da 
revista WONDER WOMAN #2 (1987)]. 

 

5.2.35 As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do narrador: 

vocabulário especializado palavras-chave incorporadas proporção 

feminino FEEL; LIKE; WOMAN; WOMEN 2,000% 

defesa pessoal / combate CAN; FIRE; YOU 1,500% 

religioso arcaico COME; DAY; EARTH; FLESH; GOD; 
HEART; MAN 

3,500% 

religioso contemporâneo CITY; COME; DAY; EARTH; GOD; 
GODS; HE; HEART; HEAVENS; 

MAN; THEIR; WILL; YOU 

6,500% 

literário épico /  mitológico COME; GODS; GREAT; HAD; 
HOME; ISLAND; MAN; YOU 

4,000% 

conservador norte-americano WORLD 0,500% 

Tabela 39: As palavras-chave incorporadas ao vocabulário do narrador e as respectivas proporções. 

5.2.35.1 A caracterização linguística do narrador: 

Mediante o exame da tabela de palavras-chave incorporadas —dos córpora de 

referência “específicos”— ao vocabulário do narrador, constatamos que o maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa 

contemporânea: são 13 (city; come; day; earth; god; gods; he; heart; heavens; man; their; 

will; you), que correspondem a 6,500% do total da enunciação do “condutor” da narrativa. O 

segundo maior número delas é o das que são significativamente mais frequentes na amostra 

de linguagem literária épica / mitológica: são 8 (come; gods; great; had; home; island; man; 
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you), que correspondem a 4,000% do total da sua enunciação. O terceiro maior número delas 

é o das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem religiosa arcaica: 

são 7 (come; day; earth; flesh; god; heart; man), que correspondem a 3,500% do total da 

enunciação do narrador. O quarto maior número delas é o daquelas que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem feminina: são 4 (feel; like; woman; women), que 

correspondem a 2,000% do total do total da sua enunciação. O quinto maior número delas é o 

das que são significativamente mais frequentes na amostra de linguagem de defesa pessoal 

(ou de combate): são 3 (can; fire; you), que também correspondem a 1,500% do total da 

enunciação do narrador. Por fim, o menor número delas é o das que são significativamente 

mais frequentes na amostra de linguagem conservadora norte-americana: é apenas 1 (world), 

que corresponde a 0,500% do total da enunciação dele. 

A enunciação do narrador é, desse modo, caracterizada pela incorporação, em ordem 

decrescente, de vocabulário (1.º) religioso contemporâneo (6,500%); (2.º) literário épico ou 

mitológico (4,000%);  (3.º) religioso arcaico (3,500%); (4.º) feminino (2,000%); (5.º) de 

defesa pessoal (ou de combate) (1,500%); e (5.º) conservador norte-americano (0,500%); 

nela, predomina, portanto, nesta ordem, a incorporação de vocábulos típicos das linguagens 

religiosa contemporânea, literária mitológica e religiosa arcaica, sendo menos caracterizante a 

incorporação de vocábulos típicos das linguagens feminina, de defesa pessoal (ou de combate) 

e conservadora norte-americana. 

A íntima relação da Princesa Amazona com as divindades olimpianas parece-me o que 

torna o “universo” da super-heroína o “nicho” épico, fantástico e sobrenatural dentro do 

Universo DC. O narrador não é um personagem, mas, mesmo assim, decidi analisar a 

enunciação dele porque esta me parece a mais próxima à do próprio roteirista, de modo que a 

sua caracterização linguística pode revelar qual foi, pelo menos, quanto ao padrão de 

linguagem, o “papel” —intencionado por George Pérez— da Mulher-Maravilha reformulada 

no subgênero HQs de super-heróis. O que mais caracteriza a linguagem do narrador é a 

incorporação de palavras-chave dos córpora de referência religioso contemporâneo, literário 

épico e religioso arcaico. Considerando que há uma sobreposição quanto à chavicidade de 

vocábulos como come; gods e man, que são palavras-chave nesses três córpora de referência, 

a minha percepção (de que a Mulher-Maravilha seja, no Universo DC, a principal personagem 

do “nicho” épico) parece corroborada mediante a apuração desses dados referentes à 

enunciação do narrador. Parece-me também plausível admitir o fato de haver pouca 

incorporação —ao vocabulário dele— de palavras-chave do córpus (de referência) 
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correspondente à linguagem feminina à intenção —do roteirista e dos editores— de tornarem 

as histórias da “nova” Mulher-Maravilha mais atraentes a leitores do gênero masculino, que 

ainda compõem a maioria do público-alvo das HQs de super-heróis. Quanto à pouca 

incorporação de palavras-chave do córpus de combate ao vocabulário do narrador, penso que 

possa ser atribuída à intenção de Pérez de privilegiar o pacifismo da personagem, que é um 

traço marcante dela. Encaro, finalmente, a incorporação de apenas uma palavra-chave (world) 

do córpus de linguagem conservadora norte-americana ao caráter cosmopolita tanto da 

personagem quanto da sua mensagem de paz. Sirvo-me da figura abaixo para ilustrar alguns 

índices do estilo de Pérez na enunciação do narrador: 

 

 

Figura 146: Índices do estilo de George Pérez na caracterização linguística do narrador [página 18 da 
revista WONDER WOMAN #6 (1987)]. 
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5.2.35.1 A análise de agrupamento dos dados relativos a cada personagem e ao narrador: 

Com o intuito de tornar  demonstrável a caracterização linguística resultante da 

incorporação de palavras-chave dos córpora de referência “específicos” ao vocabulário de 

cada personagem seleciondo (dentre os que compõem as HQs estudadas e do seu narrador), 

decidimos fazer análise de agrupamento dos dados. Na tabela abaixo, exponho, em 

porcentagem, a síntese dessa incorporação —de vocabulário especializado— à enunciação de 

cada um deles: 

