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3
paródia

Através da paródia, o escritor quebra com 
os padrões estabelecidos e nos força a reco‑
nhecer a persistência de uma outra forma 
de ficção. Na tensão entre a ficção passada 
e a nova, sobressai o poder de renovação 
do homem, que insiste em não se deixar do‑
minar por nenhuma Força.

Maria Lucia P. de Aragão

A paródia, definida etimologicamente como “canto paralelo”, 
embora se faça bastante presente nos textos literários da moderni‑
dade, também coroou momentos literários cronologicamente dis‑
tantes. A estudiosa Maria Lucia P. de Aragão, a fim de chegar a 
uma definição mais precisa do conceito de paródia, faz uma refle‑
xão muito interessante sobre o papel da arte literária.

De acordo com ela, há uma estrutura ideológica que, por meio 
da discursividade, inverte o real tomando o seu lugar, ou seja, 
fazendo‑se passar por ele. Assim, para Aragão,

Se considerarmos o fato de que a ideologia, como é comumente de‑
finida, consiste na representação de uma estrutura de relações histó‑
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ricas, num período social, economicamente dado, veremos que, num 
primeiro momento, esta visão epocal, historiográfica e periodizada 
imagina‑se proprietária da verdade e busca ampliar o seu ilusório do‑
mínio por todo o acontecimento histórico. A ideologia, pois, nesse sen‑
tido, é uma falsa consciência da História, porque se situa nos limites de 
uma verdade parcial, e a verdade é dinâmica no seu processar‑se. 
(1980, p.18‑9)

Lucia Helena (1980, p.73‑4), crítica e ensaísta, também aborda 
de maneira muito interessante essa questão:

Primeiramente o modelo maniqueísta, com que operam as normas 
sociais em nossa cultura, apreende a realidade a partir de esquemas 
mentais inconciliáveis e bipolarizados. Eis aí um terreno fértil para a 
ideologia da seriedade que, colocando‑se “acima”, como figuração do 
espaço do poder, determina o válido, o permitido, o belo, assim como 
condena e exorciza o que lhe é marginal ou contestador. A ideologia da 
seriedade opera por um tratamento sisudo e bem comportado, além de 
selecionar um repertório nobre [...] De tal modo que o cotidiano, a im‑
pureza, o vício estão longe de seu interesse e frequentam uma espécie 
de “index probi”. [...] Se a ideologia da seriedade faz uso do riso, é um 
uso previsto, intencionalmente catártico e regulador do sistema. [...] É 
uma apropriação nostálgica do riso, que perde sua função corrosiva e 
crítica, por ser consumido de modo anestésico.

Como se pode perceber, ao passo que há uma ideologia mani‑
puladora disfarçada em realidade – que manipula até mesmo o riso 
conforme seja conveniente –, o discurso literário existe justamente 
para subverter esse estado de coisas: ele realiza com a estrutura ideo‑
lógica o que esta realizou com o real. Em outras palavras, o discurso 
literário inverte a estrutura ideológica, rompendo modelos social‑
mente impostos e provocando, pois, o questionamento. Também 
para Maria Lucia Aragão,

A obra literária, por ser uma inversão dos códigos estabelecidos, por 
questionar a ideologia do modo como ela se apresenta, por ser menos 
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setorial, faz aparecer o que se esquivou no conceito superficial. O literá‑
rio, por ser um fenômeno, ilumina o que a ideologia, por si mesma, não 
tem condições de mostrar. Ele opera uma variação sobre a realidade. Re‑
constrói um outro sistema, a partir de uma ruptura com o sistema ideo‑
lógico vigente, provocando o questionamento. (1980, p.19)

De maneira semelhante, a paródia, segundo essa estudiosa, 
também tem a função de problematizar, inverter e questionar até 
mesmo o modelo literário sobre o qual se estabelece – uma vez que, 
se já se tornou um “modelo literário”, não deixa de ser também 
uma estrutura ideológica.

