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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar, a partir de uma compreensão 
intertextual, o processo de ressignificação suscitado pela retomada de um texto 
anteriormente produzido. Objetiva ainda demonstrar que a escolha de um ou outro 
tipo de intertextualidade é motivada por razões diferentes em função dos objetivos 
pretendidos com a enunciação. Orientados por esta ideia, definimos a seguinte 
pergunta de pesquisa: A utilização e identificação de processos intertextuais 
colaboram para a ressignificação e uma compreensão mais ampla dos textos 
analisados e de suas abordagens? Para responder a esta questão, elencamos os 
seguintes objetivos específicos: 1º) Identificar os intertextos, as relações intertextuais 
e os tipos de intertextualidade nos gêneros analisados. 2º) Analisar o papel 
desempenhado pelas relações intertextuais na construção, percepção dos sentidos 
e suas ressignificações. 3º) Verificar o quanto a utilização e identificação dessas 
relações colaboram para a ressignificação e uma compreensão mais ampla dos 
textos analisados. O aporte teórico que embasa o estudo desenvolvido é constituído 
principalmente de uma concepção sociocognitivo-interacional de língua que 
privilegia os sujeitos e seus conhecimentos em processo de interação. O estudo 
encontra-se alicerçado no postulado dialógico de Bakhtin (2003), o qual entende que 
um texto (enunciado) não existe nem pode ser avaliado e/ou compreendido 
isoladamente: ele está sempre em diálogo com outros textos (BAKHTIN, 2003; 
FIORIN, 2019; KOCH, BENTES e CAVALCANTE, 2007; BRAIT, 2015; 
CAVALCANTE, 2018; MAINGUENEAU, 2015, entre outros). O corpus é composto 
por poemas e canções (gêneros textuais) que foram construídos por meio de 
relações intertextuais. Do ponto de vista metodológico esta pesquisa apresenta uma 
abordagem qualitativa, de base interpretativa e está alicerçada em estudos de cunho 
bibliográfico. A realização da pesquisa nos oportunizou compreender que em textos 
construídos por intermédio de processos intertextuais, compreender esses 
processos é imprescindível para uma efetiva compreensão dos sentidos desses 
textos, pois alguns conhecimentos só são passíveis de serem resgatados 
intertextualmente. Se não houver o reconhecimento dessas relações, o 
entendimento de um modo ou de outro será comprometido. 
 
 

Palavras-chave: Intertextualidade. Diálogo. Interdiscursividade. Sentido. 

Compreensão. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

ABSTRACT 
 

This dissertation aims to analyze, from an intertext understanding, the resignification 

process raised by the resumption of a previously produced text. It Aims also to   

demonstrate that the choice of either type of intertextuality is motivated by different 

reasons depending on the objectives intended with the enunciation. Oriented by this 

idea, we defined the following research question: Does the use and identification of 

intertextual processes contribute to the resignification and a broader understanding 

of the analyzed texts and their approaches? To answer this question, we have listed 

the following specific objectives: 1°) To Identify the intertext, intertextual relations and 

types of intertextuality in the analyzed genres. 2°) To analyze the role played by 

intertextual relations in the construction, perception of meanings and their 

resignifications. 3°) To Verify how the use and identification of these relationships 

collaborate for the resignification and a broader understanding of the analyzed texts. 

The theoretical foundation of the study is mainly constituted of a socio-cognitive-

interaction conception of language that privileges the subjects and their knowledge in 

the process of interaction. The study is based on Bakhtin's (2003) dialogic postulate, 

which understands that a text (enunciation) does not exist and cannot be evaluated 

and/or understood in isolation: it is always in dialogue with other texts (BAKHTIN, 

2003; FIORIN, 2019; KOCH, BENTES, CAVALCANTE, 2007; BRAIT, 2015; 

CAVALCANTE, 2018; MAINGUENEAU, 2015, among others). The corpus is 

composed of poems and songs (textual genres) that were built through intertextual 

relationships. From a methodological point of view, this research presents a 

qualitative approach, with an interpretive background and is based on bibliographical 

studies. The development of this research gave us the opportunity to understand that 

in texts constructed through intertextual processes, comprehending these processes 

is essential for an effective understanding of the meanings of these texts, as some 

knowledge can only be redeemed intertextually. If these relationships are not 

recognized, understanding in one way or another will be compromised. 

 

Keywords: Intertextuality. Dialogue. Interdiscursivity. Meaning. Understanding.    
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A pesquisa em questão se propõe analisar os processos de ressignificação e 

construção de sentidos em poemas e canções construídos via intertextualidade e 

entender os novos sentidos construídos em razão da utilização desse fenômeno 

nesses gêneros.  

A realização de pesquisas voltadas para essa temática se mostra relevante 

em função da importância de se conhecer mecanismos de produção utilizados para 

recriar e ressignificar novos textos a partir de outros preexistentes.  Além disso, 

conhecer esses mecanismos favorece, não só uma maior compreensão dos 

objetivos pretendidos pelo produtor do texto, como também favorece a percepção 

dos sentidos decorrentes desse diálogo, bem como o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Sarmento e Tufano (2010, p. 25) salientam que 

 
Entender os diferentes diálogos que podem ocorrer entre textos ajuda muito 
na formação de um leitor crítico. Perceber as intenções dos autores, 
conhecer os processos usados na produção de um texto que se refere a 
outro, estabelecer e compreender as relações entre os textos – tudo isso 
amplia nossa capacidade de apreensão de significados e contribui para 
nosso amadurecimento enquanto leitores. 

 

É importante considerarmos também que a intertextualidade é uma estratégia 

de textualização amplamente utilizada nas mais diversas situações concretas de 

comunicação discursiva e que, hodiernamente, vem se expandindo cada vez mais, 

sobretudo nos meios digitais, nos quais, de forma proeminente, vem sendo utilizada 

na construção de textos multimodais, anúncios publicitários, memes, entre outros; 

que atualmente circulam nos meios de comunicação e mídias sociais. Em razão 

disso, o reconhecimento e compreensão desse mecanismo tem se mostrado 

imprescindível para que a apreensão dos sentidos desses textos efetivamente 

ocorra.  

Vale salientar ainda que o conhecimento de fenômenos intertextuais 

influencia de maneira decisiva no processo de produção e compreensão de poemas 

e canções e é extremamente útil em situações em que se exigem a elaboração de 

textos criativos e impactantes, principalmente em um momento em que textos com 

essas características estão sendo tão requisitados.  
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Além disso, produzir e compreender textos são atividades que fazem parte do 

nosso cotidiano e, portanto, o desenvolvimento de estudos que se apresentam 

relacionados a essas atividades e que colaboram para que elas sejam 

desempenhadas com êxito são sobremaneira relevantes. É importante reforçar, 

ainda, que a intertextualidade está em toda parte e, portanto, precisa ser 

reconhecida e compreendida de modo a permitir que os sentidos dos textos possam, 

de fato, serem apreendidos. Ademais, esse reconhecimento é fundamentalmente 

importante, pois oportuniza a captação das informações implícitas e das sutilezas 

presentes em textos construídos por meio de processos intertextuais. 

Percebemos assim, o quanto o desenvolvimento de estudos voltados para 

essa temática é relevante e cada vez mais atual. 

Para alcançar o objetivo pretendido nos propomos desenvolver, ancorados na 

concepção dialógica de Bakhtin, um estudo sobre intertextualidade e sobre a 

importância da utilização desse fenômeno para a construção, percepção dos 

sentidos e suas ressignificações. Outrossim, analisaremos a utilização desse recurso 

nos gêneros escolhidos e os efeitos de sentido decorrentes desse uso. Para 

identificar os efeitos de sentido, levaremos em consideração as relações 

intertextuais e o tipo de intertextualidade utilizada: implícita ou explícita e suas 

classificações. Ainda, para atender ao objetivo, faz-se necessário analisar as 

relações intertextuais em paralelo com as relações interdiscursivas.                

O objetivo desse estudo, portanto, constitui-se em analisar, a partir de uma 

compreensão intertextual, o processo de ressignificação suscitado pela retomada de 

um texto anteriormente produzido. É importante ressaltar que a utilização de 

processos dialógicos intertextuais é motivada por razões diferentes em função dos 

objetivos pretendidos com a enunciação. 

Assim, ao debruçar-se sobre questões que envolvem a construção de novos 

sentidos a partir da retomada de outro texto, o presente estudo também se encontra 

envolto em algumas outras questões que contribuem para o entendimento da 

proposta da pesquisa, tais como: Com que objetivo alguém retoma, 

intencionalmente, um texto que já existe para recriar um outro? Qual a intenção 

discursiva presente nesse procedimento? O objetivo é sempre utilizá-lo para 

fortalecer a sua argumentação? As ideias permanecem? Quais efeitos de sentido 

são produzidos ao citar um texto anteriormente produzido?  
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Claro que todas essas questões são imbuídas de intensa subjetividade e não 

há, nesse estudo, a pretensão de encontrarmos respostas categóricas para essas 

indagações, e nem se configura em nosso objetivo. Contudo, essas indagações 

abrem espaço para que reflitamos com mais acuidade acerca da questão central da 

pesquisa, o que amplia, em muito, as possibilidades de encontrarmos as respostas 

que buscamos.  

Nesta perspectiva nos apoiaremos em teóricos, em particular em Bakhtin, que 

ao tratar das relações dialógicas nos oferece elementos que colaboram para uma 

melhor compreensão dos processos de construção do sentido por meio das relações 

intertextuais. Quando falamos que nos apoiaremos em Bakhtin isso não significa 

dizer que adotamos neste trabalho a mesma perspectiva de ―intertextualidade‖ 

encontrada nas obras de Bakhtin, para quem, apesar de não mencionar a palavra 

intertextualidade, todos os enunciados encontram-se numa grande cadeia de 

relações ―intertextuais‖.  

Da mesma forma que Bakhtin, muitos outros teóricos trataram das relações 

dialógicas de uma maneira ampla, não estabelecendo limites entre intertextualidade, 

interdiscursividade e dialogismo. 

Neste trabalho, no entanto, esses fenômenos são compreendidos de forma 

distinta, porém indissociáveis. A intertextualidade, segundo a concepção atual 

adotada por alguns estudiosos (CAVALCANTE, 2018; FIORIN, 2019a), apresenta 

traços específicos que a distingue dos demais e é essa perspectiva que adotamos 

por julgarmos mais condizente com as pretensões da pesquisa e por estar de acordo 

com as mudanças que vem ocorrendo, ao longo dos anos, no que se refere aos 

estudos acerca da intertextualidade. Sem, é claro, nos desvencilharmos do princípio 

dialógico de Bakhtin, por considerarmos o viés dialógico da intertextualidade, ainda 

que não a consideremos sinônimo de dialogismo, nem seja nosso objetivo 

discutirmos o dialogismo com profundidade.  

Como já dito, o corpus é composto por poemas e canções que foram 

construídos por meio de relações intertextuais, ou melhor, que mantêm um diálogo 

com outro(s) texto(s). Poderíamos limitar a pesquisa a uma única modalidade de 

gênero; a opção, entretanto, em estendermos a análise a essas duas modalidades 

se deu em virtude das afinidades que esses gêneros apresentam. Consideramos 

também, no momento da escolha, que não ficar preso a uma única modalidade de 

gênero conferiria uma maior dinamicidade ao trabalho. Consideramos ainda, o 
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elevado número de canções construídas por intermédio de relações intertextuais 

com poemas.  

Temos ainda a intenção de mostrar que as relações intertextuais ocorrem em 

gêneros textuais diversos, o que faz com que a compreensão do fenômeno em 

análise se dê de forma mais efetiva. Na realidade, como o trabalho é voltado para a 

questão do sentido e da ressignificação, ele poderia ser extensivo a qualquer 

modalidade de gênero que se originasse de uma relação intertextual.  

Cuidou-se, contudo, em não ampliar demais o campo de abrangência, pois 

isso, certamente, tornaria a pesquisa exaustivamente extensa e incorrer-se-ia no 

erro de não se fazer uma abordagem satisfatória, porém vale reforçar que a 

intertextualidade é um fenômeno linguístico que aparece, acentuadamente, em 

todas as modalidades de textos. 

O estudo encontra-se assim configurado. No primeiro capítulo discorremos, 

de forma bem sucinta sobre dialogismo. Tendo em vista que a pesquisa é voltada 

para relações consideradas dialógicas, tecer algumas considerações acerca desse 

fenômeno é importante, pois contribui para que a compreensão das relações 

intertextuais aconteça de maneira mais profícua, contudo não o fizemos de forma 

pormenorizada por não se configurar em objetivo da pesquisa. Na sequência 

discorremos sobre a definição de intertextualidade e suas características. Ainda 

neste capítulo fizemos algumas explanações acerca da intertextualidade em paralelo 

com a interdiscursividade, tendo em vista que são fenômenos correlatos e toda 

análise intertextual inevitavelmente perpassa por uma análise interdiscursiva. 

O segundo capítulo discorre sobre os principais tipos de intertextualidade 

seguidos de exemplos que os ilustram. Nesta seção trazemos as definições dos 

tipos de intertextualidade, pois serão necessárias para a compreensão da análise 

empreendida no capítulo seguinte. Capítulo em que não mais nos deteremos em 

explicações ou descrições das tipologias intertextuais, mas somente identificá-las 

nos textos em análise, pois o foco deste capítulo está centrado nas relações de 

sentido estabelecidas entre os textos, por meio de um ou outro tipo de relação 

intertextual. É importante reforçar ainda, que o corpus da pesquisa não contempla 

todos os tipos de intertextualidade apresentados no segundo capítulo, sendo 

extensivo a apenas alguns deles.    

No terceiro capítulo, realizamos uma seleção de textos em que é possível 

identificar intertextos de maneira implícita ou explícita, fazendo um estudo 
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comparativo desses textos com o texto fonte com o intuito de compreender as 

ressignificações suscitadas por meio desse diálogo. Os dados serão analisados com 

base nas teorias que versam sobre intertextualidade: Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007); Cavalcante (2018); Koch e Elias (2018); Fiorin (2019), entre outros. É 

importante lembrar que neste capítulo as relações intertextuais aparecerão sempre 

associadas às ideias de interdiscursividade, pois toda relação intertextual apresenta 

invariavelmente uma relação interdiscursiva. 
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2 DIALOGISMO E CONSTRUÇÃO DO SENTIDO 

 

Segundo Bakhtin (2003) todo discurso é atravessado pelo alheio, traz no seu 

interior o outro e é permeado por uma profusão de vozes que reunidas em um todo 

coerente contribuirá para que a abordagem dos mais diversos temas seja percebida 

com maior clareza e criticidade. E é justamente, a partir dessa confluência de 

discursos que os interlocutores têm a possibilidade de refletir e entender os textos e 

a realidade sob diferentes prismas ou pontos de vistas que ora se aproximam e são 

reforçados, ora se distanciam ou se refutam, mas devem ser entendidos como 

elementos importantes para a construção do sentido do texto, para a compreensão 

do mundo, do sujeito e para a construção do pensamento crítico. O fato é que todo 

texto é constituído e construído a partir de um diálogo constante com outros textos e 

outros discursos.  

Bakhtin (2003) defende que todo discurso, seja ele oral ou escrito é 

atravessado por outros discursos que o precederam e influenciarão os que serão 

produzidos posteriormente, ou seja, todo discurso é oriundo de um processo 

dialógico.  As relações dialógicas de que tratou Bakhtin, não correspondem ao 

diálogo face a face, mas às relações entre posições sociais. A esse respeito, Barros 

e Fiorin (1999, p. 29) enfatizam que 

 

Bakhtin, durante toda sua vida, foi fiel ao desenvolvimento de um conceito: 
o de dialogismo. Sua preocupação básica foi a de que o discurso não se 
constrói sobre o mesmo, mas se elabora em vista do outro. Em outras 
palavras, o outro perpassa, atravessa, condiciona o discurso do eu. Bakhtin 
aprofundou esse conceito, mostrou suas várias faces: a concepção 
carnavalesca do mundo, a palavra bivocal, o romance polifônico etc.  

 

É comum identificarmos nas mais diversas modalidades de textos, a 

convergência de diferentes discursos sociais que dialogam, estando eles em 

consonância ou dissonância com o discurso que se queria primeiro, ou melhor, 

produzido antes. Segundo o teórico russo Mikhail Bakhtin (1997), a linguagem é por 

natureza dialógica, isto é, sempre estabelece um diálogo entre pelo menos dois 

seres, dois discursos, duas palavras. Conforme esse teórico, 

 
Os enunciados não são indiferentes uns aos outros nem são 
autossuficientes; conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. 
São precisamente esses reflexos recíprocos que lhes determinam o caráter. 
O enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 
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quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 
verbal. O enunciado deve ser considerado acima de tudo como uma 
resposta a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera (a palavra 
―resposta‖ é empregada aqui no sentido lato): refuta-os, confirma-os, 
completa-os, baseia-se neles, supõe-nos conhecidos e, de um modo ou de 
outro, conta com eles. (BAKHTIN, 1997, p. 316) 

 

Às vezes, os processos dialógicos se dão de forma intencional, como 

veremos mais adiante nas descrições acerca da intertextualidade, e de forma menos 

perceptível, com aqueles que dialogam apenas interdiscursivamente. Esses diálogos 

ocorrem também de maneira não intencional, às vezes, imperceptível para quem 

fala ou escreve, mas surgem como resultados de influências recebidas no decorrer 

do tempo, das ideologias que foram absorvidas por influências culturais, do contexto, 

de discursos apreendidos e outros fatores.  

Dessa forma, todo discurso é oriundo de um processo dialógico com outros 

que o antecederam, reforçando ou reconstruindo novos sentidos a partir de outros já 

existentes, pois todo texto, em maior ou menor grau, é um ―intertexto‖. De acordo 

com Bakhtin (1986, p. 162), 

 

O texto só ganha vida em contato com outro texto (com contexto). Somente 
neste ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, iluminando tanto o 
posterior como o anterior, juntando dado texto a um diálogo. Enfatizamos 
que esse contato é um contato dialógico entre textos… por trás desse 
contato está um contato de personalidades e não de coisas.   

 

É por esse motivo que a interpretação textual e a construção do sentido não 

dependem apenas do conhecimento do código linguístico, mas também da 

compreensão de relações mais amplas que influenciam de maneira decisiva no 

processo de compreensão e também produção de textos. Para Bakhtin (2003, p. 

298),  

 

A nossa própria ideia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma 
no processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não 
pode deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão 
verbalizada do nosso pensamento.  

 
 

Para Fiorin (2019a), os três eixos básicos norteadores do pensamento 

bakhtiniano que constituem a concepção de dialogismo são: a unicidade do ser e do 

evento, a relação eu/outro, e a dimensão axiológica. São essas coordenadas que 

estarão na base da concepção dialógica da linguagem. 
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O primeiro faz referência ao modo real de funcionamento da linguagem, ou 

melhor, ―todos os enunciados constituem-se a partir de outros‖ (FIORIN, 2019a, 

p.34). Refere-se ainda Fiorin (2019a), ao fato de que não são as unidades da língua 

que são dialógicas, mas os enunciados, que são as unidades reais de comunicação. 

As unidades da língua - sons, palavras, orações - são repetidos milhares e milhares 

de vezes. Já os enunciados são irrepetíveis, uma vez que são acontecimentos 

únicos, cada vez tendo um acento, uma apreciação, uma entonação próprios.  

O segundo acontece quando o enunciador incorpora ao enunciado, as vozes 

de outros. ―São maneiras externas e visíveis de mostrar outras vozes no discurso‖ 

(FIORIN, 2019a, p. 37). O terceiro relaciona-se ao sujeito, à subjetividade que é 

―constituída pelo conjunto de relações sociais de que participa o sujeito‖ (FIORIN, 

2019a, p. 60).  

Conforme Fiorin (2019a) diante de duas tradições do pensamento filosófico, 

uma que vê a realidade como unidade, homogeneidade, estabilidade, acabamento, 

monologismo, e outra que a considera diversidade, heterogeneidade, ´instabilidade` 

inacabamento, dialogismo, Bakhtin filia-se à segunda. Segundo esse autor (2019a), 

Bakhtin nunca negou a importância ou condenou o estudo da língua, enquanto 

sistema, como quer fazer crer uma leitura da obra de Bakhtin guiada pelo marxismo 

vulgar. Ao contrário, considera esse estudo necessário para compreender as 

unidades da língua.  