Incorporação de palavras-chave dos córpora de referência “específicos” 

personagem linguagem 

feminina 

linguagem de 
defesa pessoal 

(ou de 
combate) 

linguagem 
religiosa 
arcaica 

linguagem 
religiosa 

contemporânea 

linguagem 
literária épica 

(ou 
mitológica) 

linguagem 
conservadora 

norte-
-americana 

Diana 3,553% 1,522% 5,076% 7,614% 7,106% 0,507% 

Hipólita 3,061% 1,530% 2,551% 4,591% 7,142% 0,510% 

Menalippe 1,546% 2,061% 4,123% 6,701% 5,670% 0,515% 

Philippus 2,590% 1,554% 3,626% 5,699% 5,699% 0,000% 

Apolo 1,025% 2,564% 6,666% 6,666% 5,128% 0,512% 

Ares 1,030% 1,030% 6,701% 7,216% 7,216% 1,030% 

Hermes 2,512% 1,507% 5,527% 7,035% 7,537% 1,005% 

Possêidon 2,051% 2,051% 5,641% 5,641% 5,128% 0,000% 

Zeus 3,517% 1,507% 9,547% 8,040% 7,035% 0,502% 

Afrodite 4,568% 2,030% 3,553% 3,553% 5,076% 0,000% 

Ártemis 1,020% 1,530% 5,612% 6,632% 5,102% 0,000% 

Atena 1,030% 1,546% 5,154% 7,731% 7,216% 0,000% 

Hera 1,538% 1,538% 5,641% 6,153% 5,128% 2,051% 

Deimos 2,030% 2,030% 5,076% 6,091% 5,076% 1,522% 

Equidna 2,631% 0,877% 7,017% 4,385% 5,263% 0,000% 

Fobos 1,522% 2,030% 3,553% 5,076% 4,568% 0,000% 

Polifemo 0,826% 0,826% 3,553% 5,076% 4,568% 0,000% 
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Diana Trevor 3,125% 2,083% 1,562% 4,687% 4,687% 0,520% 

Etta Candy 1,507% 3,015% 1,507% 4,020% 4,020% 0,000% 

Júlia Kapatelis 2,538% 1,522% 2,538% 4,568% 4,568% 0,507% 

Myndi Mayer 2,000% 1,500% 3,500% 5,000% 5,000% 0,500% 

Vanessa Kapatelis 3,571% 1,530% 2,551% 5,612% 6,122% 0,000% 

Circe 3,680% 1,840% 2,453% 6,748% 6,134% 0,000% 

Ed Indelicato 2,010% 1,507% 1,507% 4,020% 5,025% 0,000% 

General Hillary 1,546% 1,546% 2,577% 4,123% 4,020% 0,000% 

General Tolliver 0,571% 1,714% 4,000% 5,714% 3,428% 0,000% 

Steve Trevor 3,125% 2,083% 2,604% 6,250% 5,208% 0,520% 

narrador 2,000% 1,500% 3,500% 6,500% 4,000% 0,500% 

Tabela 40: A incorporação (em porcentagem) de vocabulário especializado por cada personagem e pelo 
narrador. 

Como já escrevi no capítulo de fundamentação teórica, Sinclair (1992:30) afirma que 

qualquer um que estude um córpus precisará saber quão frequentemente as palavras deste 

“ocorrem”; por essa razão, o autor (idem) preconiza a transformação desse córpus numa lista 

de palavras organizada pela ordem da primeira ocorrência de cada uma, atentando-se para a 

sua frequência individualmente, pois mediante o exame duma lista de palavras, pode-se 

estimar as informações que haverão de ser obtidas a respeito do córpus estudado (SINCLAIR, 

1992:30—31). Para McEnery e Wilson (1996:12), os dados linguísticos naturais 

“proporcionam”,  quanto à ocorrência, o principal benefício de serem observáveis e 

verificáveis por todos que tiverem o objetivo de analisá-los porque, quando alguém produz ou 

registra enunciados naturais, estes poderão ser comentados por todos, e, se as observações a 

seu respeito forem feitas com fundamento em córpus linguístico, serão intrinsecamente mais 

verificáveis do que os julgamentos baseados na introspecção. Os autores (idem) ainda 

asseveram que há certos tipos de dados que só podem ser analisados, de maneira precisa, com 

base em córpus porque os seres humanos (não só os usuários, mas também os pesquisadores 

da língua) têm uma noção muito vaga da frequência (de ocorrência) de palavras; por isso, a 

observação dos dados naturais parece-lhes (idem) a única fonte confiável da evidência de 

características linguísticas (como a própria frequência), pois tais autores (idem) afirmam que 

os córpora são fontes incomparáveis de informação quantitativa. Assim, o linguista de córpus, 
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de acordo com McEnery e Wilson (1996:16), deve, na sua análise, valer-se duma síntese de 

técnicas não só introspectivas, mas principalmente observacionais; ou seja, ele deve apoiar-se 

num misto de consideração dos dados artificiais (aqueles que provêm da imaginação e da 

intuição) e dos naturais (os que compõem o córpus). Os pesquisadores que têm a LC como a 

sua base teórico-metodológica devem, consequentemente, buscar o estabelecimento dum 

equilíbrio entre o uso do córpus (primordialmente) e o da intuição (subsidiariamente). 

Considero importante reforçar que, para McEnery e Wilson (1996:101), o conceito de estilo 

se baseia na suposição de que os autores (como George Pérez) têm escolha diante das 

diferentes formas pelas quais podem expressar-se, e a determinação de o que caracteriza o 

estilo dum autor depende, ao menos, em parte, da proporção de determinadas formas 

expressivas (como o léxico), sendo necessário fazer comparações não apenas internas (ou 

seja, da obra dum autor com ela mesma) ou externas (isto é, com as obras doutros autores), 

mas também com as “normas” gerais duma língua (ou duma variedade desta). Valendo-nos 

dessas contribuições de tais teóricos da LC, decidimos lançar mão do programa SPSS, a fim 

de obtermos, com base nos dados constantes da tabela 37, este dendrograma: 



272 

 

 

Figura 147: Dendrograma referente à caracterização linguística de cada personagem e do narrador por 
meio da incorporação de palavras-chave dos córpora de referência “específicos”. 