Seguindo esse raciocínio, o parodiador é aquele que percebe a 
necessidade de novas “verdades” em seu meio cultural; sente, pois, 
que os moldes seguidos em sua época precisam ser questionados e 
substituídos. Esse momento de percepção da carência de algo novo 
e de certeza de que os modelos literários e ideológicos atingiram seu 
limite de saturação é, justamente, o momento da paródia. Para Ma‑
ria Lucia Aragão,

Nesta recusa em aceitar os modelos literários vigentes ou os mitos, 
ou os procedimentos, ou melhor, tudo aquilo que compõe o acervo 
cultural de sua época, o parodiador está denunciando a sua preocu‑
pação com os elementos que servem a esta estrutura já esgotada, que é 
preciso esvaziar, para poder preencher com algo novo. Por vezes a pa‑
ródia fica camuflada sob certos tipos de disfarces, nos quais não perce‑
bemos, de imediato, a intenção do autor. Geralmente, o recurso de 
falar de outras épocas, de culturas ultrapassadas, é empregado como 
crítica à ideologia vigente em sua própria época. (1980, p.19)

Uma vez que se está apresentando a paródia como espécie de 
recusa, faz‑se importante notar que ela não se trata de um tipo  
de discurso niilista, caracterizado por uma crítica vazia, descons‑
trucionista e cética. O parodiador, muito ao contrário, preocupa‑se 
com a sua época, enxerga‑lhe as lacunas e sugere novas ideias por 
meio de um “canto paralelo” – paralelo exatamente porque deslo‑
cado da já então gasta ideologia vigente.
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Outro traço bastante expressivo da paródia é que, constituindo‑
‑se como discurso artístico – uma vez que não é restrita ao âmbito 
literário –, não traz respostas prontas a seus questionamentos. Na 
verdade, constitui‑se como pretensão significativa de um texto pa‑
ródico – após a pretensão primeira, que é ser reconhecido como  
paródico – convidar o leitor à reflexão, provocando um crescimento 
ilimitado, na medida em que coloca o modelo em aberto. Na opi‑
nião de Aragão,

Parodiar é recusar e esvaziar, é dessacralizar sem descrer, pois só se 
discute e se leva em consideração aquilo em que se acredita. A paródia 
possui um caráter positivo, pois mata para fazer brotar novamente a 
criação. Recusa e esvazia o modelo original para recriar e preencher 
um modelo que lhe é próprio. (1980, p.20)

A ligação estreita entre paródia e carnavalização deve também 
ser mencionada. Para Bakhtin, o procedimento paródico é uma das 
formas de carnavalização. Fica fácil entender tal relação quando se 
pensa na visão carnavalesca do mundo enquanto oposição absoluta 
ao sério, ao monológico e ao dogmático, que, de acordo com Lucia 
Helena (1980, p.20), são – o sério, o monológico e o dogmático – 
“engendrados pelo medo, inimigo do vir a ser e das mudanças, e 
responsável pela tendência à absolutização do estado de existência 
das coisas e da ordem social.”

Em Problemas da poética de Dostoievski, Bakhtin – para quem a 
paródia é um elemento inseparável dos gêneros carnavalizados – 
afirma, sobre a carnavalização:

A carnavalização não é um esquema externo e estático que se so‑
brepõe a um conteúdo acabado, mas uma forma insolitamente flexí‑
vel de visão artística, uma espécie de princípio heurístico que permite 
descobrir o novo e inédito. Ao tornar relativo todo o exteriormente 
estável, constituído e acabado, a carnavalização, com sua ênfase das 
sucessões e da renovação, permite penetrar nas camadas profundas do 
homem e das relações humanas. (1981, p.144‑5)
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No entanto, é preciso atentar para o fato de que nem sempre a 
simples presença da paródia garanta a carnavalização, uma vez que 
a cosmovisão carnavalesca tem sempre um sentido desmistificador 
– traço facultativo para a irrupção da paródia. Para Maria Elena Pi‑
nheiro Maia,

(A visão carnavalesca) subverte os valores tradicionais e propõe‑
‑nos uma visão mais crítica do mundo, questionando as verdades im‑
postas para convencer e conduzir o próprio homem. A carnavalização 
nos proporcionará a possibilidade de estudar a dialética da própria 
vida. E essa visão dupla nos parece muito mais verdadeira do que 
aquela visão autoritária que conhecemos através da história oficial. O 
carnaval representa, assim, a intertextualidade de ideologias oficiais e 
não oficiais. (1999, p.19)

Para M. Bakhtin, “a paródia carnavalesca é a paródia dialógica e 
não uma simples negação pobre do parodiado” (1981, p.109). Vista 
dessa maneira, a paródia é ambivalente, joga com diferentes ima‑
gens que se parodiam umas às outras de diversas maneiras e sob 
diferentes pontos de vista. Observaremos tais efeitos de sentido em 
O cavaleiro inexistente, de Ítalo Calvino.