No entanto, Fiorin (2019a) menciona que a fonologia, a morfologia ou a 

sintaxe não explicam o funcionamento real da linguagem. Foi por essa razão que 

Bakhtin propôs a criação da translinguística, que teria como objeto o estudo dos 

enunciados, o que significa dizer o exame das relações dialógicas entre eles, uma 

vez que são necessariamente dialógicos.  

Bakhtin pretendia, com isso, constituir uma ciência que fosse além da 

Linguística, que se propusesse examinar o funcionamento real da linguagem. O 

objeto, portanto, da Translinguística seriam os aspectos e as formas das relações 

dialógicas entre enunciados e entre suas formas tipológicas. 

Seguindo essa linha, Brait (2005) assevera que há duas noções de 

dialogismo que permeiam as teorias de Bakhtin sobre as concepções dialógicas de 

linguagem e de discurso: o diálogo entre interlocutores e o diálogo entre discursos. 

Segundo Brait (2005), Bakhtin trata do diálogo entre interlocutores e, com essa 

questão, ingressa no campo dos estudos que hoje se desenvolvem sobre interação 
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verbal entre sujeitos e sobre a intersubjetividade. Brait menciona quatro aspectos da 

concepção bakhtiniana de dialogismo entre interlocutores, que subsidiarão a 

compreensão desse estudo. Os quatro aspectos apontados por ela são: 

 
a) A interação entre interlocutores é o princípio fundador da linguagem 
(Bakhtin vai mais longe do que os linguistas saussurianos, pois considera 
não apenas que a linguagem é fundamental para a comunicação, mas que 
a interação dos interlocutores funda a linguagem); 
b) O sentido do texto e a significação das palavras dependem da relação 
entre sujeitos, ou seja, constroem-se na produção e na interpretação dos 
textos; 
c) A intersubjetividade é anterior à subjetividade, pois a relação entre 
interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao texto, como 
também constrói os próprios sujeitos produtores do texto; 
d) As observações feitas podem conduzir a conclusões equivocadas sobre a 
concepção bakhtiniana de sujeito, considerando-a ―individualista‖ ou 
―subjetivista‖. Na verdade, Bakhtin aponta dois tipos de sociabilidade: a 
relação entre sujeitos (entre os interlocutores que interagem) e a dos 
sujeitos com a sociedade. (BRAIT, 2005, p. 29) 

 

Considerando esses quatro aspectos do diálogo interacional, é possível ter 

uma melhor compreensão a respeito das contribuições de Bakhtin aos estudos da 

comunicação e da interação verbal. A segunda concepção de dialogismo de Bakhtin 

é a de dialogismo entre discursos, o que nos instigou examinarmos as relações 

intertextuais aliadas às noções de interdiscursividade, enunciação e discurso. 

Conforme Brait (2005), Bakhtin considera o dialogismo o princípio constitutivo da 

linguagem e a condição do sentido do discurso. A autora salienta que Bakhtin insiste 

no fato de que 

 

O discurso não é individual, nas duas acepções de dialogismo 
mencionadas: não é individual porque se constrói entre pelo menos dois 
interlocutores, que, por sua vez, são seres sociais; não é individual porque 
se constrói como um ―diálogo entre discursos‖, ou seja, porque mantém 
relações com outros discursos. Conciliam-se assim, nos escritos de Bakhtin, 
as abordagens do texto ditas ―externas‖ e ―internas‖ e recupera-se, no texto, 
seu estatuto pleno de objeto linguístico-discursivo, social e histórico. 
(BRAIT, 2005, p. 32)   

 

Dessa maneira, o discurso é uma manifestação dialógica que se constitui pela 

interação entre os participantes do processo comunicativo e pelo diálogo que se 

estabelece entre os vários discursos que circulam socialmente. Para Bakhtin um 

texto/enunciado só pode ser compreendido ou avaliado na sua relação com outros 

enunciados. Um texto não tem existência isoladamente, está sempre dialogando 

com outros textos. Bakhtin (2002, p. 88) evidencia esse pensamento ao dizer que 



21 
 

 

A orientação dialógica é naturalmente um fenômeno próprio a todo discurso. 
Trata-se da orientação natural de qualquer discurso vivo. Em todos os seus 
caminhos até o objeto, em todas as direções, o discurso se encontra com o 
discurso de outrem e não pode deixar de participar, com ele, de uma 
interação viva e tensa. Apenas o Adão mítico que chegou com a primeira 
palavra num mundo virgem, ainda não desacreditado, somente este Adão 
podia realmente evitar por completo esta mútua orientação dialógica do 
discurso alheio para o objeto. Para o discurso humano, concreto e histórico, 
isso não é possível: só em certa medida e convencionalmente é que pode 
dela se afastar.  

 

Seguramente identificamos, nos limites de uma mesma e única construção, o 

ressoar, as entonações de dois ou mais discursos. Discursos esses que se 

exprimem conjuntamente trazendo à tona novas visões de mundo, o que colabora 

não só para uma nova percepção do texto, mas principalmente do mundo e da 

realidade, tendo em vista que surgem da articulação de vários discursos e 

frequentemente em contextos diferentes.  

Imbuídos do desejo de compreendermos a presença e o reflexo dessa 

pluralidade e multiplicidade de discursos, ainda que por meio de uma proposta 

marcada por delimitações, nos propomos fazer uma análise de textos materializados 

via intertextualidade em que é possível perceber, mais claramente, essas relações 

dialógicas estabelecidas entre textos e entre discursos. 

Dessa forma, ancorados em uma visão dialógica de língua, analisaremos o 

corpus, constituído por doze poemas e canções, com o objetivo de verificar e 

analisar os sentidos que decorrem da utilização de relações intertextuais, tentando 

compreender o processo de ressignificação que se constrói, nesses textos, em 

razão da utilização desse mecanismo de produção e construção de sentidos. 

Na sequência, discorreremos, em linhas gerais, sobre a definição de 

intertextualidade. É importante ressaltar que alguns teóricos entendem a 

intertextualidade como sinônimo de dialogismo e de interdiscursividade. Adotamos 

aqui, entretanto, a concepção defendida por teóricos que veem nesses fenômenos 

particularidades que os distinguem, embora reconheçam que eles se apresentam 

emaranhados por laços que, seguramente, os aproximam, ainda que seja difícil de 

estabelecer com precisão seus pontos de convergência ou divergência, pois 

intertextualidade e dialogismo embora sejam fenômenos distintos, estão 

intrinsecamente interligados. 
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3 O FENÔMENO DA INTERTEXTUALIDADE 

 

Nesta seção examinaremos, ainda que sem a pretensão de esgotar, o 

fenômeno da intertextualidade e trataremos de algumas particularidades utilizadas 

para dintingui-la de uma série de fenômenos de natureza discursiva que não raro 

são confundidos ou entendidos como sinônimos de intertextualidade. 

Diferentes perspectivas já foram adotadas em estudos voltados para o 

fenômeno da intertextualidade. Mas, conforme Koch, Bentes e Cavalcante (2007), foi 

no âmbito da Teoria Literária, na década de 1960, que a critica literária francesa 

Júlia Kristeva introduziu o conceito de intertextualidade. Para Kristeva (1974) todo 

texto é um mosaico de citações de outros textos. Compreendida dessa forma, a 

intertextualidade estaria presente em todo e qualquer discurso e seria condição de 

sua existência.  

A definição proposta por Kristeva (1974) está atrelada ao princípio dialógico 

de Bakhtin. A autora não demarcou as fronteiras entre esses dois fenômenos e em 

razão disso, intertextualidade passou a ser tratada como sinônimo de dialogismo, 

princípio bakhtiniano segundo o qual, todo enunciado é uma resposta a enunciados 

anteriores. 

A intertextualidade se manifesta na relação existente entre textos que 

dialogam ou conversam entre si por meio de um aspecto em comum. 

Etimologicamente, o prefixo inter, de origem latina, se refere à noção de relação 

(entre). Logo, como corolário, intertextualidade é a propriedade de textos se 

relacionarem, dialogarem. Ela ocorre quando um texto cita outro preexistente, 

materializando-se dessa maneira.  

Ao utilizar-se do fenômeno da intertextualidade, o produtor do texto tem a 

intenção de estabelecer uma relação com outro texto previamente construído por 

meio da retomada de elementos presentes no texto-fonte, ou seja, nessa relação, o 

intertexto aperece evidenciado por alguma materialidade linguística (FIORIN, 

2019a).  

Segundo Fiorin (2019a), o termo intertextualidade não é utilizado na obra de 

Bakhtin, no entanto ele fala em relações entre textos, por essa razão a semioticista 

Júlia Kristeva, em sua apresentação de Bakhtin, introduz esse vocábulo como 
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pertencente ao universo bakhtiniano. Esse pensamento é reforçado por Barros e 

Fiorin (1999, p. 50) ao enfatizar que  

 

A noção de dialogismo - escrita em que se lê o outro, o discurso do outro - 
remete a outra, explicitada por Kristeva (1969) ao sugerir que Bakhtin, ao 
falar de duas vozes coexistindo num texto, isto é, de um texto como atração 
e rejeição, resgate e repelência de outros textos, teria apresentado a ideia 
de intertextualidade.  

 

Para Fiorin (2019a) essa compreensão decorre do fato de que essa autora 

chama de texto, o que Bakhtin denomina enunciado, por essa razão ela acaba por 

designar intertextualidade à noção de dialogismo, como se ambos fossem 

equivalentes. Esse pensamento de Kristeva é difundido por Roland Barthes e, a 

partir daí, o termo intertextualidade passa a substituir a palavra dialogismo. Dessa 

forma, qualquer relação dialógica seria denominada intertextualidade. De acordo 

com Fiorin (2019a) esse uso é equivocado porque há, em Bakhtin, uma distinção 

entre texto e enunciado. O enunciado é um todo de sentido, marcado pelo 

acabamento, dado pela possibilidade de admitir uma réplica. Ele tem uma natureza 

dialógica.  

 

O enunciado é uma posição assumida por um enunciador, é um sentido. O 
texto é a manifestação do enunciado, é uma realidade imediata, dotada da 
materialidade que advém do fato de ser um conjunto de signos. O 
enunciado é da ordem do sentido; o texto, do domínio da manifestação. O 
enunciado não é manifestado apenas verbalmente, o que significa que, para 
Bakhtin, o texto não é exclusivamente verbal, pois é qualquer conjunto 
coerente de signos, seja qual for sua forma de expressão (pictórica, gestual, 
etc.). (FIORIN, 2019a, p. 57) 

  

Assim, conforme esse linguista (2019a), poderíamos dizer que, se há uma 

distinção entre texto e discurso, há relações dialógicas entre enunciados e entre 

textos. Seguindo esse raciocínio, denominar-se-ia intertextualidade apenas as 

relações dialógicas materializadas em textos. ―A intertextualidade deve ser 

entendida como um tipo composicional de dialogismo: aquele em que há no interior 

do texto o encontro de duas materialidades linguísticas, de dois textos‖ (FIORIN, 

2019a, p.58). Para isso é necessário que um texto tenha existência independente do 

texto que com ele dialoga. Aderem também a esse posicionamento, Cavalcante e 

Brito (2011, p. 260-261), as quais afirmam que 

 



24 
 

Enquanto as noções de dialogismo e de heterogeneidade enunciativa são 
constitutivas da linguagem, a concepção estrita de intertextualidade com 
que operamos em nossas análises não o é. Toda intertextualidade supõe o 
caráter dialógico de todo discurso e o atravessamento de vozes que 
representam diferentes lugares sociais que se estabilizam e se 
desestabilizam durante as interações. Mas a recíproca não é verdadeira: 
nem tudo o que é dialógico e heterogêneo constitui, necessariamente, um 
intertexto com suas marcas, reconhecíveis para uns, e nem sempre para 
outros.    

   

A relação intertextual pode ser percebida em razão de muitos fatores. Às 

vezes é a utilização de uma palavra, uma frase, um estilo que remete ao texto 

original e ajudam o leitor a fazer essa retomada. Além disso, a intertextualidade está 

ligada ao conhecimento de mundo, que deve ser compartilhado, entre os envolvidos 

para fazer sentido e quanto mais leituras e conhecimento do texto-fonte, maior a 

possibilidade de se fazer as inferências necessárias para a compreensão do novo 

texto.  

De acordo com Abaurre, Pontara e Fadel (2000), ao estabelecer uma relação 

de intertextualidade, o enunciador provoca uma interação entre o sentido dos dois 

textos, o que permite, por sua vez, a construção de um terceiro sentido para o texto 

desencadeador da intertextualidade. Dessa forma, há uma transformação no sentido 

do texto recuperado. Para essas autoras, sempre que se constata um caso de 

intertextualidade, é fundamental verificar o sentido do texto original para, em 

seguida, procurar inferir a intenção do autor do novo texto ao estabelecer essa 

relação.  

É importante enfatizar que a intertextualidade não ocorre apenas em textos 

verbais. Ela ocorre frequentemente também em outras modalidades de textos sejam 

eles orais, visuais, nas artes plásticas, propagandas, músicas etc. Devemos lembrar, 

entretanto, que nem sempre é fácil perceber uma relação intertextual, pois para sua 

identificação, faz-se necessário lançar mão de uma ampla bagagem de 

conhecimentos e dispor de um conjunto de referências de leitura que possibilitem a 

identificação dessa relação. 

Além disso, intertextualidade é uma estratégia de produção e construção de 

sentidos tão, frequentemente, utilizada que se torna difícil demarcar limites ao tentar 

conceituá-la, tamanhas as possibildades que se colocam a nossa frente. Talvez seja 

essa a razão de haver tanta instabilidade em teorias que se propõem a debruçar-se 

sobre esse fenômeno. Instabilidade percebida não somente no que concerne a 

definição, mas também e, sobretudo, no que concerne a sua classificação. De fato 
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existem diferentes tipos de intertextualidade e sua identificação, de certa maneira, 

está condicionada à identificação das intenções do produtor do novo texto ao fazer a 

retomada de outro, outrora produzido.  

A intertextualidade pode apresentar uma base temática, quando os textos 

compartilham de um mesmo tema, de uma mesma ideologia ou visões de mundo 

semelhantes. Podem também apresentar uma base estilística, o que se caracteriza 

pela retomada de um estilo ou de determinados procedimentos muito utilizados no 

texto fonte, como por exemplo, o uso de expressões, estruturas sintáticas análogas 

ou mesmo pela utilização de palavras. 

Koch (2010) classifica a intertextualidade em sentido restrito e em sentido 

amplo. Em sentido amplo, porque ela parte da concepção assumida por muitos 

autores de que intertextualidade é sinônimo de dialogismo; entendida como 

condição de existência do próprio discurso. Definição que se aproximaria do que, 

sob a perspectiva da Análise do Discurso, se denomina interdiscursividade (ou 

heterogeneidade constitutiva).  

Seguindo essa linha de raciocínio, Maingueneau (1976, p. 39 apud KOCH 

2010, p. 60) afirma ser o intertexto um componente decisivo das condições de 

produção: ―um discurso não vem ao mundo numa inocente solitude, mas constrói-se 

através de um já-dito em relação ao qual toma posição‖. Pêcheux (1969 apud 

KOCH, 2010, p. 60), também escreve a respeito: 

 
Deste modo, dado discurso envia a outro, frente ao qual é uma resposta 
direta ou indireta, ou do qual ele ―orquestra‖ os termos principais, ou cujos 
argumentos destrói. Assim é que o processo discursivo não tem, de direito, 
um início: o discurso se estabelece sempre sobre um discurso prévio [...].  

                  

O posicionamento desses autores parte do pressuposto de que todo texto na 

forma escrita ou oral, inevitavelmente, mantém uma relação com outros 

preexistentes e servirão de base para os novos textos que surgirão. Em razão disso 

é possível postular a existência de uma intertextualidade em sentido amplo, 

contemplada pelos dizeres desses autores e que seria constitutiva de qualquer 

discurso.  

Já a intertextualidade stricto sensu, caracteriza-se pela presença, implícita ou 

explícita de um intertexto; ―ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto 

(intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma 

coletividade ou da memória discursiva‖ (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 
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17). Nesse tipo de intertextualidade ―é necessário que o texto remeta a outros textos 

ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, com os quais estabelece algum 

tipo de relação‖ (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 17). 

Dessa forma, os autores que veem a intertextualidade em sentido amplo, a 

entendem como sinônimo de dialogismo ou de interdiscursividade. Vista dessa 

forma, a intertextualidade estaria presente em todo e qualquer discurso e seria 

condição da sua existência. Adotaremos, no entanto, neste trabalho, a concepção 

defendida, por exemplo, por Fiorin (2019a) e Cavalcante (2018), para quem a 

intertextualidade e a interdiscursividade devem ser entendidas como fenômenos 

distintos. Fiorin defende essa ideia, alicerçado nas teorias de Bakhtin que estabelece 

uma diferença entre texto e enunciado/discurso. Para Fiorin (2019a, p. 27),  

 
O dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o princípio 
constitutivo do enunciado. Todo enunciado constitui-se a partir de outro 
enunciado, é uma réplica a outro enunciado. Portanto, nele ouvem-se 
sempre, pelo menos, duas vozes. Mesmo que elas não se manifestem no 
fio do discurso, elas estão aí presentes.  

           

Atualmente, muitos autores vêm definindo e adotando critérios mais 

específicos para a definição de intertextualidade. Critérios que destoam da 

concepção adotada por Kristeva, bem como da classificação de intertextualidade em 

sentido amplo difundida por Koch (2010). A concepção mais difundida hoje, e mais 

amplamente utilizada, é a que institui a retomada implícita ou explícita de um 

intertexto (texto anteriormente produzido) na recriação de um novo texto. Em se 

tratando de intertextualidade stricto sensu, ―é necessário que o texto remeta a outros 

textos ou fragmentos de textos efetivamente produzidos, com os quais estabelece 

algum tipo de relação‖ (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 17).  

Nobre (2013, p. 13), por exemplo, em sua tese, se propôs fazer uma revisão 

dos quadros teóricos utilizados para classificar os processos intertextuais e buscou 

realizar uma sistematização dos conceitos e critérios que envolvem esses 

processos, por considerar que se encontram dispersos; também buscou definir 

critérios mais específicos para a definição de intertextualidade. Ele defende que 

intertextualidade é uma estratégia de textualização por meio da qual se recorre a 

porções ou unidades de texto previamente produzidas para a composição formal de 

um outro texto quando de seu processo de produção. Nobre (2013, p. 13), ainda 

ressalta que entende o dialogismo como um fenômeno efetivamente mais amplo que 
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engloba os fenômenos intertextuais, mas não o contrário, uma vez que a 

intertextualidade é uma estratégia que demanda a escolha ―consciente‖ do produtor 

do texto, ao passo que o dialogismo, consoante sua natureza constitutiva, existirá 

em qualquer manifestação de linguagem sem possibilidade de livre-arbítrio por parte 

do produtor de um texto. 

É inegável que ao se estabelecer uma relação intertextual entre dois textos, 

inevitavelmente se estabelecerá uma relação entre discursos, entre posições que 

ora se aproximam, ora se distanciam e que mantem algum ponto de ancoragem, 

ainda que esses discursos naveguem em direções contrárias. Nossa pretensão é 

fazer um estudo acerca dos sentidos e das ressignificações oriundas das relações 

intertextuais e temos ciência de que para isso também será preciso enveredar pelo 

caminho das relações interdiscursivas que permeiam as relações intertextuais. 

Tendo em vista que para conseguir alcançar nosso propósito, não podemos 

estabelecer um desmembramento total desses dois fenômenos, discorreremos, na 

sequência acerca da intertextualidade aliada à noção de interdiscursividade, pois em 

uma análise intertextual que envolve a percepção dos sentidos, esses mecanismos 

são praticamente indissociáveis. 