Reafirmo estar consciente de que não há forma única de ler (“explorar”) o conteúdo do 

gráfico e apresento a minha interpretação dele: com base na proporção de palavras-chave —

dos córpora de referência “específicos”— incorporadas à enunciação de cada personagem e 

do narrador, destacam-se: 

1.º) seis agrupamentos primários (por “duplas” de enunciadores) de características 

linguísticas: (1) o composto pelas características da enunciação de Deimos (uma criatura 
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mítica) e de Hera (uma deusa); (2) o formado pelas características da enunciação de Ártemis 

(uma deusa) e de Fobos (uma criatura mítica); (3) o constituído pelas características da 

enunciação de Fobos e de Possêidon (um deus); (4) o composto pelas características da 

enunciação do general Tolliver (um homem comum) e do narrador; (5) o formado pelas 

características da enunciação de Philippus (uma amazona) e Vanessa Kapatelis (uma 

adolescente comum); e (6) o constituído pelas características da enunciação de Circe (uma 

supervilã) e de Diana Trevor (uma mulher comum). Os integrantes de cada “dupla” enunciam 

de maneira praticamente idêntica. A descoberta desses seis agrupamentos resulta duma 

investigação minuciosa da forma pela qual tais falantes produzem os seus enunciados (com 

base, vale lembrar, na proporção da incorporação de palavras-chave —dos córpora de 

referência “específicos”— ao seu vocabulário). É como se tivéssemos investigado a sua 

enunciação mediante o uso dum microscópio, o qual, nesse caso, foi o programa SPSS. A 

apuração de tais agrupamentos parece  corroborar o que afirmei no capítulo de fundamentação 

teórica: qualquer autor toma decisões, faz escolhas linguísticas ao expressar-se, mas é apenas 

parcialmente consciente do próprio uso linguístico. Faço essa asserção porque considero 

pouco provável que George Pérez tenha intencionado caracterizar, da perspectiva linguística, 

uma adolescente norte-americana (Vanessa Kapatelis) de forma praticamente idêntica àquela 

pela qual caracterizou uma amazona themysciriana —de mais de 3.000 anos de idade— e 

isolacionista (Philippus). Também não me parece plausível que o roteirista tenha querido 

caracterizar o narrador de modo quase idêntico àquele pelo qual caracterizou um general 

(Tolliver) da Força Aérea dos Estados Unidos da América que participou de apenas 6 das 24 

histórias estudadas. Por meio da análise do dendrograma referente à enunciação dos “grupos” 

de personagens (na subseção 5.2.7.2), pude perceber que a enunciação referente ao “grupo” 

dos deuses é mais similar à do “grupo” das deusas, e  ambas são um pouco menos similares à 

do “grupo” das criaturas míticas. Ao fazer a análise da enunciação dos personagens e do 

narrador, constatei que a linguagem da rainha dos deuses (Hera) é muito mais similar à do 

soberano das serpentes (Deimos, que é uma criatura mítica) do que à de Possêidon (o deus dos 

mares). De igual modo, a enunciação de Possêidon (um deus) é mais similar à de Fobos (outra 

criatura mítica) que à de Ártemis (a deusa da caça). Tão precisa aferição de caracterização 

linguística de personagens só poderia ser revelada por meio da adoção da abordagem baseada 

em córpus; 

2.º) dois agrupamentos secundários: (1) o composto pelas características da 

enunciação de Ártemis (uma deusa) e Fobos (uma criatura mítica); e (2) o formado pelas 
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características da enunciação de Júlia Kapatelis (uma mulher “comum”) e a do general Hillary 

(um homem comum). Por intermédio da análise do dendrograma referente à enunciação dos 

“grupos” de personagens, constatei que a enunciação do “grupo” dos homens é a mais similar 

à do “grupo” das mulheres; por isso, considero a similaridade da enunciação de Júlia 

Kapatelis à do general Hillary decorrente duma padronização mais estrita (primária). Já a 

similaridade da enunciação de Ártemis à de Fobos me parece um pouco mais inusitada, pois 

os “grupos” aos quais cada um deles pertence têm, entre si, similaridade enunciativa de ordem 

terciária. 

3.°) dois agrupamentos terciários: (1) o constituído pelas características da enunciação 

de Diana (uma amazona) e de Hermes (um deus); e (2) o composto pelas características da 

enunciação de Atena (uma deusa) e de Menalippe (uma amazona). A enunciação do “grupo” 

dos deuses (do gênero masculino, devo reforçar) tem similaridade de ordem quinária com a 

enunciação do “grupo” das amazonas; por essa razão, considero surpreendente a descoberta 

de que a enunciação de Diana, a Mulher-Maravilha, tem tanto em comum a com a de Hermes. 

A enunciação do “grupo” das deusas não forma nenhum agrupamento (de similaridade 

linguística) com a enunciação do “grupo” das amazonas, e é por essa razão que me parece 

mais admirável que a enunciação da deusa Atena tenha tanto em comum com a da amazona 

Menalippe; 

4.º) quatro agrupamentos quaternários: (1) o formado pelas características da 

enunciação de Fobos (uma criatura mítica), de Possêidon (um deus) e do general Tolliver (um 

homem comum); (2) o constituído pelas características da enunciação de Philippus (uma 

amazona), de Vanessa Kapatelis (uma mulher comum) e de Hipólita (outra amazona); (3) o 

composto pelas características da enunciação de Circe (uma supervilã), de Diana Trevor (uma 

mulher comum) e de Steve Trevor (um homem comum); e (4) o formado pelas características 

da enunciação de Myndi Mayer (uma mulher comum), do general Hillary e de Ed Indelicato 

(outro homem comum). Quanto ao agrupamento número 1, o fato de a enunciação do general 