Logo, constituindo‑se a paródia, na visão bakhtiniana, como 
uma das formas de carnavalização, torna‑se evidente a relação entre 
essas categorias: ambas desafiam e subvertem os dogmas e os dis‑
cursos oficiais, propondo “vozes culturais” diferentes, polifônicas.

Como se sabe, a teoria proposta por Bakhtin divide os discursos 
em monológicos e dialógicos. Os primeiros seriam aqueles trans‑
missores de formas de expressão oficiais ou sérias; os segundos  
seriam “manifestações mais rudes, carnaval ou farsa, em geral ig‑
noradas ou desprezadas pelos críticos e pelos pesquisadores” (Hay‑
man, 1980, p.30). O carnaval e a paródia configuram‑se, por con‑
seguinte, como formas dialógicas.

Maria Lucia Aragão compara a paródia a um tipo de visão espe‑
cular na qual a imagem original se encontra invertida, ampliada ou 
reduzida, de acordo com a lente utilizada, ou seja, conforme as in‑
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tenções do parodiador. Graças a esse jogo de espelhos, o sentido em 
um texto paródico nunca é definitivo, uma vez que apresenta di‑
versas possibilidades de leitura. De acordo com essa estudiosa,

A narrativa paródica não é construída mecanicamente, como se sua 
função fosse a de descrever o velho sistema, num reflexo paralelo. 
Através de um jogo de espelhos inclinados, que produz imagens sob 
vários ângulos, é revelado um novo e significativo mundo. O escritor 
usa de artifícios que possibilitam a retomada de uma narrativa como 
uma dissimulação, ou melhor, através do projeto de uma estilização 
paródica da ideologia de uma determinada época, reconduz o texto a 
uma crítica dessa ideologia. Fala do velho para falar do novo. Recua no 
tempo para deixar o tempo avançar. (1980, p.22)

Desse modo, a paródia, tencionando a fuga do lugar‑comum, 
põe em confronto uma multiplicidade de visões, uma vez que, como 
escrita da ruptura, objetiva um corte com os modelos anteriores, 
retomando‑os de maneira invertida, destruindo para construir. As‑
sim, a paródia reproduz um choque e deve, pois, ser fruto de uma 
diferença de postura entre dois planos. Tal choque, como já foi dito 
no início deste livro, deve ser percebido pelo leitor, elemento cen‑
tral desse tipo de texto literário.

Outro aspecto interessante da paródia é que, contendo outro 
texto em si, ela geralmente fala sobre o que esse outro texto deixou 
de dizer e salienta o fato de não ter sido dito. Para Flávio Kothe 
(1980, p.98), portanto,

A paródia é um texto duplo, pois contém o texto parodiado e, ao 
mesmo tempo, a negação dele. Ela é, portanto, a síntese de uma con‑
tradição, dando prioridade para a antítese, em detrimento da tese pro‑
posta pelo texto parodiado.

Bella Jozef (1980, p.69) chega a algumas conclusões relaciona‑
das ao conceito de paródia:
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1. A paródia dilata o alcance do signo literário, produzindo 
um novo corte semântico do signo para além da superfície 
manifesta do texto que a produz e que ela, simultaneamen‑
te, reproduz.

2. É uma escrita transgressora, que revela na obra um segun‑
do plano discordante.

3. Esclarece o funcionamento intertextual, ao atuar como re‑
flexão crítica sobre o processo de composição.

4. Estabelece os princípios dinâmicos fundamentais do texto, 
aprofundando seu mecanismo.

5. Representa a subversão de toda temática e sua essência 
revela‑se na escrita e pela escrita.

6. A paródia apresenta o processo de produção do texto.

Entre as conclusões a que chega Bella Jozef, a relação que fica 
sugerida entre a paródia e a ironia romântica nos itens terceiro e 
sexto é, sem dúvida, o que mais chama atenção. Voltaremos a essa 
questão tão importante para a presente pesquisa no capítulo 5, onde 
trataremos justamente das relações entre ironia, paródia e riso.