 

3.1 Intertextualidade e interdiscursividade na construção do sentido 

 

Conforme já mencionado, a intertextualidade, não raro, é confundida ou 

entendida como sinônimo de interdiscursividade. Nesta seção faremos alguns 

apontamentos que contribuirão para delimitar as fronteiras entre esses fenômenos. 

Essa compreensão é necessária, pois amplia as possibilidades de entendimento da 

análise desenvolvida acerca do corpus.  

Assim como acontece com a intertextualidade, a interdiscursividade também é 

marcada por características que a define. Esse tipo de relação é entendido como o 

conversar entre discursos, nos quais um age como resposta, ou se refere ao outro. 

Os nossos pensamentos, as nossas ideias são formados pelos vários discursos que 

circulam socialmente, estejamos ou não em concordância com esses discursos. 

O discurso está no plano das ideias, do pensamento e quando queremos 

materializá-lo, nós utilizamos as ferramentas que são disponibilizadas pela língua. 

Ao materializarmos nossos pensamentos em forma de texto, materializamos o 
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discurso. Assim, quando citamos em um texto os pensamentos consubstanciados 

em outro texto não estamos mais, dessa forma, apenas no plano discursivo ou no 

plano das ideias e sim no plano intertextual, no plano da escrita, pois como vimos 

anteriormente, para haver intertextualidade é necessário que haja um texto prévio e 

outro criado a partir dele. Para Fiorin (2019a, p. 58) 

 

[...] devem-se chamar intertextualidade apenas as relações dialógicas 
materializadas em textos. Isso pressupõe que toda intertextualidade implica 
a existência de uma interdiscursividade (relação entre enunciados), mas 
nem toda interdiscursividade implica uma intertextualidade.  

   

A relação interdiscursiva é uma relação dialógica a partir do momento em que 

existe uma relação de sentido entre os discursos, seja ele negado ou afirmado em 

outros enunciados (FIORIN, 2019a). Ao observarmos as relações interdiscursivas 

estabelecidas entre textos, percebemos que essas relações normalmente ocorrem 

de maneira não intencional. No entanto, quando consideramos esse tipo de relação 

em concomitância com relações intertextuais, percebemos que existe sim, uma 

intencionalidade proposital em estabelecer um diálogo entre os discursos 

manifestados nos textos.  

Nas relações interdiscursivas, os diálogos não estão marcados no texto, como 

ocorre com a intertextualidade, estão no discurso, de forma sutil e, às vezes, 

abstrata. Como confirma Fiorin (2019a, p. 21-22), 

 

Todos os enunciados no processo de comunicação, independente de sua 
dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialogização interna da palavra 
que é perpassada sempre pela palavra do outro. É sempre e 
inevitavelmente também a palavra do outro. Isso quer dizer que o 
enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de 
outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente 
ocupado, atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações 
de sentido que se estabelecem entre os dois enunciados. 

 

Conforme Gregolin (2001, p. 10), ―os processos discursivos materializam-se 

por toda parte, dentro e fora, intra-e-interdiscursivamente, em textos que nos 

rodeiam, nos enredam e nos constituem‖. Ao expressar seus pensamentos seja na 

forma falada ou escrita, o homem nunca conseguirá se desvencilhar do processo de 

interdiscursividade, pois tudo que diz ou pensa, toda sua formação, toda a sua visão 

de mundo é atravessada pelos discursos do outro, pelo já dito; bem como das 

expectativas que se cria em relação às respostas do outro.  
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Como alçapões, os textos capturam e transformam a infinitude dos sentidos 
em uma momentânea completude. Só por instantes, até que o leitor, 
perseguindo as pegadas inscritas na materialidade textual, na prática da 
interpretação, devolve-lhes sua natural incompletude e eles alçam voo, 
novamente, devolvidos à agilidade das asas que os suspende. Inserido na 
história e na memória, cada texto nasce de um permanente diálogo com 
outros textos; por isso, não havendo como encontrar a palavra fundadora, a 
origem, a fonte, os sujeitos só podem enxergar os sentidos no seu pleno 
voo. (GREGOLIN, 2001, p. 10) 

 

Esse mesmo pensamento é reforçado por Maingueneau (2015, p.28), o qual 

defende que para interpretar o menor enunciado é necessário relacioná-lo, 

conscientemente ou não, a todos os tipos de outros enunciados sobre os quais ele 

se apoia de múltiplas maneiras. Exemplificando, o autor diz que o simples fato de 

organizar um texto em um gênero (a conferência, o jornal televisivo...) implica que o 

relacionemos com outros textos do mesmo gênero; a menor intervenção política só 

pode ser compreendida se se ignorarem discursos concorrentes, os discursos 

anteriores e os enunciados que então circulam na mídia.  

Levando em consideração que toda intertextualidade implica uma 

interdiscursividade, percebemos que tentar abstrair os sentidos de um texto que 

mantém uma relação dialógica intertextual e interdiscursiva com outro, focalizando-

se em apenas um desses fenômenos, resultaria em lacunas que implicaria em sérios 

prejuízos à pesquisa e isso, certamente, faria com que a análise ficasse muito 

aquém do esperado. Por isso, quando nos detivermos à análise do corpus da 

pequisa, a intertextualidade e a interdiscursividade andarão lado a lado.  

Trouxemos dois exemplos que nos ajudarão compreender melhor as 

diferenças e a linha tênue existente entre intertextualidade e interdiscursividade. 

Esse conhecimento é importante, pois ajudará na compreensão da análise do 

corpus. 

Vejamos os exemplos: 

 

(1) 

Fragmento do conto “O espelho – Esboço de uma nova teoria da alma 

humana” (1882).  

―Desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. (...) era um 

impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo tempo, naquela 

casa solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição 
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humana, porque no fim de oito dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com 

o fim justamente de achar-me dois‖.  

ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar 1994, v. II. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf/. Acesso em: 05 jul. 

2020. 

 

(2) 

Ao espelho (Jorge Luís Borges) 
 
Por que persistes, incessante espelho? 
Por que repetes, misterioso irmão, 
O menor movimento de minha mão? 
Por que na sombra o súbito reflexo? 
És o outro eu sobre o qual fala o grego 
E desde sempre espreitas. Na brunidura 
Da água incerta ou do cristal que dura 
Me buscas e é inútil estar cego. 
O fato de não te ver e saber-te 
Te agrega horror, coisa de magia que ousas 
Multiplicar a cifra dessas coisas 
Que somos e que abarcam nossa sorte. 
Quando eu estiver morto, copiarás outro 
e depois outro, e outro, e outro, e outro… 
Disponível em: https://www.tudoepoema.com.br/jorge-luis-borges-ao-espelho/. Acesso em: 05 jul. 
2020. 

 

Observando os textos acima, percebemos que ambos abordam a mesma 

temática. Os dois trazem o espelho como tema, mais precisamente o espelho 

desempenhando o papel de multiplicador. No entanto, apesar de desenvolverem 

abordagens semelhantes, ou melhor, de retratarem praticamente o mesmo tema, 

não identificamos no poema de Jorge Luís Borges uma relação marcada pela 

intertextualidade, conforme a definição atual, defendida por vários estudiosos.  

O conto de Machado de Assis foi publicado em 1882 e o poema de Jorge Luís 

Borges, escritor argentino, em 1972. Isso significa que Machado de Assis sequer 

conheceu a obra de Jorge Luís Borges. Este, no entanto, se levarmos em 

consideração o fator tempo, teve condições de conhecer a obra de Machado de 

Assis, mas não há nenhuma garantia ou evidência de que isso realmente tenha 

acontecido e, além disso, não há no poema nenhuma forma de retomada explícita 

do conto de Machado de Assis.  
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Concluímos, portanto, que não há entre esses textos uma relação intertextual, 

pelo menos não da forma como a consideramos hoje. Existe, na verdade, entre 

esses dois textos uma relação marcada pela interdiscursividade, ou melhor, um 

diálogo entre dois discursos que conversam entre si, abordando o mesmo tema e 

sob um mesmo enfoque.  

Vejamos outros exemplos: 

(3) 

Semana que vem (Pitty) 

 
Esse pode ser o último dia de nossas vidas 
Última chance de fazer tudo ter valido a pena 
Diga sempre tudo o que precisa dizer 
Arrisque mais pra não se arrepender 
Nós não temos todo tempo do mundo 
E esse mundo já faz muito tempo 
O futuro é o presente 
E o presente já passou 
[...] 
Não deixe nada pra depois 
Não deixe o tempo passar 
Não deixe nada pra semana que vem 
Porque semana que vem pode nem chegar 
[...] 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/pitty/69127/. Acesso em: 05 jul. 2020. 
 

 
(4) 

Discreta e formosíssima Maria (Gregório de Matos) 

 
Discreta e formosíssima Maria, 
Enquanto estamos vendo a qualquer hora 
Em tuas faces a rosada Aurora, 
Em teus olhos e boca o Sol, e o Dia: 
[...] 
Goza, goza da flor da mocidade, 
Que o tempo trata a toda ligeireza 
E imprime em toda flor sua pisada. 
Ó não aguardes que a madura idade 
Te converta essa flor, essa beleza, 
Em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. 
Disponível em: https://pt.wikisource.org/wiki/Discreta_e_formos%C3%ADssima_Maria. Acesso em: 

05 jul. 2020. 
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Ao ler os textos acima, também percebemos que eles tratam do mesmo tema. 

A canção de Pitty reitera a temática abordada no poema de Gregório de Matos: a 

passagem do tempo, a efemeridade da vida e a urgência em aproveitá-la enquanto 

se pode e se é jovem. No entanto, percebemos que na canção de Pitty, assim como 

demonstramos no outro exemplo, também não há nenhuma referência explícita ao 

poema de Gregório de Matos, nem sequer podemos afirmar que essa relação foi 

construída de caso pensado por Pitty, já que não há o uso de palavras, frases ou 

qualquer elemento textual, do domínio da materialidade linguística, pertencente ao 

poema de Gregório que tenham sido retomados por Pitty em sua canção, que 

remeta ao poema.  

O que percebemos é um diálogo entre discursos que giram em torno de um 

mesmo tema, que conversam entre si. Portanto nos dois exemplos demonstrados, 

apesar de abordarem a mesma temática, não podemos dizer que há uma relação 

intertextual, mas sim uma relação interdiscursiva.  

Deste modo, compreender essas particularidades que envolvem esses dois 

fenômenos é interessante, pois favorece a percepção de relações intertextuais em 

sentido estrito, o que pode vir a contribuir para uma maior apreensão dos sentidos 

que o enunciador quis transmitir. Além disso, estimula o leitor a buscar entender as 

pretensões do autor do texto, quando, intencionalmente, opta por citar elementos 

pertencentes a outro.  

É pertinente salientar ainda que os sentidos dos textos construídos por meio 

de processos intertextuais nem sempre são facilmente percebidos. Normalmente 

exige-se, para que haja essa percepção, a realização de uma leitura atenciosa, com 

vistas a perceber e inferir esses sentidos. Por isso é tão importante a realização de 

inferências quando se trata da leitura de textos construídos mediante a utilização do 

fenômeno da intertextualidade. Na seção seguinte discorreremos sobre o processo 

inferencial e sua importância para uma efetiva apreensão dos sentidos. 

3.2 A intertextualidade e o processo inferencial 

 

Para Koch e Elias (2018, p. 78-79), 

 

A inserção de ―velhos‖ enunciados em novos textos promoverá a 
constituição de novos sentidos. É verdade que a nova produção trará os 
ecos do(s) texto(s)-fonte e estes se farão ouvir mais – ou menos – 
dependendo dos conhecimentos do leitor. Contudo, o ―deslocamento‖ de 
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enunciados de um contexto para outro, indiscutivelmente, provocará 
alteração de sentido. 

 
 

Se nos propusemos entender as razões de uso e os sentidos decorrentes em 

virtude das relações intertextuais em novos textos, é interessante nos reportarmos 

para alguns elementos que auxiliam nesse processo de construção e ressignificação 

do sentido.  

Como compreender as intenções do produtor do texto ao inserir outro texto ou 

outro discurso no seu texto-discurso, o que possibilita ou favorece a compreensão 

do sentido e a ressignificação do texto? É importante lembrar que quanto mais 

leituras e conhecimento dos textos fontes, maior será a possibilidade de se fazer as 

inferências e de ativar os conhecimentos necessários para que o sentido seja eficaz 

e efetivamente compreendido. Nas palavras de Gregolin (2001, p. 09), a construção 

do sentido está na  

 
Relação de identificação do sujeito com o texto; sobretudo, relação entre 
sujeitos, que produzem e interpretam sentidos; relação que, mediada pelo 
texto (por sua ilusão de completude e transparência), leva os sujeitos para o 
diálogo com outros textos, para as suas fronteiras e seus limites. O fazer 
sentido é efeito dos processos discursivos que envolvem os sujeitos com os 
textos e, ambos, com a História.  
 
 

O leitor ao ler todo e qualquer tipo de texto precisa ter o cuidado de não se 

deixar levar e se limitar pela propensa ―ilusão da transparência do sentido‖ que 

supostamente estaria presente na superfície textual. Quando o sujeito age dessa 

maneira ―pensa levantar, por instantes, o véu da compreensibilidade e enxerga, no 

‗isso‘, uma evidência do sentido que lhe aparece, concreta, diante dos olhos‖ 

(GREGOLIN, 2001, p. 09).  

Para se tentar compreender efetivamente os possíveis sentidos que possam 

vir a ser atribuídos a um texto é necessário, não só realizar uma leitura cuidadosa do 

texto, mas também levar em consideração muitos outros elementos que não se 

encontram na superfície textual e que são primordiais para a apreensão dos 

sentidos de um texto. Nesse sentido, a habilidade de se realizar inferências é fator 

preponderante para a identificação dos sentidos que não aparecem explicitamente e, 

em textos construídos por meio de processos intertextuais, essa habilidade é 

reconhecidamente necessária, sem a qual, o sentido pretendido pelo produtor do 

texto pode passar completamente despercebido.  
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Ao explicar como se dá a construção do sentido, Koch (2010, p. 28) afirma 

que  

 

A informação semântica contida no texto distribui-se em (pelo menos) dois 
grandes blocos: o dado e o novo, cuja disposição e dosagem interferem na 
construção do sentido. A informação dada - aquela que se encontra no 
horizonte de consciência dos interlocutores (cf. Chafe, 1987) - tem por 
função estabelecer os pontos de ancoragem para o aporte da informação 
nova. 

 

Ainda segundo essa mesma autora, ―a retomada de uma informação já dada 

no texto se faz por meio de um processo intitulado remissão ou referência textual‖ 

(KOCH, 2010, p. 28). Koch considera esse processo supramencionado 

extremamente relevante para a apreensão dos sentidos em um texto. Conhecer 

esse processo é interessante porque se configura em um elemento que também 

auxilia para a compreensão de como se dá a construção do sentido em textos que 

mantém uma relação intertextual com outro. Segundo Koch (2010, p. 28), 

 

A remissão se faz, frequentemente, não a referentes textualmente 
expressos, mas a ―conteúdos de consciência‖, isto é, a referentes estocados 
na memória dos interlocutores, que, a partir de ―pistas‖ encontradas na 
superfície textual, são (re)ativados, via inferenciação […]. As inferências 
constituem estratégias cognitivas extremamente poderosas, que permitem 
estabelecer a ponte entre o material linguístico presente na superfície 
textual e os conhecimentos prévios e/ou compartilhados dos parceiros da 
comunicação. Isto é, é em grande parte através das inferências que se pode 
(re)construir os sentidos que o texto implícita.    

 

O sentido de um texto é construído a partir do cotexto e dos contextos numa 

dada situação comunicativa, em que o leitor, com base em seus conhecimentos 

sociocognitivos e interacionais e na materialidade linguística, confere sentido ao que 

lê. Cavalcante (2018, p. 31) reforça essa ideia ao dizer: 

 

As inferências envolvem processos cognitivos que relacionam diversos 
sistemas de conhecimento, como o linguístico, o enciclopédico e o 
interacional. Esses conhecimentos entram em ação no momento em que 
articulamos as informações que se encontram na superfície textual (o 
cotexto) com outras que se acham armazenadas em nossa memória, 
acumulados ao longo de nossas diversas experiências. É a partir dessas 
deduções que preenchemos várias lacunas deixadas pelo cotexto e 
fazemos antecipações, levantamos hipóteses sobre os sentidos do texto. 
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A habilidade de realizar inferências, portanto, é extremamente necessária 

para a compreensão dos textos contruídos por processos intertextuais, pois nesse 

tipo de texto, os sentidos, frequentemente, aparecem de maneira implícita, sendo 

necessário, inclusive, inferir o sentido do texto fonte para só depois inferir o sentido 

do novo texto.  

Na sequência, faremos algumas explanações acerca das tipologias 

intertextuais para melhor esclarecer as particularidades que permeiam o fenômeno 

da intertextualidade. 
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4 INTERTEXTUALIDADE  E SUAS TIPOLOGIAS 

 

Neste capítulo, explanamos acerca das definições e características dos 

principais tipos de intertextualidade, seguidas de exemplos que os ilustram. 

Expomos, aqui, as categorias tipológicas propostas por Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007) para a classificação das relações intertextuais e também o 

quadro teórico apresentado por Piègay-Gros (1996 apud CAVALCANTE, 2018, p. 

146) que foi redefinido por Cavalcante (2018). Redefinição que se apresenta mais 

adequada à proposta desta pesquisa, tendo em vista que Cavalcante ampliou e vem 

demonstrando a aplicabilidade do quadro teórico de Piègay-Gros a textos não 

literários.  

Decidimos apresentar as categorias propostas por Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007) e Cavalcante (2018) - (redefinição e acréscimos de Cavalcante ao quadro de 

Piègay-Gros) - por considerarmos que apesar de relativamente diferentes e às vezes 

contraditórias, apresentam-se também de forma complementar.  

E é buscando ancoragem nessas duas categorias de análises que 

empreendemos essa pesquisa, embora haja uma prevalência neste trabalho do 

quadro teórico proposto por Piègay-Gros (1996) que, conforme já dito, foi retomado 

e redefinido por Cavalcante (2018); em virtude de, não só, partir de uma concepção 

de intertextualidade em conformidade com a que aderimos (intertextualidade stricto 

sensu), como também apresentar-se com subdivisões mais específicas. O que 

possibilita um enquadramento mais preciso dos mais diversos tipos de textos, 

construídos por meio de relações intertextuais, dentro de categorias tipológicas que 

contemplam as particularidades, acentuadamente, encontradas nesses textos.   

Muito embora, cabe aqui reconhecer que nem sempre é fácil fazer esse 

enquadramento, tendo em vista que alguns textos, por vezes, apresentam-se com 

características que, por serem predominantes, os incluiria num determinado tipo de 

intertextualidade, mas que, às vezes, em razão de um ou outro detalhe, o mesmo 

texto possa apresentar também uma outra tipologia intertextual. 

Essa dificuldade de identificar, com precisão, o tipo de intertextualidade 

presente em determinados textos faz com muitos teóricos optem por adotar 

categorias mais amplas, ainda que não contemplem algumas especificidades 
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encontradas nesses textos, que em razão da abrangência do fenômeno intertextual, 

são tão comuns. 

Conforme já dito, a intertextualidade ocorre quando um texto se interrelaciona 

com outro – intertexto – que já havia sido produzido anteriormente, ou seja, quando 

há uma relação entre textos. Essa condição de um texto citar outro se configura em 

intertextualidade, contudo esse fenômeno não se restringe a um único tipo. 

Dependendo do objetivo com que o intertexto é retomado, é possível 

identificar diferentes tipos de intertextualidade, o que vai depender da intenção 

existente ao se fazer essa retomada, das características presentes no novo texto e 

das escolhas concernentes à meterialidade linguística. Alguém pode optar por citar 

textos anteriormente produzidos com o objetivo de refutá-los, confirmá-los, reafirmá-

los, validá-los, questioná-los e é justamente essa escolha ou essa relação que vai 

definir os diferentes tipos de intertextualidade. 

 

4.1 Classificação tipológica das relações intertextuais 

 

De acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p. 17) ―diversos tipos de 

intertextualidade têm sido relacionados, cada qual com características próprias‖. 