Tolliver ser mais parecida com a de Fobos e com a de Possêidon do que com a doutro homem 

comum parece-me admirável, uma vez que as características enunciativas do “grupo” dos 

homens comuns formam um agrupamento de ordem meramente quinária com as do “grupo” 

dos deuses e com as do “grupo” das criaturas míticas. O agrupamento número 2 também 

contém uma similaridade inusitada, pois não me parece consistente que Vanessa Kapatelis, 

uma adolescente norte-americana comum, enuncie de maneira parecida com a das amazonas 

Hipólita e Philippus. No agrupamento número 3, a discrepância resulta da similaridade da 
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enunciação da supervilã Circe com a de Diana Trevor e com a de Steve Trevor, pois as 

características enunciativas do “grupo” das supervilãs não compõem agrupamento algum com 

as do “grupo” dos homens comuns nem com as do “grupo” das mulheres comuns. No 

agrupamento número 4, percebo a preservação do padrão constatado anteriormente: a 

enunciação do “grupo” dos homens é a mais similar à do “grupo” das mulheres; 

5.º) um agrupamento quinário: constituído pelas características da enunciação de 

Apolo (um deus) e de Ares (outro deus), as quais, de fato, são similares, exceto pelo fato de 

Ares fazer referências às segundas pessoas exclusivamente por meio do uso de you, your, 

yours, yourself ou yourselves, enquanto Apolo as faz da seguinte forma: quando —com a 

intenção de afirmar a sua superioridade hierárquica ou, simplesmente, de soar solene— fala 

com “mortais” (sejam estes pessoas comuns ou amazonas) ou com o Monte Olimpo, usa thou, 

thee, thine, thy e ye; quando, entretanto, fala com as divindades, usa you, your, yours, yourself 

e yourselves; 

6.º) um agrupamento senário: composto pelas características da enunciação de Diana 

(uma amazona), Hermes (um deus) e Atena (uma deusa). À luz dos agrupamentos relativos às 

características enunciativas dos “grupos” de personagens, Diana, por fazer parte do “grupo” 

das amazonas, deveria ter uma enunciação bem menos similar à dum deus ou duma deusa, 

mas Pérez não conseguiu evitar que, mediante uma investigação baseada em córpus, essa 

“inconsistência” fosse percebida; 

7.º) um agrupamento setenário: formado pelas características da enunciação de 

Deimos (uma criatura mítica), Hera (uma deusa), Ártemis (outra deusa), Fobos (outra criatura 

mítica) e Possêidon (um deus), que, à luz de tudo que temos visto, parece-me consistente; 

8.º) um agrupamento octonário: formado pelas características da enunciação de Diana 

Trevor (uma mulher comum), de Steve Trevor (um homem comum), de Júlia Kapatelis (outra 

mulher “comum”), de Myndi Mayer (mais uma mulher comum), do general Hillary (outro 

homem comum) e de Ed Indelicato (mais um homem comum), que, como o anterior, também 

me parece consistente e coerente; 

9.º) um agrupamento nonário: constituído pelas características da enunciação de 

Hermes (um deus), de Atena (uma deusa), de Menalippe (uma amazona) e de Apolo (outro 

deus), cuja única “inconsistência” poderia advir da inclusão de Menalippe; 
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10.º) um agrupamento decenário: composto pelas características da enunciação de 

Vanessa Kapatelis (uma mulher comum), de Hipólita (uma amazona), de Circe (uma 

supervilã), de Diana Trevor (outra mulher comum), de Steve Trevor (um homem comum) e 

de Júlia Kapatelis (mais uma mulher “comum”). Em virtude da amplitude desse agrupamento 

de características linguísticas, parece-me difícil sustentar uma alegação de inconsistência 

relativa ao estilo do roteirista. 

Percebo, no dendrograma, mais seis outros agrupamentos, que, no entanto, são tão 

amplos que me parece difícil considerar alguma caracterização linguística resultante deles. 

Considero os agrupamentos primários, secundários, terciários e até mesmo os 

quaternários muito relevantes (em ordem decrescente) para a caracterização linguística dos 

personagens; já os demais agrupamentos (ou seja, do quinário ao decenário) não parecem ter 

tanta relevância quanto à caracterização linguístca dos personagens, mas, de qualquer modo, 

servem para evidenciar a muito vaga noção da frequência (de ocorrência) de palavras que 

mesmo um experiente escritor (como Pérez) tem. 

Não posso deixar de comentar a minha percepção de que a enunciação de três 

personagens é ímpar quanto à proporção de incorporação de palavras-chave daqueles córpora 

de referência “específicos”: (1.º) dentre os mortais, Etta Candy: (2.º) dentre as deusas, 

Afrodite; (3.º) e, dentre os deuses, Zeus, que, também da perspectiva linguística, está 

literalmente acima das demais divindades olimpinanas. A enunciação desses três personagens 

não forma nenhum agrupamento —com a doutros personagens— por meio do qual se possa 

caracerizá-los da perspectiva linguística, de modo que, à luz do conteúdo do segundo 

dendrograma (figura 147), os três me parecem “isolados” linguisticamente. 

Tendo respondido a todas as perguntas de pesquisa, encerro este capítulo de 

apresentação e análise dos resultados com a síntese e a minha interpretação deles.  

Para esta análise linguística do conteúdo de 24 edições da revista WONDER WOMAN 

—roteirizadas e desenhadas por George Pérez—, selecionei (como parâmetro, referência 

“específica”) seis amostras finitas de linguagem “específica” para, com base nas 100 palavras-

-chave relevantes de cada uma delas, demonstrar a tipicidade de vocábulos que poderiam ter 

sido incorporados à enunciação de personagens (e de “grupos” deles) que constam do meu 

córpus de estudo; vocábulos esses que —por serem tipicamente (1) femininos, (2) de defesa 

pessoal (ou de combate), (3) religiosos contemporâneos, (4) religiosos arcaicos, (5) literários 
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épicos (ou mitológicos) e (6) conservadores norte-americanos—, uma vez incorporados à 

linguagem dos personagens, haveriam de servir como índices da caracterização linguística de 

tais enunciadores. Na escolha dessas seis caracterizações, tomei por base alguns atributos da 

super-heroína Mulher-Maravilha: ser (1) mulher, (2) guerreira amazona, (3) criatura e 

adoradora dos mitológicos deuses do Olimpo; e (4) ter vindo da sua terra natal —a Ilha 

Paraíso— aos Estados Unidos da América no fim da década de 1980, quando o país era 

governado por conservadores. Confirmei a incorporação de vocábulos “específicos” à 

enunciação dos personagens. 