É preciso comentar, por ora, que alguns autores realizam uma 
distinção entre a paródia e o que se convencionou chamar estili‑
zação. Entre eles, Flávio Kothe, em uma análise de certo modo ra‑
dical, situa a primeira numa escala inferior em relação à segunda. 
Ele diz o seguinte:

a paródia existe completamente à sombra daquilo a que ela parodia, 
enquanto que a estilização segue um caminho próprio que a indepen‑
diza. A paródia existe apenas como antítese e como negação determi‑
nada; a estilização constitui uma síntese que supera aquilo a que ela 
nega e preserva modificadamente. Há uma diferença qualificativa en‑
tre ambas: a paródia tende a cair num nível artístico mais ou menos 
baixo, enquanto que a estilização procura galgar o topo da pirâmide 
artística. Por isso mesmo, há uma diferença quantitativa entre as duas: 
as paródias são muito mais frequentes e fáceis do que as estilizações. A 
estilização é uma paródia que deu certo como arte maior. (1980, 
p.99‑100)
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Na verdade, se a paródia se define pela tensão que expressa en‑
tre o que diz e o texto parodiado, não parece coerente falar em inde‑
pendência da paródia em relação ao texto primeiro. Seguindo esse 
raciocínio, a paródia nem poderia, como a estilização, “seguir um 
caminho próprio”, pois se caracteriza justamente pelo diálogo que 
trava com o texto parodiado, não havendo razões, portanto, para 
tornar‑se independente dele.

Segundo Hutcheon, “a paródia precisa de quem a defenda, pois 
tem sido designada de parasitária e derivativa” (1985, p.14). Ao 
que parece, não somente Flávio Kothe tem colocado a modalidade 
aqui analisada em uma posição inferior em relação às outras artes. 
Esses ataques à paródia revelam aversão e desprezo direcionados a 
um gênero – que permeia toda a arte – com intenções explícitas de 
denegri‑lo.

As ideias de Linda Hutcheon vêm ao encontro daquelas defen‑
didas por este livro; não há como negar que, por meio de investidas 
desse tipo, esses críticos acusam os parodistas de serem inimigos da 
originalidade. Para essa estudiosa, “o que se torna claro com esse 
tipo de ataques é a força subsistente de uma estética romântica que 
aprecia o gênero, a originalidade e a individualidade” (1985, p.14).

Todavia, é preciso considerar que escritores românticos de re‑
nome como Camilo Castelo Branco, em Portugal, e Álvares de 
Azevedo, no Brasil, criaram textos paródicos e nem por isso deixa‑
ram de ser considerados “gênios” ou se viram desprovidos de sua 
originalidade. Além disso, conforme foi dito anteriormente, a iro‑
nia romântica – que mantém relações estreitas com a paródia, como 
se estudará mais adiante – esteve muito presente em textos literá‑
rios dos séculos XVIII e XIX. Essas constatações nos autorizam 
concluir que os próprios românticos não tinham tanta aversão as‑
sim à paródia.

Odil de Oliveira Filho propõe uma definição mais interessante, 
visto que define essas categorias – a paródia e a estilização – sem se 
preocupar em sobrepô‑las:
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O caráter conciliador da estilização não subsiste na paródia. Aqui, 
a segunda voz, uma vez instalada no discurso do outro, entra em hosti‑
lidade com seu agente primitivo e o obriga a servir a fins diametral‑
mente opostos, e o discurso se converte em palco de luta de duas vozes. 
Por isso diz Bakhtin ser impossível a fusão de vozes na paródia, como o 
é possível na estilização, pois nela as vozes não são apenas isoladas, 
separadas pela distância, mas estão em oposição hostil. (1993, p.48)

Como é possível notar, Odil não prioriza a estilização em rela‑
ção à paródia, todavia, sugere a “oposição de vozes” como marca 
inerente apenas à paródia. Linda Hutcheon alarga, entretanto, o 
conceito da categoria aqui estudada. De acordo com ela, a raiz eti‑
mológica do termo vem do substantivo grego parodia, que não quer 
dizer apenas “contracanto”, como se afirma entre a maioria dos teó‑
ricos. O elemento odos da palavra significa canto, no entanto, o pre‑
fixo para tem dois sentidos em grego: um, mais comum, que é o de 
“contra” ou “oposição” e o outro, que é o sentido menos citado,  
de “ao longo de”. Essa segunda significação sugere, como se vê, um 
acordo ou intimidade ao invés de um contraste. Logo, no entender 
de Linda Hutcheon,

Mesmo em relação à estrutura formal, o caráter duplo da raiz suge‑
re a necessidade de termos mais neutros para a discussão. Nada existe 
em parodia que necessite da inclusão de um conceito de ridículo, como 
existe, por exemplo, na piada, ou burla, do burlesco. A paródia é, pois, 
na sua irônica “transcontextualização” e inversão, repetição com dife‑
rença. Está implícita uma distanciação crítica entre o texto em fundo a 
ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente assi‑
nalada pela ironia. (1985, p.48)

A não necessidade de um contraste ou oposição entre as vozes 
do texto parodiado e as do “segundo” texto é, de fato, uma caracte‑
rística pouco considerada entre os críticos. Essa questão será apro‑
fundada mais adiante na próxima seção deste capítulo.