Teríamos assim, conforme essas autoras: a intertextualidade temática, 

intertextualidade estilística; intertextualidade explícita, intertextualidade implícita, 

autotextualidade, intertextualidade com textos de outros enunciadores, inclusive um 

enunciador genérico, intertextualidade ―das semelhanças‖ e das ―diferenças‖ (no 

dizer de Sant‘Anna, 1985); intertextualidade intergenérica e intertextualidade 

tipológica.  

Vale salientar que a intertextualidade impIícita assim como a explícita 

apresentam um caráter muito mais amplo, tendo em vista que englobam todas as 

outas formas de intertextualidade; as quais se configurarão de maneira explícita ou 

implícita. Além disso, elas se apresentarão com valor de captação ou subversão, 

segundo a pretensão discursiva de seus produtores. Uma paródia, um anúncio 

publicitário, um poema, uma canção, uma charge, uma tirinha, entre outros gêneros, 

poderão apresentar uma relação intertextual implícita ou explícita com valor de 

captação ou subversão.  

Tendo em vista que essa pesquisa é voltada para a questão da 

ressignificação, nos deteremos a uma explanação mais minuciosa dos tipos de 
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intertextualidade que são mais frequentemente utilizados quando há a pretensão de 

recriar novos sentidos a partir da retomada de outros textos e que são mais 

comumente utilizados no processo de ressignificação de poemas e canções. Isso 

porque alguns tipos de relações intertextuais são utilizados com outros propósitos, 

que não envolvem, necessariamente, o processo de ressignificação. 

Além disso, faremos uma explanação mais acurada dos tipos de 

intertextualidade, cujas definições são consideradas mais complexas e que, por si 

só, não são suficientemente claras para promover uma efetiva compreensão.   

É importante frisar que nem sempre é simples estabelecer as fronteiras entre 

um tipo de intertextualidade e outro, por isso, às vezes, nos deparamos com textos 

que, em razão de uma ou outra característica, poderiam ser incluídos como 

pertencentes a mais de um tipo de intertextualidade.  

Por uma questão didática e para uma maior compreensão, iniciaremos com 

as relações textuais explícitas e implícitas por considerarmos que esses dois tipos 

de intertextualidade apresentam um caráter mais amplo, que de uma forma ou de 

outra acaba englobando todos os demais tipos. Vale frisar que quando se fala em 

tipos de intertextualidade não existe uma classificação hierárquica. Cada um, a seu 

modo, desempenha um papel fundamental na construção dos sentidos em um texto.  

É importante ressaltar ainda que as intertextualidades por captação e 

subversão (também conhecidas como intertextualidade das semelhanças e das 

diferenças) não constarão nesta seção classificatória por apresentarem muito mais 

um viés valorativo. É por isso que os mais diversos tipos de intertextualidade se 

apresentam com um desses dois valores. 

A relação intertextual apresenta-se com valor de captação quando se 

recupera um intertexto com a intenção de manter a mesma linha argumentativa ou 

apresentar pontos de vista semelhantes. A relação intertextual se dará por 

subversão quando a recuperação ocorre com o intuito de manifestar um ponto de 

vista contrário ao que aparece no texto fonte ou abordar o mesmo tema a partir de 

outra perspectiva.  

Na sequência explanaremos acerca das tipologias intertextuais propostas por 

Kock, Bentes e Cavalcante (2007) e posteriormente apresentaremos também as 

categorias tipológicas propostas por Cavalvante (2018). Tendo em vista que 

Cavalcante (2018) e Koch, Bentes e Cavalcante (2007) definem as relações 

intertextuais implícitas e explícitas a partir de prismas diferentes, optamos, então, em 
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iniciar apresentando essas relações em consonância com as perspectivas 

apresentadas por essas autoras em ambos os livros, estabelecendo um paralelo 

entre os dois posicionamentos assumidos por elas no que diz respeito aos critérios 

utilizados para a definição de explicitude e implicitude das relações intertextuais. É 

válido ressaltar que em ―Ler e compreender: os sentidos do texto‖, obra de coautoria 

de Koch e Elias (2018), essas autoras mantém as mesmas perspectivas para a 

definição das relações intertextuais implícitas e explícitas, encontradas em Koch, 

Bentes e Cavalcante (2007).        

4.1.1 Intertextualidade explícita 

 

A intertextualidade explícita ocorre, segundo Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007, p. 28), 

 

Quando, no próprio texto, é feita menção à fonte do intertexto, isto é, 
quando um outro texto ou um fragmento citado, é atribuído a outro 
enunciador; ou seja, quando é reportado como tendo sido dito por outro ou 
por outros generalizados (―Como diz o povo...‖, ―segundo os antigos...‖). É o 
caso das citações, referências, menções, resumos, resenhas e traduções; 
em textos argumentativos, quando se emprega o recurso à autoridade; e, 
em se tratando de situações de interação face-a-face, nas retomadas do 
texto do parceiro, para encadear sobre ele ou contraditá-lo, ou mesmo para 
demonstrar atenção ou interesse na interação – neste último caso, 
funcionando de modo semelhante a um sinal de retroalimentação 
(backchanel).  
 
 

Dessa forma a intertextualidade explícita encontra-se na superfície do texto, 

pois alguns elementos são fornecidos para que se identifique o texto fonte. 

Vale frisar que a intertextualidade é um fenômeno tão extraordinariamente 

amplo, que até mesmo os critérios utilizados para definir o caráter de implicitude e 

explicitude das relações intertextuais, não raro, apresentam-se de maneira dúbia e 

divide opiniões entre autores que abordam essa temática.  

Pela definição de Koch, Bentes e Cavalcante (2007) compreende-se que a 

intertextualidade explícita está restrita aos casos em que a fonte do texto retomado 

vem expressamente citada. Os exemplos utilizados pelas autoras para exemplificar 

esse tipo de intertextualidade (citações, referências, resenhas) também justificam 

essa compreensão da definição mencionada, já que são exemplos em que a fonte 

sempre aparece explicitamente, embora a inclusão de menção nos exemplos, já se 
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configure suficiente para nos deixar um tanto inseguros em relação à efetiva 

compreensão dessa definição apresentada pelas autoras. 

Vejamos um exemplo de intertextualidade explícita nessa perspectiva: 

 

Intertexto 1 
 
Divino maravilhoso (Caetano Veloso, Gilberto Gil) 
 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
Atenção ao dobrar uma esquina 
Uma alegria, atenção menina 
Você vem, quantos anos você tem? 
Atenção, precisa ter olhos firmes 
Pra este sol, para esta escuridão 
 

Atenção Tudo é perigoso 
Tudo é divino maravilhoso 
Atenção para o refrão 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
É preciso estar atento e forte 
Não temos tempo de temer a morte 
Atenção para a estrofe e pro refrão 
Pro palavrão, para a palavra de ordem 
Atenção para o samba exaltação. 
[...] 

 

(5) 

Apenas um rapaz latino americano (Belchior) 

 

Eu sou apenas um rapaz latino-
americano 
Sem dinheiro no banco sem parentes 
importantes 
E vindo do interior 
Mas trago de cabeça uma canção do 
rádio 
Em que um antigo compositor baiano me 
dizia 
Tudo é divino tudo é maravilhoso 
[...] 
Tenho ouvido muitos discos conversado 
com pessoas 
Caminhado meu caminho 
Papo, som, dentro da noite 
E não tenho um amigo sequer 
Que ainda acredite nisso não 
Tudo muda 
E com toda razão 
[...] 
Mas sei que tudo é proibido 
Aliás, eu queria dizer 
Que tudo é permitido até beijar você no 

Não me peça que eu lhe faça uma 
canção como se deve 
Correta, branca, suave, muito limpa, 
muito leve 
Sons, palavras, são navalhas 
E eu não posso cantar como convém 
Sem querer ferir ninguém 
 
Mas não se preocupe meu amigo 
Com os horrores que eu lhe digo 
Isso é somente uma canção 
A vida realmente é diferente 
Quer dizer 
Ao vivo é muito pior 
 
E eu sou apenas um rapaz latino-
americano 
Sem dinheiro no banco 
Por favor não saque a arma no "saloon" 
Eu sou apenas o cantor 
[...] 
Mas sei que nada é divino 
Nada, nada é maravilhoso 



41 
 

escuro do cinema 
Quando ninguém nos vê 
[...] 

Nada, nada é secreto 
Nada, nada é misterioso, não 
[...] 

 

A canção ―Apenas um rapaz latino americano‖ composta por Belchior 

corresponde a uma relação intertextual explícita, na perspectiva de Koch, Bentes, 

Cavalcante (2007) porque há na canção a citação direta de parte do texto-fonte 

(divino maravilhoso), ainda que com uma pequena alteração, e a indicação de quem 

a compôs (compositor baiano), em referência a Caetano Veloso que compôs a 

canção ―Divino maravilhoso‖. 

Outros autores, contudo, como, por exemplo, Cavalcante (2018), que 

reformulou suas ideias, atribui uma amplitude maior para a definição de explicitude 

intertextual.  Para essa autora, em estudos mais recentes, qualquer retomada direta 

ou referência explícita no novo texto que remeta ao texto fonte, mesmo sem citar o 

autor, já seria suficiente para a atribuição de explicitude. É importante frisar que essa 

compreensão também é, amplamente, difundida por outros autores que se 

propuseram definir as relações intertextuais explícitas e implícitas. 

Isso quer dizer que quando um texto ainda que não cite o autor do texto fonte, 

se por meio de outros indícios, possibilitar a imediata retomada do texto fonte, já se 

configura em relação intertextual explícita. Claro que para isso, como afirma 

Cavalcante (2018) é necessário que haja marcas diretas e explícitas e que não 

demande tanta capacidade de inferência do coenunciador. 

Isso porque, não raro, nos deparamos com textos que apesar de não fazer 

menção ao autor do texto fonte, a relação intertextual salta aos olhos e não nos 

parece, logicamente pausível, caracterizar uma relação intertextual desse tipo como 

implícita.  

Não há nesse trabalho, entretanto, nenhuma pretensão em julgar qual dessas 

definições é a mais acertada, até porque definir critérios rígidos em relação a essa 

questão é extremamente complicado e não se constitui em objetivo dessa pesquisa. 

Contudo, como adotamos, predominantemente, a classificação tipológica 

estabelecida por Cavalcante (2018) para as relações intertextuais, o critério de 

implicitude e explicitude adotado por essa autora, em certa medida, prevalece neste 

trabalho. 
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Em observância ao critério adotado por Cavalcante (2018) para a definição 

das relações intertextuais explícitas, embora haja controvérsias acerca dessa 

definição, trouxemos o seguinte exemplo: 

Vejamos: 

 

(6) 

Anúncio do Boticário 

 

Fonte: Google imagens 

 

No anuncio é possível reconhecer o intertexto por meio da imagem - a capa - 

e das pistas textuais presentes no texto verbal como a palavra lobo e o sentido de 

captura e domínio que aludem ao conto. Percebemos também um diálogo entre 

discursos que se apresentam em contextos e com finalidades completamente 

diferentes, em que os sentidos são interativamente e discursivamente produzidos 

pelos participantes do diálogo. 

Nesse anúncio temos um exemplo de intertextualidade explícita, por haver 

uma forte referência ao texto fonte, facilmente identificada pelo leitor através dos 

elementos fornecidos pela linguagem verbal e pela linguagem não verbal. A 

composição do anúncio já é suficiente para transportar o leitor para a história de 

Chapeuzinho Vermelho, o que se torna ainda mais fácil em razão da grande 

popularidade dessa história. Daí muitos autores considerarem que um exemplo com 

essas características, pode ser classificado como intertextualidade explícita. Vale 

frisar, contudo, que para Koch e Elias (2018), por não haver qualquer menção 

explícita da fonte, esse anúncio se constituiria em um exemplo de intertextualidade 

implícita. 
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O meme abaixo também se constitui em uma relação intertextual explícita, 

conforme a perspectiva assumida por Cavalcante (2018). Além de retomar as 

personagens do conto ―A cigarra e a formiga‖, recupera-se também uma das falas 

usadas pela formiga nesse conto. O que já seria suficiente para a atribuição de 

explicitude à relação intertextual presente nesse meme. 

 

(7)  

 

Fonte: Google imagens 

  

Cabe ainda salientar que apesar de Koch, Bentes e Cavalvante (2007) incluir 

como exemplos de intertextualidade explícita, os textos que fazem menção explícita 

à fonte, essas autoras, ao fazerem explanações sobre exemplos de détournements 

em ―Intertextualidade: diálogos possíveis‖, expressam uma ressalva a um possível 

questionamento dos leitores. Os détournements que se apresentam com o mesmo 

título do intertexto seriam ou não um exemplo de intertextualidade explícita? As 

autoras esclarecem essa duvida, assumindo o seguinte posicionamento: 

 

Cabe aqui questionar se, quando se tem um novo texto, com o mesmo 
título, trata-se de intertextualidade implícita ou de intertextualidade explícita, 
garantida pelo título, embora sem a menção do autor. Nesse caso, o título 
garantirá o acessamento do intertexto, desde que esteja presente na 
memória discursiva (repertório) do interlocutor, o que nos leva a optar por 
considerá-lo como exemplo de intertextualidade explícita, quer em termos 
de captação, quer de subversão. (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, 
p. 55) 
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Percebemos assim que essas autoras também não delimitam fronteiras tão 

rigorosas entre o que pode ser considerada uma relação intertextual implícita ou 

explícita. Embora predomine, nessas autoras, a noção de explicitude, manifestada 

pela menção do autor do texto fonte no novo texto.   

4.1.2 Intertextualidade implícita 

 

A intertextualidade implícita ocorre, conforme Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007), quando se introduz, no próprio texto, intertexto alheio, sem qualquer menção 

explícita da fonte, com o objetivo quer de seguir-lhe a orientação argumentativa, 

quer de contraditá-lo, colocá-lo em questão, de ridicularizá-lo ou argumentar em 

sentido contrário. Esse tipo de intertextualidade demanda um pouco mais de 

atenção e análise do leitor, pois o intertexto não se encontra na superfície textual e 

não há a presença de elementos que possam ser imediatamente relacionados ao 

texto-fonte, por essa razão exigem dos leitores uma maior capacidade de realizar 

analogias e inferências. 

É importante ressaltar que essa é a concepção de intertextualidade implícita 

encontrada em Koch, Bentes e Cavalcante (2007) e que nem todos os autores são 

favoráveis a essa definição. Cavalcante (2018), por exemplo, reviu esses conceitos 

e não atribui mais como critério de implicitude o fato de não se fazer menção 

explícita ao autor do texto-fonte. Ela defende que haverá intertextualidade implícita 

quando se exigir do leitor um exercício de inferência mais acentuado para se 

perceber a relação intertextual e não houver marcas diretas da retomada. 

Um intertexto pode ser retomado implícita ou explicitamente com diferentes 

objetivos, o que vai prevalecer, por conseguinte, é a pretensão do autor ao retomá-

lo, seja para validar, reforçar ou mesmo refutar.  

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) sinalizam que quando o intertexto é 

retomado com o intuito de seguir com a mesma orientação ou manter a mesma linha 

argumentativa, ocorre o que Sant‘Anna (1985) denomina intertextualidade das 

semelhanças, e Grésillon e Maingueneau (1984) chamam de captação. Quando a 

intertextualidade implícita ocorre com o intuito de argumentar em sentido contrário, 

que é o que ocorre, por exemplo, em paródias e textos irônicos, temos, conforme 
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essas autoras, o que Sant‘Anna (1985), denomina intertextualidade das diferenças e 

Grésillon e Maingueneau (1984) chamam de subversão.  

Vale reforçar que para a intertextualidade implícita ser percebida, faz-se 

necessário que o ouvinte-leitor consiga reconhecer a presença do intertexto. Esse 

reconhecimento se dá, segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2007) pela ativação do 

texto-fonte em sua memória discursiva. ―Visto que, se tal não ocorrer, estará 

prejudicada a construção do sentido, mais particularmente, é claro, no caso da 

subversão‖ (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 31). Isso porque, para essas 

autoras,  

 
Nos casos de captação, a reativação do texto primeiro se afigura de 
relevância; contudo, por se tratar de uma paráfrase, mais ou menos fiel, do 
sentido original, quanto mais próximo o segundo texto for do texto-fonte, 
menos é exigida a recuperação deste para que se possa compreender o 
texto atual (embora, é claro, tal recuperação venha incrementar a 
possibilidade de construção de sentidos mais adequados ao projeto de dizer 
do produtor do texto). (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 31) 

                

Diferentemente do que ocorre na intertextualidade implícita por captação, na 

intertextualidade implícita com valor de subversão a percepção do intertexto é fator 

preponderante para que a construção do sentido transcorra de forma satisfatória. Ao 

falar de intertextualidade por subversão e captação, as autoras supramencionadas 

(2007) ilustram com exemplos de textos que tiveram por intertexto a Canção do 

Exílio de Gonçalves Dias. É surpreendente, o quanto esse texto foi citado por 

diversos autores que o ressignificaram, seja através da intertextualidade com valor 

de captação, seja com valor de subversão. A construção do novo texto se deu 

motivada pelos propósitos comunicativos de cada um desses autores.  

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) trazem ainda como exemplos de 

intertextualidade com valor de captação os poemas ―Canção do exílio‖ de Casimiro 

de Abreu, ―Nova canção do exílio, de Carlos Drummond de Andrade‖, trechos do 

Hino Nacional Brasileiro e da Canção do expedicionário, ―Canção do exílio 

facilitada‖, de José Paulo Paes, entre outros. Já os poemas ―Canção do exílio‖, de 

Murilo Mendes; ―Canto de regresso à pátria‖, de Oswald de Andrade; ―canção do 

exílio‖, de Cassiano Ricardo; ―Nova canção do exílio‖, de Paulo Mendes Campos; 

―Canção do exílio‖, de Dalton Trevisan; ―Canção do exílio às avessas‖, de Jô Soares; 

são citados como exemplos de textos em que há exemplo de intertextualidade com 

valor de subversão, ou seja, ―o texto pode ser utilizado para ironizar o texto-fonte, 
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ridicularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas situações, ou orientá-lo para um outro 

sentido, diferente do sentido original‖ (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 

45).  

Esses exemplos de textos que utilizaram a ―Canção do Exílio‖ de Gonçalves 

Dias como intertexto para a criação de novos textos são interessantes, pois 

colaboram significativamente com o propósito da pesquisa. Além disso, corroboram 

umas das hipóteses iniciais que já supunha que os textos podem dialogar 

intertextual e interdiscursivamente com propósitos que não sejam única e 

exclusivamente análogos aos do autor do texto-fonte, ou melhor, que não visam tão 

somente argumentar a partir dele e dar autoridade a um enunciado.  

As possibilidades de recriação de novos sentidos, como foi possível perceber, 

pelos exemplos utilizados, são inúmeras. Um mesmo texto foi utilizado por autores 

diferentes, com propósitos às vezes análogos, às vezes completamente distintos a 

depender da intenção comunicativa. Vejamos um exemplo de intertextualidade 

implícita na perpectiva de Koch, Bentes e Cavalcante (2007); Koch e Elias (2018): 

 

(8) 

Canto de Regresso à Pátria (Oswald de Andrade) 

 
Minha terra tem palmares 
Onde gorjeia o mar 
Os passarinhos daqui 
Não cantam como os de lá 
Minha terra tem mais rosas 
E quase tem mais amores 
Minha terra tem mais ouro 
Minha terra tem mais terra 
Ouro terra amor e rosas 
Eu quero tudo de lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que eu volte para lá 
Não permita Deus que eu morra 
Sem que volte pra São Paulo 
Sem que veja a Rua 15 
E o progresso de São Paulo. 

 

No exemplo acima ocorre, conforme Koch e Elias (2018), uma relação 

intertextual implícita, pois não há citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor 

recuperá-la na memória para construir o sentido do texto. Esse tipo de relação está 
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presente, segundo as autoras, nas alusões, na paródia, em certos tipos de 

paráfrases e ironias. 