A despeito de não faltar quem repute a Mulher-Maravilha a melhor e, por isso, a mais 

violenta e furiosa guerreira de todo o Universo DC, com base nos resultados que obtive neste 

estudo, ou seja, fundamentado na proporção de incorporação de vocabulário “específico” à 

linguagem da super-heroína, constatei que a Mulher-Maravilha “de George Pérez” 

caracteriza-se linguisticamente muito mais como uma sacerdotisa, ou como uma “diplomata” 

(a emissária ou a “embaixadora” da mensagem de paz dos deuses olimpianos) —em virtude 

da predominância de vocabulário religioso contemporâneo, literário épico e religioso arcaico 

na sua enunciação— do que como uma guerreira; a sua linguagem é composta pelo dobro de 

palavras tipicamente femininas em relação à proporção da incorporação de palavras 

significativamente mais frequentes no linguajar de combate (ou de defesa pessoal) e por 

apenas uma palavra típica da enunciação conservadora norte-americana. Esse achado (ou seja, 

essa caracterização linguística) não me surpreende e parece coerente, consistente com as 

intenções (declaradas) do roteirista para a caracterização geral da personagem.  

Quando, no entanto, lancei mão do programa SPSS, para a análise de agrupamento 

(cluster analysis) dos dados, surpreendi-me com a constatação, por exemplo, de que a 

caracterização linguística da Mulher-Maravilha (uma amazona) é muito mais parecida, 

primeiro, com a de Hermes (um deus) e, segundo, com a de Atena (uma deusa) do que com a 

de Menalippe (uma amazona) e a de Philippus (também uma amazona), pois a jovem princesa 

conviveu com as suas “irmãs” amazonas desde o “nascimento”, mas só veio a interagir com 

os deuses depois de tornar-se adulta. (A minha expectativa era, portanto, de que o seu padrão 

de linguagem fosse muito mais parecido com aquele típico do “grupo” das amazonas.) Num 

certo sentido, essa descoberta poderia, no entanto, até não ser considerada tão surpreendente, 

uma vez que, na literatura relativa às HQs de super-heróis, a Mulher-Maravilha “de George 

Pérez” é descrita como a emissária (“embaixadora”) da mensagem de paz dos deuses 

olimpianos, e Hermes é o próprio emissário dos seus pares. Não posso esquecer-me de que 
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essa versão —reformulada— da super-heroína, ao “nascer”, recebeu —da deusa Atena— o 

dom da sabedoria, o qual, presumivelmente, haveria de ser manifesto inclusive na forma pela 

qual Diana viria a enunciar; além disso tudo, a Mulher-Maravilha de Pérez é a única amazona 

equiparável aos próprios deuses olimpianos (tanto em poder quanto em feitos notáveis). 

Mesmo depois de ter feito tal reflexão, não pude, todavia, deixar de confessar-me surpreso 

com alguns resultados obtidos por meio deste estudo, aos quais atribuo o afastamento das 

impressões intuitivas que eu tinha do meu objeto de pesquisa.  

Por meio da obtenção dos resultados comentados nos três parágrafos acima, considero 

validado o método desenvolvido para esta pesquisa, pois, por meio da sua aplicação, pude 

inclusive constatar —mediante a análise de agrupamento dos dados, ou seja, por ter tomado o 

padrão de linguagem resultante da proporção de palavras-chave “específicas” incorporadas ao 

vocabulário de personagens e de “grupos” deles— tanto a paridade quanto a disparidade da 

caracterização linguística daqueles que, imaginável e intuitivamente, seriam parecidos. 

Parece-me, por conseguinte,  lícito concluir que tanto o método inovador quanto os resultados 

obtidos por intermédio da aplicação dele são compatíveis com todo o referencial teórico-

-metodológico da Abordagem Baseada em Córpus que foi selecionado para a fundamentação 

deste estudo, em especial as contribuições de McEnenry e Wilson (1996), uma vez que esses 

autores afirmam que (1.º) os pesquisadores que têm a LC como a sua base teórico-

-metodológica devem buscar o estabelecimento dum equilíbrio entre o uso do córpus, 

primordialmente, e o da intuição, subsidiariamente; e (2.º) o conceito de estilo (no caso deste 

estudo, o de George Pérez: o roteirista das HQs que compõem o córpus de estudo) baseia-se 

na suposição de que os autores (de HQs, como Pérez) têm escolha diante das diferentes 

formas pelas quais podem expressar-se (a fim, por exemplo, de caracterizarem 

linguisticamente os seus personagens); assim, a determinação de “o que” caracteriza o estilo 

dum autor depende, ao menos, em parte, da proporção de determinadas formas expressivas 

(como as palavras-chave incorporadas), sendo necessário fazer comparações não apenas 

internas (ou seja, da obra dum autor com ela mesma) ou externas (isto é, com as obras doutros 

autores, como os córpora de referência “específicos”), mas também com as “normas” gerais 

duma língua —ou duma variedade desta— (tal qual o BNC), como fiz neste estudo. 