Como foi possível perceber, definir a paródia não é uma tarefa 
muito simples, já que se trata de uma modalidade bastante com‑
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plexa. Tentamos mostrar também que muitos críticos se debru‑
çaram sobre essa intrigante categoria literária, porém poucos 
realizaram com pertinácia seu intuito. Sendo assim, buscando ex‑
plicações mais apropriadas sobre a paródia, realizaremos, primei‑
ramente, o estudo da paródia como “canto paralelo” – em oposição 
ao conceito de “contracanto” – e, em seguida, no capítulo 5, fa‑
remos paralelos entre essa categoria – a paródia – e outras, cujos 
“mecanismos de construção” são semelhantes.

O paradoxo da paródia

Como foi dito anteriormente, a paródia não deve ser vista sem‑
pre como uma categoria que visa à desconstrução e à ridicularização 
de discursos anteriores. Na verdade, segundo a estudiosa Linda 
Hutcheon, a paródia se caracteriza por uma “voz” que se propõe a 
repetir de forma crítica, assinalando, desse modo, um discurso que 
marca a diferença em vez da semelhança. Assim, a crítica não tem 
de estar necessariamente presente na forma de riso ridicularizador 
para que um texto seja considerado paródia.

Seguindo, pois, uma definição mais abrangente e menos co‑
mum, a paródia – distanciada da visão tradicional de “canto ridicu‑
larizador” – funciona, ao contrário, como uma inscrição de 
continuidade histórico‑literária, atuando na revisão crítica de dis‑
cursos anteriores. Segundo Linda Hutcheon, “talvez os parodistas 
não façam mais do que apressar um processo natural: a alteração 
das formas estéticas através do tempo” (1985, p.51). Ainda para 
essa estudiosa,

A paródia é, pois, tanto um ato pessoal de suplantação, como uma 
inscrição de continuidade histórico‑literária. Daí surgiu a teoria dos 
formalistas acerca do papel da paródia na evolução ou mudança das for‑
mas literárias. A paródia era vista como uma substituição dialética de 
elementos formais cujas funções se tornaram mecanizadas ou automá‑
ticas. Neste ponto, os elementos são “refuncionalizados” [...] Uma 
nova forma desenvolve‑se a partir da antiga, sem na realidade a des‑
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truir; apenas a função é alterada. [...] A paródia torna‑se, pois, um 
princípio construtivo na história literária. (1985, p.52)

Uma vez considerada a paródia como uma categoria que possi‑
bilita a revisão crítica de discursos históricos e literários, promo‑
vendo, consequentemente, a manutenção desses mesmos discursos, 
chega‑se a uma interessante contradição: a paródia, ao mesmo tem‑
po que “põe em xeque” alguns modelos, transgredindo‑os, acaba 
reforçando, legitimando tais modelos.

Faz‑se interessante aqui, mais uma vez, retomar a ideia de car‑
naval proposta por Bakhtin. Ao explicar esse conceito, o estudioso 
citado esbarra em um princípio caracterizador de todo discurso pa‑
ródico: o paradoxo da transgressão autorizada das normas.

Assim, o carnaval, que caracteriza as festas populares de manei‑
ra geral e marcou também as famosas festas gregas, embora acon‑
teça por meio da subversão de todas as regras consagradas pela 
tradição – sejam elas oficiais, religiosas ou políticas –, confirma, 
paradoxalmente, essas mesmas regras. Conforme Minois explica,

[As festas] asseguram a perpetuação da ordem humana, renovan‑
do o contato com o mundo divino; e o símbolo do contato estabelecido 
com o divino é o riso, que, como vislumbrado pelos mitos, é um es‑
tado de origem e de iniciativa divina, comparável, em certos casos, ao 
transe. (2003, p.30)

Por conseguinte, é possível afirmar que o riso festivo, visto des‑
sa forma, seja uma maneira de manifestar um contato com o mun‑
do divino, uma vez que ele (o riso) simula o retorno ao caos original 
que precedia a criação do mundo ordenado. Minois ilustra esse ra‑
ciocínio:

A inversão segue o mesmo rumo. Durante a festa Krônia, os escra‑
vos desfrutavam grande liberdade, podiam até fazer‑se servir pelos 
senhores, que eles repreendiam. Bem no meio dos risos, zombarias e 
brincadeiras obscenas. O caos é indispensável para representar, em se‑
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guida, a criação da ordem. Durante essas desordens em que o riso é li‑
vre, escolhe‑se um personagem que preside e encarna esse caos, um 
prisioneiro ou um escravo que vai ser sacrificado no fim da festa, para 
um ato fundador da regra, da norma, da ordem. [...] Depois de sua 
morte, tudo retornava à ordem, o riso livre desaparecia. (2003, p.31)

Logo, a anarquia e o caos plenos, que questionam com veemên‑
cia a legitimidade de algumas convenções impostas pela sociedade, 
colaboram, contraditoriamente, para a recriação do mundo orde‑
nado e para o reforço periódico da regra. Trata‑se, pois, no caso 
dessas festas gregas, do avesso do cotidiano, da ruptura com as ati‑
vidades sociais e do abandono de quaisquer convenções – traços 
inerentes ao carnaval bakhtiniano, que instituem, de maneira para‑
doxal, a ordem. Ocorre algo bastante semelhante com a paródia:

As transgressões da paródia permanecem, em última análise, auto‑
rizadas – autorizadas pela própria norma que procura subverter. Mes‑
mo ao escarnecer, a paródia reforça; em termos formais, inscreve as 
convenções escarnecidas em si mesma, garantindo, consequentemen‑
te, a sua existência continuada. É neste sentido que a paródia é o guar‑
dião do legado artístico, definindo não só onde está a arte, mas de onde 
ela veio. Ser um guardião, todavia, [...] pode ser uma posição revolu‑
cionária; a questão é que não precisa de o ser. (Hutcheon, 1985, p.97)

Como se percebe, a paródia não deixa de ser, nesse sentido, um 
tipo de discurso carnavalesco, na medida em que, subvertendo mo‑
delos confirmados pela tradição, acaba por reforçá‑los. Ainda de 
acordo com Linda Hutcheon,

O reconhecimento do mundo invertido exige ainda um conheci‑
mento da ordem do mundo que inverte e, em certo sentido, incorpora. 
A motivação e a forma do carnavalesco derivam ambas da autoridade: 
a segunda vida do carnaval só tem sentido em relação com a primeira 
vida oficial. (1985, p.95)
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Assim também ocorre com a paródia: o texto que parodia ape‑
nas tem sentido se o leitor encontra em seu cerne vestígios do texto 
parodiado. Seguindo esse raciocínio, a paródia colabora para a re‑
valorização dos textos que parodia. Está justamente aí o seu pa‑
radoxo: o ato de parodiar – caracterizado pela análise crítica de  
discursos anteriores e, muitas vezes, por uma atitude de escárnio 
por parte do parodiador – reveste esses discursos parodiados de 
importância, estabelecendo, pois, a sua continuidade. Para Hutch‑
eon, mais uma vez:

Este paradoxo da subversão legalizada, embora não oficial, é ca‑
racterística de todo discurso paródico na medida em que a paródia pos‑
tula, como pré‑requisito para a sua própria existência, uma certa insti‑
tucionalização estética que acarreta a aceitação de formas e convenções 
estáveis e reconhecíveis. Estas funcionam como normas ou regras que 
podem ser – e logo, evidentemente, serão – quebradas. Ao texto paró‑
dico é concedida uma licença especial para transgredir os limites da 
convenção, mas, tal como no carnaval, só pode fazê‑lo temporariamen‑
te e apenas dentro dos limites autorizados pelo texto parodiado – quer 
isto dizer, muito simplesmente, dentro dos limites ditados pela reco‑
nhecibilidade. (1985, p.96)

Por conseguinte, como se pôde notar, o texto parodiado sempre 
é valorizado e perpetuado, mesmo quando está presente uma ati‑
tude notadamente trocista por parte do parodiador. Isso ocorre 
porque, como se sabe, a intenção de questionar, atacar ou denegrir 
o que quer que seja oculta, na verdade, o valor e a importância con‑
feridos pelo crítico aos “objetos” de sua crítica. A paródia caminha, 
pois, da crítica contundente e por vezes escarnecedora à valorização 
implícita dos conteúdos parodiados.