Vejamos agora um exemplo de relação intertextual implícita, segundo a 

perspectiva de Cavalcante (2018): 

 

(9) 

 

Fonte: Google imagens 

 

Observando a tirinha produzida por Maurício de Sousa, somos reportados à 

história infantil ―Pinóquio‖. Percebemos que não há citações ou referência direta ao 

conto, mas é possível reconhecer o intertexto por meio das imagens e das pistas 

textuais presentes na fala do Cascão. Na tirinha o Cascão pede ao boneco para que 

ele conte só mais uma mentira, para que ele possa chegar à outra margem do rio. 

Fato que nos faz acionar em nossa memória o conto do Pinóquio, personagem 

representado por um boneco de madeira, cujo nariz cresce toda vez que ele conta 

uma mentira. Nesse caso temos um exemplo de relação intertextual implícita por 

alusão. Nesse tipo de intertextualidade a relação transcorre de maneira sutil, o 

diálogo ou aproximação entre os textos é apenas sugerido por meio de alguns 

indícios, não se aponta diretamente.  

Vale salientar que para Cavalcante (2018), quando a alusão e a referência 

não remeterem à inclusão de um texto em outro, não teremos intertextualidade. Isso 

porque a ocorrência desses fenômenos não implica necessariamente em relações 

intertextuais.  

O anúncio que utilizamos, mais a frente (p. 62), para exemplificar a alusão, 

também colabora para a compreensão das relações implícitas, pois no referido 

exemplo, apesar de haver a retomada de outro texto, é extremamente difícil 

perceber a relação intertextual. Isso acontece porque o anúncio utilizado não 
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apresenta marcas diretas e seu reconhecimento demanda maior capacidade de 

inferências por parte do enunciador.  

Ela ocorre implicitamente e só por meio da realização de incisivas inferências 

é que essa relação pode ser percebida. Tanto é que para percebê-la, o 

conhecimento do contexto em que o anúncio da Amanco foi produzido, (ver exemplo 

utilizado para alusão, p. 62), mostra-se fundamentalmente necessário. Tendo em 

vista que se trata do mesmo exemplo utilizado para ilustrar a ocorrência de alusão, 

não o repetiremos. É um exemplo que ilustra perfeitamente esses dois tipos de 

relação intertextual: implícita e por alusão. 

4.1.3 Intertextualidade temática 

 

A intertextualidade temática ocorre em textos que apresentam a mesma base 

temática. De acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2007), a intertextualidade 

temática é encontrada entre textos científicos pertencentes a uma mesma área do 

saber ou uma mesma corrente de pensamento, que partilham temas e se servem de 

conceitos e terminologia próprios, já definidos no interior dessa área ou corrente 

teórica e entre matérias de jornais, revistas e da mídia em geral, quando noticiam 

fatos que estão em voga, num determinado momento. Compreendida dessa forma, a 

intertextualidade temática não se insere no âmbito das relações intertextuais em 

sentido restrito, pois não há a retomada de um texto específico. Em razão disso, 

essa definição não é unanimemente aceita. 

No entanto, é perfeitamente possível delimitarmos esse tipo de 

intertextualidade ao universo das relações intertextuais em sentido restrito, pois há 

vários textos que são recriados a partir de outro e mantém a mesma temática do 

texto de origem. É comum encontrarmos, por exemplo, esse tipo de 

intertextualidade, em textos pertencentes a uma mesma escola literária que, 

consequentemente, em razão dos ideais defendidos e das características 

predominantes, se constituirão em torno de temáticas comuns àquele momento. O 

que não impede, é claro, que escolas que defendam ideais completamente distintos 

não possam também fazer uma retomada desses mesmos temas. Quando isso 

acontece, entretanto, a mesma temática é, normalmente, abordada sob um novo 

viés. 
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Dessa forma, vale salientar que esse tipo de intertextualidade pode se dá de 

forma implícita ou explícita e apresentar-se com valor de captação ou subversão. 

Segue um exemplo: 

 

(10) 

Charge (Ziraldo) 

 

Fonte: Google imagens 

 

Intertexto 2 

Quando o Carnaval Chegar (Chico Buarque) 
 
Quem me vê sempre parado 
Distante, garante que eu não sei sambar 
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 
Eu tô só vendo, sabendo 
Sentindo, escutando e não posso falar 
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 
 
Eu vejo as pernas de louça 
Da moça que passa e não posso pegar 
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 
Há quanto tempo desejo seu beijo 
Melado de maracujá 
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Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45165/. Acesso em: 10 ago. 2020. 

 

Observando os textos acima, percebemos claramente que há, entre ambos, 

uma relação intertextual, pois o texto de Ziraldo remete ao de Chico Buarque. 

Percebemos ainda que, apesar de pertencerem a gêneros completamente distintos 

e apresentarem uma base estilística diferente, possuem a mesma base temática, 

apresentam o mesmo tema: o carnaval. Contudo, a charge traz, com ironia e humor, 

uma visão muito diferente da apresentada pelo primeiro.  

Nesse, o carnaval é apresentado de forma positiva, idealizada, já no segundo 

há uma crítica à visão idealizada do eu lírico da canção, que via no carnaval a 

solução de todos os seus problemas e seu grande ‗encorajador‘. Na charge, o 

carnaval é encarado como um problema que acarreta grandes prejuízos, pois 

atrapalha todos os negócios.  

Verificamos ainda, na charge produzida por Ziraldo a intertextualidade das 

diferenças, o que Maingueneau (1987 apud KOCH, 2010, p. 63) denomina 

intertextualidade com valor de subversão. A esse respeito, Koch (2010, p.63) reforça 

que 

 
Esse tipo de intertextualidade ocorre quando o texto incorpora o intertexto 
para ridicularizá-lo, mostrar sua improcedência ou, pelo menos, colocá-lo 
em questão (paródia, ironia, estratégia argumentativa da concessão ou 
concordância parcial).  

 

É possível percebermos que nessa relação estabelecida entre esses textos 

em discussão, não há apenas intertextualidade, caracterizada por um citar o texto do 

outro. Há uma relação muito mais abrangente, que envolve dois discursos distintos, 

duas formas diferentes de ver o carnaval, ou seja, há uma relação entre dois 

discursos, uma relação interdiscursiva. 

Ao explicar o dialogismo bakhtiniano, Fiorin (2019a) lembra que para Bakhtin, 

a subjetividade é constituída pelo conjunto de relações sociais de que participa o 

sujeito. O que significa dizer que em Bakhtin, ―o sujeito não é assujeitado, ou seja, 

submisso às estruturas sociais, nem é uma subjetividade autônoma em relação à 

sociedade‖ (FIORIN, 2019a, p. 60-61). Talvez seja por esse motivo, que apesar de 

uma grande maioria enxergar o carnaval positivamente, essa opinião não é unânime 

e certamente o processo de formação, assim como outros fatores sociais vão 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45165/
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contribuir para que haja essas diferenças. Dessa forma, Fiorin (2019a, p.61) reitera 

que  

   

A apreensão do mundo é sempre situada historicamente, porque o sujeito 
está sempre em relação com o outro(s). O sujeito vai constituindo-se 
discursivamente, apreendendo as vozes sociais que compõem a realidade 
em que está imerso, e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas. 
Como a realidade é heterogênea, o sujeito não absorve apenas uma voz 
social, mas várias, que estão em relações diversas entre si. Portanto, o 
sujeito é constitutivamente dialógico. Seu mundo interior é formado de 
diferentes vozes em relações de concordância ou discordância.  

 

Destarte, Fiorin (2019a) reporta-se para o fato de que como o sujeito é 

constitutivamente dialógico e está sempre em relação com o outro, o mundo interior 

não está nunca acabado, fechado, mas em constante vir a ser, porque o conteúdo 

discursivo da consciência vai alterando-se. 

4.1.4 Intertextualidade estilística 

 

A intertextualidade estilística ocorre ―quando o produtor do texto, com 

objetivos variados, repete, imita, parodia certos estilos ou variedades linguísticas‖ 

(KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 19). Essas autoras trazem como 

exemplos os textos que reproduzem a linguagem bíblica, um jargão profissional, um 

dialeto, o estilo de um determinado gênero, autor ou segmento da sociedade.  

A opção em se adotar ou seguir um determinado estilo específico de um texto 

fonte também se fará com o intuito de promover uma captação ou subversão desse 

estilo; o que se dará de forma elogiosa, irônica ou mesmo crítica do estilo retomado. 

Lembrando que em certas situações, a retomada de um estilo ocorre sem a intenção 

de fazer referência ao próprio estilo, mas a um fato ou acontecimento sobre o qual 

se quer atribuir algum juízo de valor, utilizando-se, para isso, de um estilo que se 

tornou consagrado. Vejamos o exemplo: 

 

(11) 

Satélite (Manuel Bandeira) 

 
Fim de tarde. 
No céu plúmbeo 
A Lua baça 
Paira 
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Muito cosmograficamente 
Satélite. 
Desmetaforizada, 
Desmitificada, 
Despojada do velho segredo de melancolia, 
Não é agora o golfão de cismas, 
O astro dos loucos e dos enamorados. 
Mas tão-somente 
Satélite. 
Ah Lua deste fim de tarde, 
Demissionária de atribuições românticas, 
Sem show para as disponibilidades sentimentais! 
Fatigado de mais-valia, 
Gosto de ti assim: 
Coisa em si, 
- Satélite. 
Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/11092/satelite. 15 ago. 2020. 

 

Intertexto 3 
 
Plenilúnio (Raimundo Correia) 
 
Além nos ares, tremulamente, 
Que visão branca das nuvens sai! 
Luz entre as franças, fria e silente; 
Assim nos ares, tremulamente, 
Balão aceso subindo vai... 
 
Há tantos olhos nela arroubados, 
No magnetismo do seu fulgor! 
Lua dos tristes e enamorados, 
Golfão de cismas fascinador! 
 
Astro dos loucos, sol da demência, 
Vaga, notâmbula aparição! 
Quantos, bebendo-te a refulgência, 
Quantos por isso, sol da demência, 
Lua dos loucos, loucos estão! 
[...] 
Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/11454/plenilunio. Acesso em: 20 ago. 2020.  

 
 
Podemos considerar o poema ―Satélite‖ de Manuel Bandeira um exemplo de 

intertextualidade estilística, pois, ao estabelecermos um paralelo entre esses dois 

textos é possível percebermos que Manuel Bandeira recupera em seu poema alguns 

versos do poema de Raimundo Correia com o intuito de rechaçar ou contestar o 

estilo adotado por esse poeta ao descrever a lua.   
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Raimundo Correia é um dos representantes do Parnasianismo no Brasil, 

escola literária que tinha como uma de suas propostas, ―devolver‖ a beleza formal à 

poesia ou culto à forma. No entanto, este poeta não submeteu sua sensibilidade à 

devoção da forma. Ainda que tenha aderido à ideia de perfeição formal, seus 

poemas exploram a força das imagens sugestivas. 

Raimundo Correia é também autor de uma poesia descritiva e filosofante e 

muitos de seus poemas apresentam-se constituídos de uma percepção fina e 

encantadora da natureza, aliada a uma maestria versificatória. 

Percebemos essas características no poema ―Plenilúnio‖. Poema, ao mesmo 

tempo descritivo e filosófico, é construído pelo uso constante de metáforas e intensa 

subjetividade e abstração. As descrições são realizadas a partir do ponto de vista, 

julgamentos de valor e sentimentos do próprio poeta. 

Manuel Bandeira em seu poema ―Satélite‖ retrata a lua de maneira objetiva 

(―Muito cosmograficamente satélite, desmetaforizada, desmitificada, sem show para 

as disponibilidades sentimentais!‖). (―Não é agora o golfão de cismas, o astro dos 

loucos e dos enamorados‖). Estes últimos versos aparecem em ―Plenilúnio‖. 

Percebemos assim, que Manuel Bandeira retoma o estilo de Raimundo Correia e se 

contrapõe a ele, ou melhor, promove uma subversão desse estilo.  

Ao retirar da lua todas as conotações subjetivas, amplamente utilizadas pelos 

românticos e parnasianos, Bandeira reafirma a proposta modernista. 

4.1.5 Intertextualidade intergenérica 

 

A Intertextualidade intergenérica se efetiva pela inter-relação estabelecida 

entre gêneros pertencentes a categorias distintas. Para Bakhtin (2003) os gêneros 

do discurso se caracterizam por uma estrutura composicional, um conteúdo temático 

e um estilo que se mantem relativamente estáveis em gêneros da mesma classe. 

Essa particularidade além de possibilitar o seu reconhecimento, viabiliza a 

escolha textual que mais se adéqua as mais diversas situações de uso. Bakhtin 

(2003) relativiza essa propriedade dos gêneros em razão da possibilidade que eles 

apresentam de se modificar para corresponder às necessidades específicas de cada 

contexto de uso.  

Há situações, por exemplo, em que um gênero assume ou absorve as 

características pertencentes à outra modalidade de gênero com o intuito de cumprir 
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com um propósito comunicativo, que em virtude dessa hibridização espera-se que 

seja alcançado com maior êxito. Quando isso ocorre temos a intertextualidade 

intergenérica, a qual se manifesta, por exemplo, em uma crônica de jornal escrita 

com formato de carta, de conto de fadas; um anúncio com as características de um 

manual de instrução, entre outros. Vejamos um exemplo: 

 

(12) 

Receita de pão (Roseana Murray) 
 
―é coisa muito antiga 
o ofício do pão 
primeiro misture o fermento 
com água morna e açúcar 
e deixe crescer ao sol 
depois numa vasilha 
derrame a farinha e o sal 
óleo de girassol manjericão 
 
adicionado o fermento 
vá dando o ponto com calma 
água morna e farinha 
 
mas o pão tem seus mistérios 
na sua feitura há que entrar 
um pouco da alma do que é etéreo 
 
então estique a massa 
enrole numa trança 
e deixe que descanse 
que o tempo faça a sua dança 
 
asse em forno forte 
até que o perfume do pão 
se espalhe pela casa e pela vida‖ 
(MURRAY, Roseana. Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1997, p. 28.) 
Disponível em: http://blogdaroseana.blogspot.com/2009/10/receita-de-pao.html. Acesso em: 25 ago. 
2020. 

 

O poema ―Receita de pão‖ apresenta-se com uma configuração híbrida, pois 

se trata de um poema que traz elementos do gênero receita culinária. Porém não 

pode, simplesmente, ser confundido com esse gênero, pois é marcado por uma 

subjetividade que não é comum no gênero receita. Além disso, é constituído por 

versos, estrofes e uma linguagem metaforizada. 
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A intergenericidade é um fenômeno que decorre da imbricação de gêneros, 

ou seja, há uma superposição de gêneros, fazendo com que um único texto 

apresente-se com uma forma mista. Nesse caso em particular, temos um poema que 

apresenta simultaneamente características de um poema e de uma receita culinária. 

A relação intertextual pode ser percebida aqui, pelo uso de termos muito 

frequentes em receitas culinárias, como os verbos no imperativo que são usados 

para instruir acerca dos passos e ações que devem ser seguidos para o sucesso da 

receita: misture, adicione, estique, asse, espalhe, enrole. Mas vale frisar que aqui 

não há a retomada de um texto específico, mas de um conjunto de palavras amiúde 

utilizadas na construção de textos pertencentes a essa categoria.  

4.1.6 Intertextualidade tipológica 

 

A intertextualidade tipológica está relacionada aos aspectos comuns 

identificados nas sequências narrativas, descritivas, expositivas, tipológicas, 

argumentativas, entre outras; que possibilitam o reconhecimento e a produção 

desses diferentes tipos textuais. O que só é possível em razão não só dos modelos 

mentais que construímos, mas também da presença de ―um conjunto de 

características comuns, em termos de estruturação, seleção lexical, uso de tempos 

verbais, advérbios (de tempo, lugar, modo etc.) e outros elementos dêiticos‖ (KOCH; 

BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 75). Características que permitem reconhecer e 

classificar as diversas sequências tipológicas como pertencentes à determinada 

classe.  

Tendo em vista que esse tipo de intertextualidade destoa da concepção de 

intertextualidade que adotamos nesta pesquisa (stricto sensu), não consideramos 

relevante exemplificá-lo. É importante frisar que na construção de alguns gêneros, o 

uso de sequências tipológicas é bastante comum, inclusive encontramos em alguns 

gêneros o uso concomitante de mais de uma sequência tipológica. 

 

4.2 Relações intertextuais na perspectiva de Cavalcante (2018) - (redefinição do 

quadro teórico proposto por Piègay-Gros). 

 

As relações intertextuais têm sido estudadas sob diferentes perspectivas, 

tanto no âmbito da Literatura, quanto da Linguística de Texto. Faremos algumas 
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explanações acerca dessas relações e suas características. Para isso, nos 

apoiaremos na proposta apresentada por Piègay-Grós (1996 apud CAVALCANTE 

2018) que foi retomada por Cavalcante (2018). É pertinente salientar que Piègay-

Grós (reorganizou a proposta de Genette e da mesma forma que esse teórico, 

estuda os processos intertextuais aplicados à literatura).  

Já Cavalcante (2018), ao redefinir o quadro teórico proposto por Piègay-Grós 

não o restringe aos domínios literários. Em suas obras, essa autora vem 

apresentando uma série de exemplos que comprovam a aplicabilidade das 

categorias apresentadas nesse quadro teórico, a textos verbais e não verbais dos 

mais distintos domínios. Por essa razão, nesse estudo, há uma maior aproximação 

com o trabalho desenvolvido por Cavalcante (2018), embora não tenha sido a 

mentora dessa categoria de análise.  

Na proposta apresentada por Piègay-Grós (1996 apud CAVALCANTE, 2018, 

p. 146), aderida e redefinida por Cavalcante (2018), as relações intertextuais 

encontram-se divididas em dois grupos: relações por copresença e relações por 

derivação. Dentro dos quais se inserem os vários tipos de intertextualidade.  

No grupo das relações por copresença encontram-se a citação, o plágio, a 

alusão e o subtipo chamado de referência. No grupo das relações que ocorrem por 

derivação estão a paródia, o travestimento burlesco e o pastiche. Piègay-Gros insere 

ainda a citação e a referência no grupo das relações intertextuais explícitas e o 

plágio e a alusão como tipo de intertextualidades que se apresentam de forma 

implícita. 

4.2.1 Relações intertextuais por copresença 

 

Segundo Cavalcante (2018, p. 147), as relações intertextuais que se 

estabelecem por copresença são aquelas em que é possível perceber, por meio de 

distintos níveis de evidência, a presença de fragmentos de textos previamente 

produzidos, em novos textos. São elas: 

4.2.1.1 Citação 

 

A Citação é a reprodução exata do discurso citado, ou melhor, de uma 

enunciação pertencente a outro processo enunciativo. Normalmente vem indicada 



57 
 

por uma pontuação específica e referência ao autor do enunciado original. Dessa 

forma, apresenta-se de forma direta, explícita, reproduzindo fragmentos do texto 

fonte. A citação costuma ser destacada com ou sem aspas, acompanhada da 

identificação do autor. Geralmente a citação é utilizada com o intuito de enriquecer, 

valorizar ou validar um texto.  

Vejamos o exemplo seguinte: 

 

(13) 

A citação é o tipo de intertextualidade que mais costuma vir assinalada por 
sinais tipográficos diversos (como aspas, recuo de margem, itálico, 
diminuição de fonte etc.), que demarcam uma fronteira entre o trecho citado 
e o texto em que ela se encontra. (CAVALCANTE, 2018, p. 147) 
 

4.2.1.2 Referência 

 

Cavalcante (2018, p. 150) intitula referência o processo de remissão a outro 

texto sem, necessariamente, haver citação de um trecho. Segundo essa autora, a 

remissão pode realizar-se, por exemplo, por meio da nomeação do autor do 

intertexto, do título da obra, de personagens de obras literárias etc. Cavalcante 

(2018) acrescenta ainda que no meio acadêmico, as referências costumam ser 

indicadas por meio do último sobrenome do autor, seguido do ano de publicação da 

obra cujas ideias são parafraseadas. Segue um exemplo em que é possível 

identificarmos esse tipo de relação intertextual, conforme a primeira acepção 

mencionada. 