Farei, no próximo capítulo, a apresentação das minhas considerações finais a respeito 

desta pesquisa. 
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Com base na LC, questionar paradigmas linguísticos estabelecidos tem-se mostrado 

compensador para os estudiosos da linguagem porque, de maneira inovadora, temos 

conseguido “lançar nova luz” sobre áreas que ainda são predominantemente estudadas e 

“conhecidas” com base em concepções intuitivas sobre o uso que se faz da língua. Ao 

investigar a caracterização linguística de personagens de HQs da Mulher-Maravilha, descobri, 

primeiro, quais palavras são, da perspectiva estatística, significativamente mais frequentes em 

seis amostras finitas de linguagem “específica” (ou córpora de referência “específicos)”; 

depois, ao constatar quais dessas palavras-chave haviam sido incorporadas ao vocabulário de 

determinados personagens e de “grupos” deles, pude desvelar tanto a caracterização 

linguística quanto o padrão de linguagem (decorrente dessa caracterização) de tais 

enunciadores; padrão esse apurado com base na análise de agrupamento dos dados. Verifiquei 

que, nalguns casos, a enunciação dalguns personagens não soa coerente ou com o seu perfil 

ou com o que o roteirista parece ter idealizado para eles. Essa discrepância “serve”-me como 

evidência de que o ser humano não é inteiramente consciente do uso que faz da língua, pois 

nem mesmo um experiente, renomado e premiado roteirista de HQs (como George Pérez) 

conseguiu exercer um tal controle sobre as suas escolhas lexicais (por meio das quais, aliás, o 

seu estilo se indicia) que, como consequência, veio a produzir (para e pelos seus personagens) 

enunciados irrepreensivelmente padronizados quanto à incorporação de vocabulário 

“específico”. Para mim, uma prova subsidiária de que o roteirista é apenas parcialmente 

consciente do uso que faz da língua pode ser conferida por meio da observação da figura 131 

(na página 244), pois não me parece nem um pouco coerente que a Mulher-Maravilha 

(detentora da supervelocidade de Hermes), ao escutar um pedido de socorro (de Vanessa 

Kapatelis), pediria que Júlia Kapatelis (uma mulher desprovida de superpoderes) esperasse 

por ela enquanto ambas corriam para socorrer a adolescente. O mais “natural” seria que 

Diana48 alcançasse Vanessa antes de que Júlia conseguisse piscar. Confirma-se, assim, o 

inestimável valor de estudos de linguagem (como este) nos quais os pesquisadores adotam a 

LC como referencial teórico-metodológico. 

Generalizações podem ser problemáticas, mas parece-me sensato, realista admitir que 

toda pesquisa acadêmica tenha, ao menos, uma limitação; e esta não é diferente das demais. 

Quero, portanto, apontar as limitações que percebi: 

                                                
48 Diana é tão veloz que chega a divertir-se rechaçando balas com os seus braceletes; balas essas disparadas —

mediante o emprego de metralhadoras— por vários atiradores (ao mesmo tempo!). Uma cena como essa que 
acabei de descrever foi registrada na edição número 8, na página 9, da revista WONDER WOMAN (volume 
2), que faz parte do córpus de estudo. 
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1.ª) o baixo número de caracterizações linguísticas investigadas. Eu poderia trabalhado 

com um número maior de caracterizações [e não apenas a feminina, a de defesa pessoal (ou de 

combate), a religiosa contemporânea, a religiosa arcaica, a literária épica (ou mitológica) e a 

conservadora norte-americana], mas, para fazê-lo, também precisaria ter coletado um número 

maior de córpora de referência “específicos”, o que teria demandado mais tempo, pois cada 

amostra finita de linguagem “específica” que coletei equivale, em número de palavras, a meia 

Bíblia. Se eu tivesse investigado mais caracterizações linguísticas, poderia ter descoberto mais 

a respeito da proporção de incorporação de vocábulos “específicos” à enunciação dos 

personagens e dos “grupos” deles; 

2.ª) e o relativamente baixo número de palavras-chave (positivas) de cada córpus de 

referência “específico”. Em vez de ter escolhido as 100 palavras-chave relevantes (ou mais 

aceitáveis) de cada amostra finita de linguagem “específica”, poderia ter selecionado um 

número maior delas: as 200 ou até 500 mais aceitáveis. Poderia também ter considerado a 

possibilidade de incluir as palavras-chave negativas. 

Além de admitir tais limitações, tenho de enumerar as contribuições que trouxemos 

aos estudos da linguagem por meio desta pesquisa:  

1.ª) o método inovador que desenvolvemos parece-me promissor (1) para a análise de 

obras literárias (não só quanto ao estilo dos seus autores, mas também quanto à percepção 

estabelecida dos literatos a respeito delas) e (2) para o cotejo, a avaliação e até  a revisão de 

traduções, especialmente as de livros sagrados (uma vez que tantas pessoas pautam as suas 

vidas nas escolhas lexicais constantes de traduções deles). Por intermédio da adoção do nosso 

método, um pesquisador poderá conferir o grau de coerência e de precisão dum escritor na 

produção da sua obra, principalmente se houver registro de manifestações desse autor a 

respeito de intenções relativas a tal criação; 

2.ª) genericamente, o aumento do número de pesquisas científicas nas quais as HQs 

sejam usadas como “matéria-prima”;  

3.ª) especificamente, o aprimoramento e a especialização do conhecimento, pelo 

menos, sobre a linguagem de HQs de super-heróis (especificamente duma porção 

representativa das da Mulher-Maravilha), o que pode contribuir para que ampliemos a 

compreensão dos seus recursos. Também apresentei todo um procedimento de desconstrução 

de HQs para que o seu texto seja objeto de estudo. Concordo com Vergueiro e Ramos (2009) 
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quanto a devermos considerá-las “enunciados da linguagem gráfica sequencial”, ou seja, 

enunciados essencialmente verbo-visuais, mas penso que não haja impedimento algum quanto 

a privilegiarmos a investigação de apenas um dos seus componentes. Por causa da intrínseca 

verbo-visualidade das HQs, a “simbiose” da porção imagética com a linguística se torna tão 

“profunda” que um mau texto pode implicar a desvalorização de desenhos primorosos, assim 

como desenhos ruins (ou medíocres) podem ser valorizados se forem ilustrações dum texto de 

excelente qualidade. Parece-me, todavia, que a qualidade dum texto tem primazia na 

avaliação (positiva ou negativa) duma HQ tanto pelos críticos quanto pelos leitores; por isso, 

considero plausível que este estudo venha a ser mais valorizado do que se tivéssemos 

preterido a porção linguística do córpus em prol da imagética; 

4.ª) a modificação da minha relação com as HQs como consequência de tê-la feito. 