 

(14) 

Anúncio da Greenpeace 
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Fonte: Google imagens 

Intertexto 4 

Guernica (Pablo Picasso) 

 

Fonte: Google imagens 

            

As relações intertextuais encontram-se inseridas em um amplo universo de 

classificações e em razão disso nem sempre é fácil identificar com precisão em que 

tipo de intertextualidade um determinado texto se insere. Além disso, um mesmo 

texto pode apresentar mais de um tipo de relação, por isso, às vezes, uma única 

classificação não é suficiente para abranger todas as relações observadas nos 

diálogos intertextuais.  
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Percebemos que o anúncio produzido pela organização não governamental 

Greenpeace - organização que luta em defesa do meio ambiente - faz referência, 

por meio da utilização de recursos verbais e não verbais, à ―Guernica‖ de Pablo 

Picasso, embora não haja nenhuma referência precisa a algum elemento do quadro, 

muito menos citações de trechos, tendo em vista a inexistência de elementos 

verbais na pintura. Porém a utilização de elementos, extremamente semelhantes, 

nos remete imediatamente ao quadro. Inclusive a frase presente no anúncio ―Mudam 

os personagens, não muda a tragédia‖ é construída de modo a fazer 

referência/alusão às figuras que compõem a pintura. Todo esse processo de 

referência para estabelecer uma relação que promovesse uma aproximação de 

sentidos entre o anúncio e ―Guernica‖.  

É interessante que ao observarmos o anúncio produzido pela organização 

não governamental Greenpeace, somos instigados a fazer alguns questionamentos: 

Por que o produtor do anúncio escolheu estabelecer essa relação dialógica com 

Guernica? Que novos sentidos são construídos em razão dessa escolha? Por que 

escolheu justamente esse quadro? Qual a razão da referênca? 

No anúncio da organização não governamental Greenpeace fica claro que o 

texto verbal não é o único elemento responsável pela construção do sentido. A 

comunicação se estabelece simultaneamente pelo uso das linguagens verbal e não 

verbal e os sentidos do texto também se constroem por meio dessa junção.  

A referência ou retomada da pintura de Picasso fica evidente pelo uso de 

elementos como, por exemplo, fundo, cor, disposição. Além disso, o sentido de 

tragédia e destruição que, nesse caso, é construído também pela utilização de 

figuras de animais, em situação de pânico, e de uma motosserra, colabora para a 

construção do sentido que o anúncio quer transmitir: destruição da natureza e do 

meio ambiente.  

A intenção da Greenpeace ao fazer referência à ―Guernica‖ é transmitir a ideia 

de que a morte de animais, da vegetação e do meio ambiente corresponderia aos 

horrores de uma guerra e é justamente aí que o diálogo interdiscursivo existente 

entre os dois textos aparece mais claramente. Constrói-se assim a ideia de que, 

para a humanidade, as consequências da destruição da natureza podem ser tão ou 

mais trágicas quanto as, de uma guerra. Estabelecendo, dessa forma, uma analogia 

entre o desrespeito ao meio ambiente e uma guerra.  
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No anúncio, portanto, é possível identificarmos, além da relação intertextual, 

uma relação interdiscursiva bastante interessante. O quadro Guernica (1937), de 

Pablo Picasso é mundialmente conhecido por retratar os horrores da guerra civil 

espanhola, ocorrida na década de 1930. Por meio desse quadro, Picasso expressa a 

indignação do artista diante do bombardeio ao pequeno povoado de Guernica, no 

dia 26 de abril de 1937, na região basca da Espanha, ordenado pelo general Franco 

e Picasso pinta essa obra como uma forma de protesto. No momento em que 

ocorreu esse bombardeio, Franco era apoiado pelo nazismo alemão e pelo fascismo 

italiano. Picasso era espanhol e republicano, e esse quadro é um protesto pessoal 

contra essa guerra e a ditadura franquista.  

No anúncio da Greenpeace, assim como na pintura, também há a ideia de 

indignação e a intenção de protestar, embora seja em relação a episódios diferentes. 

Nesse caso, como já mencionado, há um protesto contra a destruição do meio 

ambiente. Tudo parece caótico, mas a composição está estruturada com muita 

firmeza. Não existem cores alegres, vibrantes, apenas preto, branco e tonalidade de 

cinza que nos remetem a dor, ao sofrimento, ao desumano. 

A confusão e o horror são mostrados pelo modo como as formas estão 

distorcidas, os animais gesticulam desesperadamente. Tudo enfatiza a tragédia. O 

relâmpago da explosão, que na pintura, é mostrado como uma lâmpada elétrica 

iluminando a cena e projetando uma sombra irregular, também é retomado pela 

imagem utilizada no anúncio da Greenpeace, porém com uma arma que aparece 

apontada para os animais. As formas dilaceradas, a atmosfera de pânico, 

simbolizam um desastre de grandes proporções, assim como ocorre na pintura de 

Picasso. Na composição e na atmosfera do quadro, Picasso captou um terrível 

momento do horror da guerra e como é possível perceber, esse sentimento de 

horror também é retratado no anúncio construído pela organização Greenpeace. 

Sentimentos recuperados pela referência a esses elementos.  

Vale lembrar que a pintura de Picasso tornou-se progressivamente um 

símbolo político, de protesto, emblema de todas as tragédias devastadoras da 

sociedade moderna e um ícone da paz.  Dessa forma, conhecer o intertexto é 

fundamental para a compreensão do anúncio em questão. O desconhecimento do 

intertexto faria com que a frase utilizada no anúncio da Greenpeace: ―mudam os 

personagens, não muda a tragédia. Junte-se‖; perdesse quase que completamente 

o sentido pretendido pelo produtor do texto. 



61 
 

Percebemos, portanto, que no anúncio, o locutor ativa ou faz referência ao 

enunciado original para argumentar a partir dele e, dessa forma, orienta a 

construção de novos sentidos pelo interlocutor, através do uso da intertextualidade 

das semelhanças com valor de captação. Se o interlocutor não conseguir fazer essa 

retomada, a compreensão, de certa forma, ficará impossibilitada e haverá um 

empobrecimento da leitura realizada. Koch (2002) apud Cavalcante (2018, p. 19) 

destaca que 

 

A atividade interativa textual não se realiza exclusivamente por meio dos 
elementos linguísticos presentes na superfície do texto, nem só por seu 
modo de organização, mas leva em conta também o conhecimento de 
mundo do sujeito, suas práticas comunicativas, sua cultura, sua história, 
para construir os prováveis sentidos no evento comunicativo. 

 

Como foi possível perceber, para haver uma compreensão satisfatória do 

anúncio produzido pela Greenpeace, conhecer a história do quadro e o que ele 

representa se fez extremamente necessário para peceber o que motivou a 

Greenpeace a fazer a referência e os novos sentidos construídos em decorrência 

dessa relação. 

4.2.1.3 Alusão 

             

Temos a ocorrência da alusão quando se faz uma referência implícita a uma 

obra de arte, um fato histórico, a um autor para servir de termo de comparação ou 

analogia. Emprega-se esse tipo de intertextualidade quando objetiva-se fazer 

menção a um fato, a alguém ou algo e para isso apela-se à capacidade de 

associação de ideias do leitor. Nas palavras de Cavalcante (2018, p. 152), alusão é  

 

Uma espécie de referenciação indireta, como uma retomada implícita, uma 
sinalização para o coenunciador de que, pelas orientações deixadas no 
texto, ele deve apelar à memória para encontrar o referente não dito. 
Diferentemente da referência, que apresenta marcas explícitas por meio das 
quais é possível reconhecer o intertexto ao qual se está fazendo remissão 
(tais como nome do autor, título da obra, nome de personagens etc.). 

             

A alusão é um tipo de intertextualidade implícita, pois não expõe marcas 

diretas, e, por essa razão, seu reconhecimento demanda maior capacidade de 

inferência e nem sempre o coenunciador detém o conhecimento necessário que o 

possibilite o reconhecimento das pistas intertextuais. Esse reconhecimento nem 
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sempre é indispensável para a compreensão do sentido do novo texto, mas 

certamente conhecer o intertexto trará uma nova amplitude de compreensão. Esse é 

um dos motivos que faz com que, diferentes pessoas tenham uma compreensão 

diferente de um mesmo texto. Dessa forma, 

 

Para o processo de compreensão, além do conhecimento do texto-fonte, 
necessário se faz também considerar que a retomada de texto(s) em 
outro(s) texto(s) propicia a construção de novos sentidos, uma vez que são 
inscritos em uma outra situação de comunicação, com outras configurações 
e objetivos. (KOCH; ELIAS, 2018, p. 85-86) 

 

Vejamos o exemplo: 

 

(15) 

Anúncio da Amanco 

 
Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/13538137. Acesso em: 15 set. 2020. 

 

Intertexto 5 

https://brainly.com.br/tarefa/13538137
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Disponível em: https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,apos-confusao-tigre-abandona-o-

campo-e-sao-paulo-e-campeao-da-sul-americana,972697. Acesso em: 15 set. 2020. 

 

 

O anúncio divulgado pela empresa ―Amanco‖ traz um exemplo de 

intertextualidade e interdiscursividade bastante interessante que brinca com um jogo 

de sentidos, provocado pelo uso das palavras tricolor e tigre, só identificado com o 

conhecimento do contexto em que foi produzido. Sem esse conhecimento fica, 

praticamente, impossível compreender o sentido e a intenção do locutor ao produzir 

esse anúncio. Quem é o tricolor e quem é o tigre? Que outra significação essas 

expressões adquirem no anúncio? A referência do anúncio remete ao contexto de 

sua publicação: o anúncio foi divulgado no dia seguinte à vitória do São Paulo 

(tricolor paulista) em cima de Tigre, time da Argentina.  

A conquista da Copa Sul-Americana motivou o anúncio, que brinca com a 

ideia de ‗ganhar de Tigre‘, provocando a empresa concorrente. A semelhança 

existente entre o nome da empresa concorrente da Amanco e o nome do time que 

perdeu o jogo oportunizou essa empresa a fazer, por meio da alusão a esse 

acontecimento, esse jogo de ideias que aparece no anúncio. Aqui temos um 

exemplo de alusão porque não se expõe marcas diretas que remeta ao texto fonte, 

por isso seu reconhecimento demanda maior capacidade de inferência. O texto fonte 

nesse caso pode ter sido as manchetes divulgadas nos meios de comunicação da 

época, como demonstramos ou mesmo a transmissão do jogo. 

Quando o anúncio da Amanco menciona a palavra tricolor, percebemos que 

está fazendo referência ao logotipo da empresa, constituído de três cores: verde, 
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azul e branco, que aparecem na imagem do anúncio. Já a palavra Tigre faz 

referência à empresa concorrente da Amanco no segmento de tubos e conexões. 

Mas o sentido desse anúncio vai muito além do que está posto de forma 

relativamente explícita no anúncio. Por isso compreender o contexto de produção 

desse anúncio e realizar inferências é extremamente necessário para efetivamente 

compreendê-lo.  

Para compreender esse jogo discursivo elaborado pela anunciante, o 

interlocutor necessita ter o conhecimento de muitas informações que não aparecem 

na peça de marketin. Conforme Teun Dijk (2017, p. 18), 

 

Compreender o discurso significa compreender texto/conversação-em-
contexto. Por conseguinte, a análise do discurso e a análise da conversação 
precisam explicitar o que são os contextos e como exatamente precisam ser 
analisados, de modo a explicar como os usuários da língua chegam a esse 
tipo de compreensão. 

 

Como compreender toda a significação pretendida pelo locutor, se o 

interlocutor desconhecer algumas informações essenciais, como, por exemplo, 

saber que outra significação adquirem as palavras tricolor e tigre no anúncio? Como 

compreender um anúncio dessa natureza, se desconhecer que Tigre, além de fazer 

referência a uma empresa fabricante de tubos e conexões, também faz alusão a um 

time de futebol da Argentina? Da mesma forma, acontece com a palavra Tricolor, 

que também é utilizada para se referir a um time. Todo esse jogo discursivo e 

intertextual para mostrar que a Amanco, tricolor, em certo momento, vendeu mais do 

que a marca concorrente, a Tigre.  

Pelo exemplo utilizado, percebemos que as relações intertextuais 

estabelecidas por alusão são bem mais complexas e sua compreensão demanda 

um esforço maior do coenunciador. No anúncio da Amanco temos ainda, mais um 

exemplo de intertextualidade com valor de captação, em que o anunciante, de 

maneira extremamente criativa, retoma, por meio da alusão, um texto anteriormente 

produzido para argumentar a partir dele, ainda que não tenha sido construído com o 

intuito de elogiar o tricolor paulista e enaltecer sua vitória contra o time da Argentina. 

Em casos como esse, quem produziu o anúncio espera que o leitor seja 

capaz de reconhecer a presença do intertexto pela ativação do texto fonte em sua 

memória discursiva. Ao ler este anúncio, é imprescindível que haja esse 
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acionamento, caso contrário, o sentido pretendido pelo locutor, inevitavelmente, será 

prejudicado. Para Koch e Elias (2018, p. 78-79), 

 
A inserção de ―velhos‖ enunciados em novos textos promoverá a 
constituição de novos sentidos. É verdade que a nova produção trará os 
ecos do(s) texto(s)-fonte e estes se farão ouvir mais – ou menos – 
dependendo dos conhecimentos do leitor. Contudo, o ―deslocamento‖ de 
enunciados de um contexto para outro, indiscutivelmente, provocará 
alteração de sentido.  

 

A leitura desse anúncio ilustra perfeitamente, a metáfora do iceberg 

mencionada por Cavalcante em seu livro ―Os sentidos do texto‖, quando faz uma 

abordagem sobre tipos de contexto. Cavalcante (2018) diz que para atribuir sentidos 

a um texto é preciso mobilizar vários conhecimentos. Ela enfatiza a importância dos 

elementos linguísticos presentes na superfície textual (chamada de cotexto) na 

forma de organização do texto, mas relembra que os sentidos não existem nas 

palavras em si, são construídos na interação locutor-texto-interlocutor. 

Em relação a isso, Cavalcante (2018) faz uma pergunta interessante: já que o 

sentido não está somente nas palavras, onde mais ele estará? E traz os diversos 

contextos, como uma resposta para essa pergunta. De modo prático define contexto 

como ―tudo aquilo que, de alguma forma, contribui para ou determina a construção 

do sentido‖ (KOCH; ELIAS, 2006, p. 59 apud CAVALCANTE, 2018, p. 27).  

Mas voltando a metáfora do iceberg, Cavalcante (2018) conta, 

hipoteticamente, a história de um biólogo que foi incumbido de estudar os icebergs 

na Antártida. Chegando lá, ele fica impressionado com a beleza e o tamanho dos 

blocos de gelo. Não se contentando, resolve chegar bem mais perto para verificar 

com mais acuidade o tamanho, a composição, a estrutura, entre outras coisas. 

Então ele percebe que o que aparece aos seus olhos é apenas uma pequena parte 

do imenso iceberg que se estende debaixo das águas. 

 

Semelhante ao pesquisador, quando lemos um texto, somos orientados 
pelas palavras, que nos oferecem um contexto explícito - o cotexto, 
entretanto temos que ativar inúmeros outros conhecimentos armazenados 
na memória para construir o sentido do texto. Essa metáfora do iceberg tem 
sido muito lembrada nos estudos que se ocupam das definições de texto. A 
ponta do iceberg seria, portanto, o que estaria explícito na superfície do 
texto: palavras, frases, organizações sintáticas, articulações coesivas, 
elementos paralinguísticos etc.; a porção submersa do iceberg 
corresponderia a muitos conhecimentos implícitos que precisam ser 
acionados, pelo interlocutor, para completar a unidade de sentido do texto. 
(CAVALCANTE, 2018, p. 28) 
 



66 
 

Como foi possível perceber, não basta saber o que significa cada uma das 

unidades da língua que compõem esse enunciado para apreender seu sentido. Para 

isso, é preciso perceber as relações dialógicas intertextuais e interdiscursivas que 

ele mantém com outros enunciados envolvidos no discurso e conhecer o contexto 

em que foi produzido, para assim conseguir realizar uma interpretação adequada do 

anúncio. Nessa situação, o conhecimento do contexto e a realização de inferências 

se mostrou imprescindível para o entendimento pragmático do discurso. Em relação 

a isso Teun Dijk (2017, p. 17-18) nos diz: 

 

Vê-se que produzir e compreender o texto e a conversação envolve aquilo 
que, tradicional e informalmente, se costuma chamar de ´contexto` dessas 
falas, abrangendo categorias tais como as identidades e os papéis dos 
participantes, o lugar, o tempo, a instituição, entre outros componentes. [...] 
Mesmo que uma análise interacional do fragmento possa e precise ser 
refinada, não permite ter uma compreensão suficiente do que está 
acontecendo, sem que se vá adiante na análise de propriedades relevantes 
do contexto. [...] 

 

Para que haja uma melhor compreensão da importância do contexto é 

interessante que conheçamos melhor o que ele exatamente significa. Teun Dijk 

(2017) explica que tanto nas conversas do dia a dia, como no discurso acadêmico, 

usamos frequentemente noções gerais como ‗língua‘, ‗discurso‘, ‗ação‘, ‗mente‘, 

‗conhecimento‘, ‗sociedade‘ ou ‗poder‘, mas é difícil definir essas noções de maneira 

mais ou menos satisfatória. Para ele, essa dificuldade significa, muitas vezes, que 

estamos lidando com noções fundamentais, que obrigam a recorrer a teorias 

complexas, ou mesmo disciplinas completas, para dar conta de suas propriedades. 

O mesmo, de acordo com ele, se aplica à noção de ‗contexto‘.  

 

É possível que, encarando-a como levemente mais formal do que certos 
conceitos correlatos como ‗situação‘, ‗circunstâncias‘, ou ‗entorno‘, usemos 
a noção de ‗contexto‘ sempre que queremos indicar que algum fenômeno, 
evento, ação ou discurso tem que ser estudado em relação com seu 
ambiente, isto é, com as condições e consequências que constituem seu 
entorno. Portanto, não só descrevemos, mas também, e especialmente, 
explicamos a ocorrência de propriedades de algum fenômeno focal em 
termos de alguns aspectos de seu contexto... Os contextos surgem em 
diferentes tamanhos ou escopos e podem ser mais ou menos micro ou 
macro; falando metaforicamente, parecem ser círculos concêntricos de 
influência ou efeito de certos estados de coisa, eventos ou discursos. (DIJK, 
2017, p. 19, grifo do autor) 
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Realmente não foi difícil perceber, pelo exemplo utilizado, o quanto o 

conhecimento do contexto de produção é necessário para a compreensão do 

sentido de muitos textos e dos processos alusivos utilizados. 

4.2.1.4 Plágio 

 

A relação intertextual se intitula plágio quando o produtor de um texto se 

apropria indevidamente de obra intelectual alheia, de qualquer natureza, assumindo 

a sua autoria.  

 

4.2.2 Relações intertextuais por derivação 

 

Para Cavalcante (2018, p. 155), se enquadram nessa categoria as relações 

intertextuais que acontecem quando um texto deriva de outro previamente existente. 

Conforme essa mesma autora, a paródia, o pastiche e o travestimento burlesco são 

exemplos de relações intertextuais que se manifestam por derivação. A esses, ela 

acrescenta ainda a paráfrase e o détournement que é considerado por alguns 

autores como um tipo especial de paródia.  

4.2.2.1 Paráfrase 

 

A paráfrase ocorre quando um autor recria com suas próprias palavras e 

recursos, um texto anteriormente produzido, com o intuito de reafirmar ou endossar 

a mensagem original, ou seja, o texto é recriado, mas mantém a sua essência, 

mantém-se fiel às ideias do texto original. Para Sant‘Anna (2007, p. 21-22) ―mais do 

que um efeito retórico e estilístico, a paráfrase é um efeito ideológico de 

continuidade de um pensamento, fé ou procedimentos estéticos‖. Tanto é que ―a 

ciência usa a paráfrase como um passo formal para classificar afirmações e 

fórmulas, a religião e a arte a usam como um modo de transmitir valores ou manter a 

vigência ideológica de uma linguagem‖ (SANT‘ANNA, 2007, p. 22). 

Ela é utilizada também com o intuito de reforçar/explicar o que vem de outro 

texto. Quando isso acontece, percebemos claramente, entre outras, sua função 

didática. Sant‘Anna (1988 apud CAVALCANTE, 2018, p. 167) acrescenta que a 

paráfrase é utilizada com o objetivo de esclarecer outro texto, com a utilização de 
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palavras próprias do autor do texto ―atual‖. ―Por ter geralmente esse fim, Sant‘Anna 

diz que se pode falar em paráfrase como um ‗efeito de condensação‘, já que o 

objetivo é reforçar o que já foi dito‖ (CAVALCANTE, 2018, p. 167). 

Cavalcante (2018) reforça que acontece, muitas vezes, de essa reiteração 

originar um comentário bem maior que o do texto-fonte. Quando a paráfrase é 

utilizada com o intuito de reforçar/explicar o que vem de outro texto, ela deixa 

transparecer seu caráter didático. Segue um exemplo de paráfrase: 

 

Intertexto 6 

Canção do exílio (Gonçalves dias)                                                     
 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores 
[...] 
Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar — sozinho, à noite — 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

  

Texto parafraseado 

 

(16) 

Modinha do exílio (Ribeiro Couto) 
 
Os moinhos têm palmeiras 
Onde canta o sabiá. 
Não são arte feiticeiras! 
Por toda parte onde eu vá, 
Mar e terras estrangeiras, 
Posso ouvir o sabiá, 
Posso ver mesmo as palmeiras 
Em que ele cantando está. 
  

Meu sabiá das palmeiras 
Canta aqui melhor que lá. 
Mas, em terras estrangeiras, 
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E por tristezas de cá, 
Só à noite e às sextas-feiras. 
Nada mais simples não há! 
Canta modas brasileiras. 
Canta — e que pena me dá! 

 

O poema ―Modinha do exílio‖ de Ribeiro Couto é um exemplo de texto que 

representa um modelo de paráfrase. Foi recriado a partir do poema ―Canção do 

exílio‖ de Gonçalves Dias e tem como objetivo manter a mesma ideia presente no 

intertexto. O modo de representação original encontra-se preservado, sem 

subversões de teor satírico, depreciativo ou lúdico. O poema de Ribeiro Couto 

apresenta o mesmo viés nacionalista do texto original e também expressa a 

saudade e a tristeza sentidas pelo eu-lírico por se encontrar distante do seu país de 

origem. 

Ribeiro Couto, ao escrever seu poema, reafirma e mantém-se fiel a 

mensagem original, portanto esse texto corresponde a uma paráfrase que se 

apresenta com valor de captação. 

4.2.2.2 Paródia 

     

Corresponde a um tipo de apropriação ou retomada cuja pretensão não é 

manter as ideias do texto citado, mas satirizar, ironizar, contestar, criticar ou 

ridicularizar um discurso específico. A paródia visa a uma ruptura com ideologias 

impostas, levando o leitor a uma reflexão crítica das verdades anteriormente 

incontestadas. Dessa forma, a paródia pode ser considerada uma recriação de 

caráter crítico-contestador. Apesar das diferenças, a paródia mantém laços formais 

que possibilitam a sua identificação junto ao texto-fonte. Nas palavras de Cavalcante 

(2018, p. 155), a paródia  

 
É um recurso bastante criativo que se constrói a partir de um texto-fonte 
retrabalhado - ou seja, há uma transformação de um texto-fonte - com o 
intuito de atingir outros propósitos comunicativos, não só humorísticos, mas 
também críticos, poéticos etc. Isso quer dizer que nem sempre a intenção 
da paródia é pejorativa. A paródia pode realizar-se de diversas formas, 
desde a substituição de fonemas e palavras até a modificação de 
enunciados inteiros, que, no entanto, guardarão resquícios do texto original, 
como tema, nomes de personagens, estilo etc.  
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É importante frisar que ainda que, às vezes, mantenha alguma correlação de 

sentido com o texto original, ela constitui um desvio em relação a este. Sant‘Anna 

(2007, p. 12) atesta que  

 
Modernamente a paródia é como um jogo intertextual, mantido por uma 
relação antagônica com o texto original. O redator desconstrói e desvirtua o 
pensamento do autor, sem, contudo, perder a identidade do texto fonte. 
Tem por objetivo também satirizar, contestar ou ridicularizar fatos 
sociohistóricos que ocorrem cotidianamente.  

 

É o que observamos nos exemplos abaixo:  

 

Intertexto 7                   

Canção do exílio (Gonçalves dias)                                                     
 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores 
[...] 
Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar — sozinho, à noite — 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Texto parodiado 

(17) 

Nova canção do exílio (Luís Fernado Veríssimo) 
 
Minha terra tem Palmeiras 
Coríntians, Inter e Fla 
mas pelo que se viu na Argentina 
não jogam mais futebol por lá  
[...] 
Nossas várzeas têm mais flores 
nossas flores mais pesticidas. 
Só se banham em nossos rios 
desinformados e suicidas. 
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Nossos bosques têm mais vida 
porque nas cidades se morre. 
Quando não é assaltante ou vizinho 
é um motorista de porre 
[...] 
Nossos bancos têm mais juros 
nossos corruptos mais favores 
nossos pobres mais desgraça 
nossa vida mais amores 
[...] 
Mas não permita Deus que eu morra 
sem que eu volte para lá. 
 

Percebemos, claramente, no texto ―Nova canção do exílio‖ de Luís Fernando 

Veríssimo uma retomada explícita do poema de Gonçalves Dias. São feitas várias 

referências que remetem imediatamente ao texto fonte: palavras, título e até versos 

inteiros do poema matriz foram retomados. No entanto, o poema se contrapõe 

completamente a imagem mitificada do Brasil expressa no poema de Gonçalves 

Dias. Luís Fernando Veríssimo desconstrói o sentido do texto original e critica 

duramente, ainda que comicamente, os problemas existentes no Brasil. Há estrofes 

em que ele também traça elogios ao seu país de origem, mas ainda assim difere 

muito da visão idealizada do Brasil manifestada no poema de Gonçalves Dias.  

O poema de Luís Frenando Veríssimo, portanto, se caracteriza como uma 

paródia porque há uma desvirtuação do discurso original, uma descontinuidade de 

pensamento. O poeta se apropria do discurso presente no texto fonte e opõe-se 

sarcasticamente a ele. De certa forma, pode-se dizer que falar de paródia é falar de 

intertextualidade das diferenças e falar de paráfrase é falar de intertextualidade das 

semelhanças. Vejamos outro exemplo: 

No texto abaixo temos um exemplo de meme construído por meio de uma 

relação intertextual parodística. 

(18) 
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Fonte: Google imagens 

 

Nesse meme, extraído da internet, temos um exemplo de gênero textual 

construído por meio da retomada de um excerto da canção ―Lança perfume‖ de Rita 

Lee, cantora nacionalmente consagrada pela qualidade de suas composições. No 

entanto, o produtor do meme recuperou o texto de Rita Lee para promover uma 

crítica ao estilo adotado pela cantora nessa canção.  

Percebemos claramente o viés crítico do meme, quando este estabelece uma 

comparação entre o estilo musical da cantora Valeska Popozuda e o de Rita Lee 

nessa canção, embora este não seja um estilo recorrente nas canções compostas 

por Rita Lee. Comparação estabelecida pela propositada e hipotética dificuldade em 

discernir a autoria da canção. Valeska Popozuda, como se sabe, é uma cantora que 

adota em suas músicas, um estilo marcado por forte erotismo e de teor obsceno. 

Temos, assim, um texto construído a partir de uma retomada ou reconstrução de um 

texto-fonte com o intuito de, ironicamente, promover uma crítica.  

4.2.2.3 Pastiche 

 

Há a ocorrência de pastiche quando se imita o estilo de um autor ou traços de 

sua autoria, normalmente sem a intenção de criticá-los ou satirizá-los. É um tipo de 

intertextualidade muito frequente em imagens e músicas.  

Vejamos o exemplo a seguir: 

Intertexto 8 
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―Pois é. Tenho dito. Tudo aleivosia que abunda nesses cercados. Maisquenada. Foi 
assim mesmo, eu juro, Cumpadre Quemnheném não me deixa mentir e mesmo que 
deixasse, eu mentia. Lorotas! Porralouca no juízo dos povos além das Gerais! 
Menina Mágua Loura deu? Não deu.(…)‖                                                                                    

                                                                                    (Guimarães Rosa, ―Grande Sertão: Veredas‖) 

 (19) 
 

 
―Compadre Quemnheném é que sabia, sabença geral e nunca conferida, por quem? 
Desculpe o arroto, mas tou de arofagia, que o doutor não cuidou no devido. Mágua 
Loura era a virge mais pulcra das Gerais. Como a Santa Mãe de Deus, Senhora dos 
Rosários, rogai por nós! (…)‖                                                                          
                                                                         (Carlos Heitor Cony, Folha de S. Paulo, 11/09/1998) 
Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq11099809.htm#:~:text=Cumpadre%20Quemnhen%C3%A
9m%20%C3%A9%20que%20sabia,dos%20Ros%C3%A1rios%2C%20rogai%20por%20n%C3%B3s!. 
Acesso em: 08 ago. 2020.  

 

Como se pode perceber, o texto de Carlos Heitor Cony constitui-se em uma 

imitação do estilo de Guimarães Rosa. Retoma fragmentos de ―Grande Sertão: 

Veredas‖ e não há pretensão de satirizar o estilo desse autor. 

Vale salientar que Cavalcante (2018) afirma que em um trabalho feito em 

parceria com Koch e Bentes (2007), preferiram chamar as relações intertextuais 

dessa natureza de intertextualidade estilística, o que, de fato, ela considera mais 

simples, porém mais abrangente. Por isso Cavalcante (2018) preferiu fazer as 

distinções, mesmo sabendo da dificuldade que existe em separá-las. Tanto é que 

ela se refere à paródia, ao pastiche e ao travestimento burlesco como relações que 

apresentam alguns pontos em comum, embora ela estabeleça diferenças entre eles.  

4.2.2.4 Détournements 

 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) definem détournement, termo utilizado, 

conforme essas autoras, por Grésillon e Maingueneau (1984), como um tipo de 

intertextualidade que, frequentemente, se apresenta com um teor lúdico, 

caracterizado por um jogo criativo com as palavras e construído a partir da retomada 

de outro texto anteriormente produzido, em que são realizadas pequenas alterações 

com o intuito de divertir, ironizar. Quando desenvolvidos com esse intuito, esses 

jogos de palavras, segundo as autoras mencionadas, são construídos sem que haja 

pretensão de se realizar manobras de caráter político ou ideológicas.  
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Koch, Bentes e Cavalcante (2007) salientam que esses autores defendem 

ainda a existência de detournements de tipo militante, que visa a dar autoridade a 

um enunciado (captação) ou a apagar a autoridade do texto de origem, em nome de 

interesses das mais diversas ordens (subversão).  

Koch e Elias (2018) definem ainda détournement como um tipo de 

manipulação que o produtor do texto opera sobre texto alheio ou mesmo próprio, 

com o fim de produzir determinados efeitos de sentido, recurso muito usado, por 

exemplo, na publicidade, no humor, na canção popular, bem como na literatura.  

Para Cavalcante (2018, p. 159), pode-se dizer que ―o détournement é um tipo 

de paródia‖, mas que se restringe a textos mais curtos, muitas vezes a provérbios, 

frases feitas etc., ―não chegando a transformar um texto completo em outro, em 

todos os casos‖ (CAVALCANTE, 2018, p. 159). Vale ressaltar que esse tipo de 

intertextualidade é frequentemente construído por meio da substituição de um 

fonema ou uma palavra, por meio de acréscimo, supressão ou transposição. 

Exemplo de détournement construído por substituição.  

 

(20) 

 

Fonte: Google imagens 

 

No texto acima temos mais um exemplo de texto construído pela retomada do 

poema ―Canção do exílio‖ de Gonçalves Dias. Nesse caso, a construção se faz não 

só pela retomada de alguns versos do poema, mas também por meio da substituição 

da palavra Palmeiras pela palavra Corinthians.   
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Nesse texto percebemos que Maurício de Sousa faz uso de um jogo bem 

interessante com as palavras e por meio da alteração realizada, consegue produzir 

um texto que tem como propósito divertir o leitor. No primeiro quadrinho da tirinha 

temos um exemplo de détournement e nos quadrinhos seguintes, Maurício de Sousa 

faz uma brincadeira com o détournement construído para produzir, por meio dessa 

‗brincadeira‘, o efeito de humor pretendido, no gênero em que essa construção foi 

inserida. Por meio da leitura desse texto, o interlocutor é levado a ativar o enunciado 

original, de modo a adaptá-lo a uma nova situação, para que assim ele consiga 

perceber ou atribuir-lhe um novo sentido, diferente do original. Nesse caso 

evidencia-se um time de futebol (Corinthians) em detrimento de outro (Palmeiras). 

Ainda no que diz respeito ao conceito de détournement, Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007, p. 46), postulam a extensão desse conceito às diversas formas de 

intertextualidade nas quais ocorre algum tipo de alteração - ou adulteração - de um 

texto-fonte, visando à produção de sentidos. Entre as alterações ou operações de 

retextualização, Koch, Bentes e Cavalcante (2007) mencionam as seguintes: 

substituição de fonemas, acréscimo, supressão e transposição. 

As autoras enfatizam que muitos casos de détournement se configuram em 

uma contradição ao texto-fonte, por intermédio da negação de uma parte ou do todo, 

pelo apagamento da negação que aquele encerra, ou, ainda, pelo acréscimo de 

expressões adversativas. Elas ainda acrescentam, que por meio das formas de 

retextualização - transformação de um texto em outro - operam-se diversos tipos de 

détounements. Détournements de provérbios, fábulas, frases feitas, títulos de filmes, 

textos humorísticos, hinos, canções populares, de textos ou títulos de textos 

literários, entre outros. 

4.2.2.5 Travestimento burlesco 

 

Ocorre esse tipo de intertextualidade quando há a retomada de um texto em 

que se mantém o conteúdo, porém o estilo é transformado com finalidade puramente 

satírica. ―Há uma transformação de um estilo, no caso, do que consideraríamos um 

texto sério, passível de referências, em um texto depreciativo, com tom 

eminentemente satírico: é como dar uma caricatura grotesca a um nobre‖ 

(CAVALCANTE, 2018, p. 164). 
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Intertexto 9                                                    (21) 

Mona Lisa (Leonardo da Vinci) Travestimento burlesco 

  

Fonte: Google imagens 

 

Percebemos uma ocorrência de travestimento burlesco nessa pintura recriada 

a partir da obra original ―Mona Lisa‖ de Leonardo da Vinci. Quadro que retrata a 

figura de uma mulher mundialmente conhecida, por apresentar um sorriso tímido, 

enigmático e uma expressão introspectiva, que conferem à obra, algo de misterioso. 

A calma e serenidade presentes nesse sorriso, ao mesmo tempo sedutor e 

reservado, vêm intrigando cientistas do mundo inteiro, que se empenham em 

descobrir os segredos que estão por trás dele.  

E é justamente esse elemento que sofre uma maior transformação na obra 

recriada. Focaliza-se, sobretudo, no sorriso, promovendo uma distorção burlesca, 

grosseira e bizarra da imagem original, ocasionando a descaracterização dessa obra 

de Leonardo da Vinci. Para Sarmento e Tufano (2010, p. 23), ―os artistas estão 

sempre dialogando com os artistas de sua época ou de épocas passadas, 

recuperando certos traços de estilo ou visão de mundo, para revalorizá-los, criticá-

los ou satirizá-los‖.   



77 
 

4.3 Outras relações intertextuais 

4.3.1 Tradução 

 

Consiste em um modelo intertextual que busca a neutralidade a partir da 

recriação de um texto, anteriormente produzido, por meio da conversão em outro 

idioma. Conforme Paulino, Walty e Cury (2005, p. 42), usualmente, o processo de 

tradução significa transpor textos de uma língua para outra.  As autoras defendem 

que esse sentido é limitado, uma vez que a tradução, como fenômeno complexo, 

pressupõe, além das questões linguísticas e culturais, um trabalho de criação, 

sobretudo na tradução de textos literários.   

4.3.2 Epígrafe 

 

Ocorre epígrafe quando se utiliza um texto fonte na introdução de um 

determinado conteúdo. Esse tipo de intertextualidade é frequentemente utilizado em 

trabalhos acadêmicos e consubstancia-se quando se insere frases ou excertos de 

pensamentos que servem de apresentação do assunto que virá na sequência. É 

também um tipo de intertextualidade explícita. 

 
(22) 

Muitas vozes (Ferreira Gullar) 

 
―Meu poema 
é um tumulto: 
a fala 
que nele fala 
outras vozes 
arrasta em alarido‖ 
[...] 
Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/9505/muitas-vozes. Acesso em: 20 nov. 2020. 

 

Depois dessa incursão pela definição e tipologias intertextuais, alicerçados 

nesses conhecimentos, analisaremos o corpus proposto na pesquisa. É importante 

enfatizar que a análise realizada tem como enfoque o processo de construção de 

novos sentidos, provenientes de relações dialógicas intertextuais. Em razão disso, 

nem todos os tipos de intertextualidade serão contemplados na análise. 
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5 ANÁLISE DIALÓGICA INTERTEXTUAL EM POEMAS E CANÇÕES. 

 

O corpus selecionado, conforme já dito, é constituído de poemas e canções – 

12, na totalidade - que mantêm uma relação intertextual com textos previamente 

produzidos (intertextos). Tendo em vista que a análise apresenta um caráter 

analítico-comparativo, para a sua realização mostrou-se necessário estabelecermos 

um paralelo entre as informações expressas no texto fonte e o texto criado a partir 

dele. Isso não só nos oportunizará uma melhor compreensão das intenções 

comunicativas do produtor do novo texto, como também facilitará a apreensão dos 

novos sentidos construídos a partir dessa retomada e desse diálogo.  

É importante reiterar que as análises realizadas são de caráter analítico-

comparativo. Em razão disso, os sentidos aqui apontados são oriundos de uma 

análise pessoal e, portanto, suscetíveis a discordâncias e divergências, pois quando 

se fala em sentidos, há sempre muitas nuances e desdobramentos e não raro 

alguns sentidos se sobressaem em detrimento de outros ou até mesmo, passam 

despercebidos ou ainda percebidos sob outro prisma. Sem desconsiderar essas 

possibilidades, passaremos a análise a que nos propomos. 

 

5.1 Análise intertextual em canções 

 

Iniciaremos a análise trazendo um exemplo muito interessante de texto 

construído por meio de uma relação dialógica intertextual estabelecida com 

provérbios populares. Trata-se da canção intitulada ―Bom conselho‖ de Chico 

Buarque de Holanda. Na construção dessa canção, Chico Buarque faz a retomada 

dos provérbios populares, porém inverte-os completamente, analisa-os criticamente 

e atribui-lhes uma outra significação. É importante reforçarmos que para a 

compreensão dos sentidos dessa canção devemos levar em consideração que além 

de uma relação intertextual, temos também, nessa canção, uma relação 

interdiscursiva. Intertextual porque Chico Buarque cita trechos dos provérbios e há 

interdiscursividade porque ele se apropria dos discursos dos provérbios, ainda que 

seja para recriá-los a sua maneira, questioná-los ou refutá-los. Vejamos: 

 

Intertexto 01 
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Provérbios populares 

 

―Dorme que a dor passa‖. 
 
―Quem espera sempre alcança‖. 
 
―Faça o que eu digo, não faça o que eu faço". 
 
―Pense, antes de agir‖. 
 
―Devagar se vai longe‖. 
 
―Quem semeia vento, colhe tempestade‖. 
 

Texto 01 - Bom Conselho (Chico Buarque)  

 
Ouça um bom conselho 
Que eu lhe dou de graça 
Inútil dormir que a dor não passa 
Espere sentado 
Ou você se cansa 
Está provado, quem espera nunca alcança 
Venha, meu amigo 
Deixe esse regaço 
Brinque com meu fogo 
Venha se queimar 
Faça como eu digo 
Faça como eu faço 
Aja duas vezes antes de pensar 
Corro atrás do tempo 
Vim de não sei onde 
Devagar é que não se vai longe 
Eu semeio vento na minha cidade 
Vou pra rua e bebo a tempestade. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-buarque/85939/. Acesso em: jan. 2020. 