Depois de, por causa deste estudo, eu ter feito curso de roteirização de HQs, ter assistido a 

palestras de artistas brasileiros que trabalham para a DC (como desenhistas de histórias de 

HQs de super-heróis) e lido tanto sobre o processo de produção delas, o meu olhar tornou-se 

mais “crítico e técnico”, assim como a minha preocupação com a sua linguagem foi 

intensificada; 

5.ª) e o ineditismo do investimento. Considero imprescindível reafirmar que, 

especialmente em solo nacional, este estudo é precursor.  

Apresento, nas páginas subsequentes, as referências deste pesquisador. 
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Figura 148: Tradução do conteúdo linguístico da figura 81 —publicado, pela editora Abril, na página 13 da revista 
DC 2000 #1 (1990). 

	  

	  

Figura 149: Tradução do conteúdo linguístico da figura 82 —publicado, pela editora Abril, na página 34 da revista 
SUPER-HOMEM #41 (1987). 
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Figura 150: Tradução do conteúdo linguístico da figura 83 —publicado, pela editora Abril, na página 78 da revista 
SUPER-HOMEM #60 (1989). 
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Figura 151: Tradução do conteúdo linguístico da figura 84 —publicado, pela editora Abril, na página 60 da revista 
SUPER-HOMEM #40 (1987). 
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Figura 152: Tradução do conteúdo linguístico da figura 85 —publicado, pela editora Abril, na página 72 da revista 
SUPER-HOMEM #59 (1989). 
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Figura 153: Tradução do conteúdo linguístico da figura 86 —publicado, pela editora Abril, na página 74 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 

	  

	  

Figura 154: Tradução do conteúdo linguístico da figura 87 —publicado, pela editora Abril, na página 50 da revista 
SUPER-HOMEM #41 (1987).	  
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Figura 155: Tradução do conteúdo linguístico da figura 88 —publicado, pela editora Abril, na página 68 da revista 
SUPER-HOMEM #61 (1989). 

	  

	  

Figura 156: Tradução do conteúdo linguístico da figura 89 —publicado, pela editora Abril, na página 76 da revista 
SUPER-HOMEM #61 (1989). 

	  

	  

Figura 157: Tradução do conteúdo linguístico da figura 90 —publicado, pela editora Abril, na página 45 da revista 
DC 2000 #3 (1990). 
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Figura 158: Tradução do conteúdo linguístico da figura 91 —publicado, pela editora Abril, na página 58 da revista 
SUPER-HOMEM #43 (1988). 

	  

	  

Figura 159: Tradução do conteúdo linguístico da figura 92 —publicado, pela editora Abril, na página 55 da revista 
DC 2000 #5 (1990). 

	  

Figura 160: Tradução do conteúdo linguístico da figura 94 —publicado, pela editora Abril, na página 76 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987).	  
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Figura 161: Tradução do conteúdo linguístico da figura 95 —publicado, pela editora Abril, na página 47 da revista 
SUPER-HOMEM #45 (1988).	  

	  

	  

Figura 162: Tradução do conteúdo linguístico da figura 96 —publicado, pela editora Abril, na página 80 da revista 
SUPER-HOMEM #57 (1989). 

	  

	  

Figura 163: Tradução do conteúdo linguístico da figura 97 —publicado, pela editora Abril, na página 23 da revista 
DC 2000 #1 (1990). 
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Figura 164: Tradução do conteúdo linguístico da figura 98 —publicado, pela editora Abril, na página 35 da revista 
DC 2000 #3 (1990). 

	  

	  

Figura 165: Tradução do conteúdo linguístico da figura 99 —publicado, pela editora Abril, na página 66 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 

	  

	  

Figura 166: Tradução do conteúdo linguístico da figura 100 —publicado, pela editora Abril, na página 66 da revista 
SUPER-HOMEM #60 (1989). 
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Figura 167: Tradução do conteúdo linguístico da figura 101 —publicado, pela editora Abril, na página 20 da revista 
DC 2000 #1 (1990). 

 

	  

	  

Figura 168: Tradução do conteúdo linguístico da figura 102 —publicado, pela editora Abril, na página 80 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 
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Figura 169: Tradução do conteúdo linguístico da figura 103 —publicado, pela editora Abril, na página 59 da revista 
SUPER-HOMEM #40 (1987). 

	  

Figura 170: Tradução do conteúdo linguístico da figura 104 —publicado, pela editora Abril, na página 16 da revista 
DC 2000 #1 (1990). 

	  

Figura 171: Tradução do conteúdo linguístico da figura 105 —publicado, pela editora Abril, na página 77 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 
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Figura 172: Tradução do conteúdo linguístico da figura 106 —publicado, pela editora Abril, na página 36 da revista 
DC 2000 #3 (1990). 
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Figura 173: Tradução do conteúdo linguístico da figura 107 —publicado, pela editora Abril, na página 52 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 

	  

Figura 174: Tradução do conteúdo linguístico da figura 108 —publicado, pela editora Abril, na página 54 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 

	  

Figura 175: Tradução do conteúdo linguístico da figura 109 —publicado, pela editora Abril, na página 48 da revista 
DC 2000 #9 (1990). 
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Figura 176: Tradução do conteúdo linguístico da figura 110 —publicado, pela editora Abril, na página 48 da revista 
DC 2000 #9 (1990). 

	  

Figura 177: Tradução do conteúdo linguístico da figura 111 —publicado, pela editora Abril, na página 33 da revista 
SUPER-HOMEM #45 (1988). 
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Figura 178: Tradução do conteúdo linguístico da figura 112 —publicado, pela editora Abril, na página 44 da revista 
DC 2000 #6 (1990). 

	  

Figura 179: Tradução do conteúdo linguístico da figura 113 —publicado, pela editora Abril, na página 53 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 
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Figura 180: Tradução do conteúdo linguístico da figura 114 —publicado, pela editora Abril, na página 64 da revista 
SUPER-HOMEM #59 (1989). 
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Figura 181: Tradução do conteúdo linguístico da figura 115 —publicado, pela editora Abril, na página 73 da revista 
SUPER-HOMEM #59 (1989). 
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Figura 182: Tradução do conteúdo linguístico da figura 116 —publicado, pela editora Abril, na página 32 da revista 
SUPER-HOMEM #42 (1987). 

	  

Figura 183: Tradução do conteúdo linguístico da figura 117 —publicado, pela editora Abril, na página 55 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 
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Figura 184: Tradução do conteúdo linguístico da figura 118 —publicado, pela editora Abril, na página 10 da revista 
DC 2000 #1 (1990). 

 

	  

Figura 185: Tradução do conteúdo linguístico da figura 119 —publicado, pela editora Abril, na página 57 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 
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Figura 186: Tradução do conteúdo linguístico da figura 120 —publicado, pela editora Abril, na página 71 da revista 
SUPER-HOMEM #39 (1987). 

	  

	  

Figura 187: Tradução do conteúdo linguístico da figura 121 —publicado, pela editora Abril, na página 72 da revista 
SUPER-HOMEM #59 (1989). 
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Figura 188: Tradução do conteúdo linguístico da figura 122 —publicado, pela editora Abril, na página 37 da revista 
DC 2000 #3 (1990). 

 

	  

	  

Figura 189: Tradução do conteúdo linguístico da figura 123 —publicado, pela editora Abril, na página 68 da revista 
SUPER-HOMEM #43 (1988). 
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Figura 190: Tradução do conteúdo linguístico da figura 124 —publicado, pela editora Abril, na página 70 da revista 
SUPER-HOMEM #60 (1989). 

	  

	  

Figura 191: Tradução do conteúdo linguístico da figura 125 —publicado, pela editora Abril, na página 49 da revista 
DC 2000 #10 (1990). 
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Figura 192: Tradução do conteúdo linguístico da figura 126 —publicado, pela editora Abril, na página 65 da revista 
SUPER-HOMEM #65 (1989). 

	  

	  

Figura 193: Tradução do conteúdo linguístico da figura 127 —publicado, pela editora Abril, na página 63 da revista 
SUPER-HOMEM #61 (1989). 
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Figura 194: Tradução do conteúdo linguístico da figura 128 —publicado, pela editora Abril, na página 75 da revista 
SUPER-HOMEM #61 (1989). 

	  

Figura 195: Tradução do conteúdo linguístico da figura 129 —publicado, pela editora Abril, na página 65 da revista 
SUPER-HOMEM #43 (1988). 

	  

Figura 196: Tradução do conteúdo linguístico da figura 130 —publicado, pela editora Abril, na página 62 da revista 
SUPER-HOMEM #61 (1989). 
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Figura 197: Tradução do conteúdo linguístico da figura 131 —publicado, pela editora Abril, na página 53 da revista 
SUPER-HOMEM #41 (1987). 

	  

Figura 198: Tradução do conteúdo linguístico da figura 132 —publicado, pela editora Abril, na página 81 da revista 
SUPER-HOMEM #57 (1989). 

	  

Figura 199: Tradução do conteúdo linguístico da figura 133 —publicado, pela editora Abril, na página 50 da revista 
SUPER-HOMEM #45 (1988). 
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Figura 200: Tradução do conteúdo linguístico da figura 134 —publicado, pela editora Abril, na página 45 da revista 
DC 2000 #5 (1990). 

	  

	  

Figura 201: Tradução do conteúdo linguístico da figura 135 —publicado, pela editora Abril, na página 48 da revista 
SUPER-HOMEM #41 (1987). 
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Figura 202: Tradução do conteúdo linguístico da figura 136 —publicado, pela editora Abril, na página 12 da revista 
DC 2000 #2 (1990). 

	  

Figura 203: Tradução do conteúdo linguístico da figura 137 —publicado, pela editora Abril, na página 36 da revista 
DC 2000 #4 (1990). 
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Figura 204: Tradução do conteúdo linguístico da figura 138 —publicado, pela editora Abril, na página 41 da revista 
DC 2000 #4 (1990). 

	  

Figura 205: Tradução do conteúdo linguístico da figura 139 —publicado, pela editora Abril, na página 38 da revista 
DC 2000 #5 (1990). 
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Figura 206: Tradução do conteúdo linguístico da figura 140 —publicado, pela editora Abril, na página 75 da revista 
SUPER-HOMEM #40 (1987). 
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Figura 207: Tradução do conteúdo linguístico da figura 141 —publicado, pela editora Abril, na página 76 da revista 
SUPER-HOMEM #44 (1988). 
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Figura 208: Tradução do conteúdo linguístico da figura 142 —publicado, pela editora Abril, na página 46 da revista 
SUPER-HOMEM #41 (1987). 

	  

	  

Figura 209: Tradução do conteúdo linguístico da figura 143 —publicado, pela editora Abril, na página 62 da revista 
SUPER-HOMEM #44 (1988). 
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Figura 210: Tradução do conteúdo linguístico da figura 144 —publicado, pela editora Abril, na página 62 da revista 
SUPER-HOMEM #61 (1989). 

 

	  

	  

	  

Figura 211: Tradução do conteúdo linguístico da figura 145 —publicado, pela editora Abril, na página 63 da revista 
SUPER-HOMEM #40 (1987). 
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Figura 212: Tradução do conteúdo linguístico da figura 146 —publicado, pela editora Abril, na página 72 da revista 
SUPER-HOMEM #44 (1988). 

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  