 

No que se refere ao tipo de intertextualidade desenvolvida por Chico Buarque 

nessa canção, é interessante a classificação estabelecida por Koch (2010) no livro 

―O Texto e a Construção dos Sentidos‖. Nessa obra a autora classifica a 

intertextualidade em sentido restrito em: 1. intertextualidade de conteúdo; 2. 

intertextualidade explícita e implícita; 3. das semelhanças e das diferenças e 4. 

intertextualidade com intertexto alheio, com intertexto próprio ou com intertexto 

atribuído a um enunciador genérico. No que se refere a essa última classificação (4), 

Koch (2010), afirma que alguns autores reservam a denominação de 

intertextualidade apenas para o primeiro caso: a intertextualidade que é construída 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/85939/
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com o intertexto alheio. Com intertexto próprio aconteceria uma intra ou 

autotextualidade e por último atribuem-se a um enunciador genérico, enunciações 

que têm por origem um enunciador indeterminado, as quais fazem parte do 

repertório de uma comunidade, como é o caso dos provérbios e ditos populares. 

Para Koch (2010, p. 64), 

 

Ao usar-se um provérbio, produz-se uma ―enunciação-eco‖ de um número 
ilimitado de enunciações anteriores do mesmo provérbio, cuja verdade é 
garantida pelo enunciador genérico, representante da opinião geral, da ―vox 
Populi‖, do saber comum da coletividade. 

 

É possível identificarmos ainda no texto de Chico Buarque, segundo essa 

mesma classificação, a intertextualidade das diferenças, pois nesse tipo de 

intertextualidade, ―o texto incorpora o intertexto para ridicularizá-lo, mostrar sua 

improcedência ou, pelo menos, colocá-lo em questão (paródia, ironia, estratégia 

argumentativa da concessão ou concordância parcial)‖ (KOCH, 2010, p. 63).  

Todas as apreciações presentes no texto são de responsabilidade de uma 

voz que percebe e compreende os ditados populares sob outro prisma, a partir de 

um ponto de vista discordante. Brinca-se, intencionalmente, nessa canção, com uma 

pluralidade de sentidos, instalando-se uma ambivalência interna ao texto, pela 

multiplicação de pontos de vista, pela dimensão polêmica, pelo caráter relativo das 

afirmações e pelos múltiplos pontos de vista sobre uma dada realidade.  

Percebemos ainda que a canção é construída pela junção de muitos 

détournements que se apresentam com o intuito de subverter o texto original. 

Détournements constituídos por meio de substituição de palavras, por acréscimos, 

por inversão da polaridade afirmação/ negação, supressão e transposição. A esse 

respeito, Koch, Bentes, Cavalcante (2007) salientam que o détournement envolve, 

em grande parte dos casos de subversão, ―uma contradição ao texto-fonte, por 

intermédio da negação de uma parte ou do todo, pelo apagamento da negação que 

aquele encerra, ou, ainda, pelo acréscimo de expressões adversativas‖ (KOCH; 

BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 51).  

Ao examinar as relações dialógicas, Bakhtin (2003) diz que as vozes que 

aparecem nessas relações são de natureza social ou individual. Fato que nos ajuda 

a compreender melhor esses posicionamentos contrários assumidos em relação a 
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outros textos ou discursos. Fiorin (2019a, p. 32) esclarece essa afirmação de 

Bakhtin ao dizer: 

 
O sujeito bakhtiniano não está completamente assujeitado aos discursos 
sociais. Se assim fosse, negar-se-ia completamente a concepção de 
heteroglossia e de dialogismo, centrais na obra do filósofo. A utopia 
bakhtiniana é que se pode resistir a todo processo centrípeto e 
centralizador. No dialogismo incessante, o ser humano encontra o espaço 
de sua liberdade e de seu acabamento. Nunca ele é submetido 
completamente aos discursos sociais. A singularidade de cada pessoa no 
―simpósio universal‖ ocorre na ―interação viva das vozes sociais‖. Nesse 
―simpósio universal‖, cada ser humano é social e individual. 

 

Com o propósito de esclarecer melhor o fenômeno dialógico bakhtiniano e 

dissociá-lo da significação comum atribuída à palavra diálogo, Fiorin (2019a, p. 28, 

grifo do autor) ressalta que 

 

O vocábulo diálogo significa, entre outras coisas, ―solução de conflitos‖, 
―entendimento‖, ―promoção de consenso‖, ―busca de acordo‖, o que poderia 
levar a pensar que Bakhtin é o filósofo da grande conciliação entre os 
homens. Não é nada disso. As relações dialógicas tanto podem ser 
contratuais ou polêmicas, de divergência ou de convergência, de aceitação 
ou de recusa, de acordo ou de desacordo, de entendimento ou de 
desinteligência, de avença ou de desavença, de conciliação ou de luta, de 
concerto ou de desconcerto. A relação contratual com um enunciado, a 
adesão a ele, a aceitação de seu conteúdo faz-se no ponto de tensão dessa 
voz com outras vozes sociais. 

 

Percebemos que apesar de Chico Buarque retomar dialogicamente os 

provérbios populares em sua canção, é visível essa relação de desacordo e 

divergência mencionada por Bakhtin. Fato que reforça ainda mais, no âmbito da 

intertextualidade, o valor de subversão identificado na canção e nos ajuda a 

compreender melhor os posicionamentos discordantes presentes na canção. 

 

Intertexto 02 

Ai que saudades da Amélia (Ataulfo Alves e Mário Lago) 

 
Nunca vi fazer tanta exigência 
Nem fazer o que você me faz 
Você não sabe o que é consciência 
Não vê que eu sou um pobre rapaz 
Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo o que você vê, você quer 
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim é que era mulher 



82 
 

Às vezes passava fome ao meu lado 
E achava bonito não ter o que comer 
Quando me via contrariado 
Dizia: Meu filho, o que se há de fazer! 
Amélia não tinha a menor vaidade 
Amélia é que era mulher de verdade. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/mario-lago/377002/. Acesso em: 05 fev. 2020. 

 

Texto 02 - Sou sua (Adriana Calcanhoto) 

 
Sou sua luz 
Sou sua cruz 
Sou sua flor 
Sou sua jura 
Sou sua cura 
Pro mal do amor 
Sou sua meia 
Sou sua sereia 
Cheia de sol 
Sou sua lua 
Sua carne crua 
Sobre o lençol 
Sou sua Amélia 
Sou sua Ofélia 
Sou sua foz 
Sou sua fonte 
Sou sua ponte 
pro além de nós. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/adriana-calcanhotto/87118/. Aceso em: 17 set. 2020. 
 

 

Na canção ―Sou sua‖ de Adriana Calcanhoto percebemos uma referência feita 

a dois nomes de mulheres: Amélia e Ofélia. Quem essas figuras femininas 

representam? Por que motivo elas foram citadas nessa canção? Que nova 

significação, a utilização desses nomes trazem para a canção? Qual a intenção da 

compositora ao citá-las? Sabemos que Amélia faz referência à personagem 

retratada na canção ―Ai que saudades da Amélia‖, conhecida por representar a 

figura de uma mulher que mantém uma postura submissa e conformista em relação 

ao marido, à sociedade e à vida.  

Já Ofélia, personagem de Shakespeare, é conhecida não só por apresentar 

um comportamento ingênuo, dócil e obediente, mas também como a expressão do 

amor e da lealdade. Apresenta-se com uma postura submissa e é submetida às 

https://www.letras.mus.br/mario-lago/377002/
https://www.letras.mus.br/adriana-calcanhotto/87118/
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privações e aos comportamentos morais da época. GONÇALVES (2011, n.p) 

assevera, neste sentido, que 

 
Ofélia é uma personagem cercada por homens que detêm poder sobre sua 
vida. São eles: Polônio, seu pai, que pela ausência da mãe toma conta dela, 
aconselhando-a e instruindo-a, inclusive em sua vida amorosa; Laertes, seu 
irmão, que também interfere em suas ações, por ser o irmão mais velho; e, 
por fim, Hamlet, que a seduz com palavras e ações, porém, ao se 
desapontar com as mulheres, passa a ignorá-la. Verifica-se na afirmação 
que Ofélia é completamente circunscrita pelo poder patriarcal, reprimindo 
não apenas a sua sexualidade, mas também anulando a sua identidade, 
para construir e tomar como referência exclusivamente a vontade dos 
outros. 

                 

Adriana Calcanhoto ao fazer referência em sua canção a essas duas 

personagens femininas - Amélia e Ofélia - que apresentam comportamentos, diga-se 

de passagem, muito parecidos, possivelmente quis trazer para essa canção essa 

ideia de dependência, conformismo e submissão que o eu lírico da canção assume 

perante o seu amor, comportamentos esses, também presentes nas personagens 

Amélia e Ofélia apresentadas nos intertextos. 

Um comportamento que, supostamente, se enquadra ao que os homens de 

ambas as canções - ―Ai que saudades da Amélia‖ e ―Sou sua‖ - procuram em uma 

mulher. É possível depreender que a retomada dessas duas personagens realizada 

por Adriana Calcanhoto em ―Sou sua‖ foi realizada com o intuito de argumentar a 

partir do que se conhece dessas duas personagens femininas e trazer uma nova 

significação para a composição, ou seja, essa escolha não foi feita por acaso e sim 

com um propósito já bem definido, mediante os sentidos que se pretendia transmitir 

ao optar por fazer uso desse recurso intertextual e interdiscursivo.  

No entanto, essa retomada é realizada de forma muito sutil. Por isso se faz 

necessário ativar conhecimentos prévios e realizar inferências para poder 

compreender a vontade discursiva, ou melhor, os novos sentidos resultantes dessa 

escolha. É importante frisar que há autores que defendem, apesar de a 

intertextualidade ocorrer, nessa canção, de forma muito sutil, a ocorrência de uma 

intertextualidade explícita.  

 

Texto 03 - Desconstruindo Amélia (Pitty) 

 
Já é tarde, tudo está certo 
Cada coisa posta em seu lugar 
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Filho dorme, ela arruma o uniforme 
Tudo pronto pra quando despertar 
O ensejo a fez tão prendada 
Ela foi educada pra cuidar e servir 
De costume, esquecia-se dela 
Sempre a última a sair 
Disfarça e segue em frente 
Todo dia até cansar (Uhu!) 
E eis que de repente ela resolve então mudar 
Vira a mesa, assume o jogo 
Faz questão de se cuidar (Uhu!) 
Nem serva, nem objeto 
Já não quer ser o outro 
Hoje ela é um também 
A despeito de tanto mestrado 
Ganha menos que o namorado 
E não entende porque 
Tem talento de equilibrista 
Ela é muita, se você quer saber 
Hoje aos 30 é melhor que aos 18 
Nem Balzac poderia prever 
Depois do lar, do trabalho e dos filhos 
Ainda vai pra night ferver 
Disfarça e segue em frente 
Todo dia até cansar… 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/pitty/1524312/. Acesso em: 22 maio 2020. 

 

Na canção acima também percebemos claramente, em razão do título e dos 

versos iniciais, a retomada de ―Amélia‖ de Ataulfo Alves e Mário Lago. Inicialmente, 

a compositora Pitty traz a figura da mulher sendo retratada com um comportamento 

e ações análogos aos de Amélia e posteriormente aponta as mudanças de 

comportamento e atitudes assumidas pelo eu lírico da canção.  

Ao estabelecer esse paralelo e esse diálogo intertextual e interdiscursivo 

entre essas duas posturas, a compositora consegue fazer com que essas 

transformações sejam percebidas de modo mais enfático. Mas é importante enfatizar 

que esse paralelo vai muito além de uma simples comparação entre duas posturas 

assumidas por uma mesma mulher. Traz, na verdade, as transformações que 

ocorreram no comportamento feminino ao longo do tempo. A mulher que vai em 

busca de seus sonhos, que se insurge contra os preconceitos arraigados e 

disseminados socialmente, que se insurge contra os valores, os estigmas e os 

estereótipos solidificados na sociedade, que luta contra a inferiorização da figura 

feminina e, sobretudo, para acabar com as desigualdades históricas que perduram 

https://www.letras.mus.br/pitty/1524312/
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até hoje. ―A despeito de tanto mestrado / Ganha menos que o namorado / E não 

entende por que‖.  

Retrata, ainda, a mulher que, com muita luta, vem, gradativamente, 

conquistando seu espaço e conseguindo um lugar de autonomia e respeito. É 

interessante, ainda, a retomada que a compositora faz do livro ―A mulher de 30 

anos‖ de Balzac. Ela compara na canção, as transformações ocorridas no eu-lírico, 

com a postura assumida pela protagonista do livro de Balzac. Em virtude das 

convenções sociais da época em que essa obra foi escrita, ela escandalizou a 

sociedade da época. Nesse romance, a personagem Júlia d`Aiglemont, casa-se com 

um oficial do exército de Napoleão, mas não era feliz no casamento e tinha ciência 

das razões de sua infelicidade, por isso se colocou contra a instituição casamento 

que, na opinião da personagem, às vezes aprisiona.  

No entanto, após anos de infelicidade, aos 30 anos, idade em que, nessa 

época, a mulher já era considerada madura; ela encontra o amor verdadeiro nos 

braços de Carlos Vandenesse. Nesse livro Balzac valoriza não só a beleza da 

mulher de 30 anos, algo que não era comum na época, mas também a postura, as 

atitudes, os pensamentos, as insubordinações, desejos, angústias e conflitos de 

uma mulher que reivindicava o direito de ser feliz e discutia os infortúnios e 

dissabores de um casamento fracassado.  

Além disso, uma mulher que desafiou os costumes e ousou se aventurar em 

busca da felicidade ao lado de outro homem, indo totalmente de encontro com os 

valores sociais da época. ―Hoje aos 30 é melhor que aos 18 / Nem Balzac poderia 

prever / Depois do lar, do trabalho e dos filhos / Ainda vai pra night ferver‖. Sem 

dúvida, a compositora retoma essa personagem para que o coenunciador ao 

estabelecer um paralelo entre a Amélia da canção e a protagonista do livro de 

Balzac, perceba com mais ênfase, as transformações ocorridas no universo 

feminino. Mudanças tão significativas que nem ―Balzac poderia prever‖.  

 

Texto 04 - Mulher sexo frágil (Erasmo Carlos) 

 
Dizem que a mulher é o sexo frágil 
Mas que mentira absurda! 
Eu que faço parte da rotina de uma delas 
Sei que a força está com elas 
[...] 
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Vejam como é forte a que eu conheço 
Sua sapiência não tem preço 
Satisfaz meu ego, se fingindo submissa 
Mas no fundo me enfeitiça  
[...] 
Mulher! Mulher! 
Na escola em que você foi ensinada 
Jamais tirei um 10 
Sou forte, mas não chego aos seus pés. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/erasmo-carlos/67612/. Acesso em: 18 jun. 2020. 

 

Ao ouvirmos a música ―Mulher - sexo frágil‖ de Erasmo Carlos, percebemos 

claramente, a presença da interdiscursividade por meio da utilização de um discurso 

contrário ao propagado socialmente, em que se costuma retratar a mulher 

colocando-a numa posição subalterna, de inferioridade em relação aos homens, 

refletindo e reforçando a mentalidade machista e preconceituosa predominante na 

sociedade, bem como as desigualdades históricas entre homens e mulheres. A 

canção, portanto, tenta, por meio de um discurso diferente do propagado, 

desmistificar e refutar essa visão machista que busca caracterizar a mulher como um 

ser frágil e inferior.  

A intertextualidade aqui não aparece tão claramente, pois não há a retomada 

de elementos pertencentes a um ou outro texto conhecido, no entanto, o compositor 

retoma em seu texto uma frase de um enunciador genérico, cuja enunciação tem por 

origem um enunciador indeterminado e faz parte do repertório de uma comunidade. 

Repertório esse que, no caso, insiste em afirmar que a mulher é um sexo frágil, 

inferior. 

Percebemos, assim, essa relação dialógica intertextual e interdiscursiva 

existente entre discursos claramente distintos. Um discurso que enxerga a mulher de 

forma positiva e com admiração, dialogando com um discurso que atribui à mulher 

uma condição de inferioridade. ―Um constitui-se a partir do outro‖ (FIORIN, 2019, p. 

23). Fiorin (2019a, p. 22-23, grifo do autor) traz um exemplo ou um apontamento 

semelhante ao expresso acima: 

 
Quando alguém diz É mulher, não está simplesmente enunciando um dado 
da realidade. Se estiver declarando isso com admiração, mostrando que as 
mulheres são dotadas de uma fibra incomum, estará opondo-se a outros 
discursos, que embebem essa afirmação de desdém, que insistem em 
manifestar a inferioridade do sexo feminino, como se costuma fazer em 
nosso país, por exemplo, ao ver alguém cometer uma manobra inábil no 
trânsito e ao notar que o motorista é uma mulher. O discurso com 

https://www.letras.mus.br/erasmo-carlos/67612/
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apreciação admirativa dialoga com o discurso com entonação desdenhosa, 
um constitui-se a partir do outro. 

 
 
Essa relação dialógica, percebida nessa canção, pode ser confirmada por 

meio do pensamento bakhtiniano, quando esse teórico assevera que:  

 
Todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 
porque ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio 
do universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa, 
mas também de alguns enunciados antecedentes - dos seus e alheios - 
com os quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-
se neles, polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do 
ouvinte). Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada 
de outros enunciados. (BAKHTIN, 2003, p.272) 

                 

É interessante frisar também, que na canção mencionada temos o que 

Bakhtin (2003) chamou de compreensão responsiva de efeito retardado: ―cedo ou 

tarde, o que foi ouvido e ativamente entendido responde nos discursos 

subsequentes ou no comportamento do ouvinte‖ (BAKHTIN, 2003, p. 272). De 

acordo com esse teórico (2003), os gêneros da complexa comunicação cultural, na 

maioria dos casos, foram concebidos precisamente para essa compreensão 

ativamente responsiva de efeito retardado. Ele reforça que tudo isso refere-se 

igualmente, ―mutatis mutandis‖, ao discurso escrito e ao lido. A esse respeito, 

Bakhtin (2003, p. 275) ressalta ainda que 

 

Todo enunciado – da réplica sucinta (monovocal) do diálogo cotidiano ao 
grande romance ou tratado científico – tem, por assim dizer, um princípio 
absoluto e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; 
depois do seu término, os enunciados responsivos de outros (ou ao menos 
uma compreensão ativamente responsiva silenciosa do outro ou, por último, 
uma ação responsiva baseada nessa compreensão). O falante termina o 
seu enunciado para passar a palavra ao outro ou dar lugar à sua 
compreensão ativamente responsiva.  

 

Dessa forma, Bakhtin defende que o leitor sempre assume frente a todo e 

qualquer enunciado uma posição responsiva ativa, pois sempre existirá a 

possibilidade de resposta. Às vezes, o enunciador assume uma posição semelhante 

à apresentada pelo autor do texto fonte, às vezes assume posicionamentos 

totalmente contrários. Em razão disso, identificar o tipo de relação intertextual 

estabelecida entre os textos contribui, significativamente, para a percepção dos 

sentidos e dos posicionamentos assumidos nos textos. 
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Intertexto 03 

Amor é fogo que arde sem se ver (Luís Vaz de Camões) 
 
Amor é fogo que arde sem se ver, 
é ferida que dói, e não se sente; 
é um contentamento descontente, 
é dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
é um andar solitário entre a gente; 
é nunca contentar-se de contente; 
é um cuidar que ganha em se perder. 
 
É querer estar preso por vontade; 
é servir a quem vence, o vencedor; 
é ter com quem nos mata, lealdade [...]. 
Disponível em: https://www.culturagenial.com/poema-amor-e-chama-que-arde-sem-se-ver-de-luis-

vaz-de-camoes. Acesso em: 28 jan. 2020. 

                                        

Intertexto 04 

1 Coríntios 13:1-6 1 Coríntios 13:8-13  

 
Ainda que eu fale as línguas dos 
homens e dos anjos, se não tiver amor, 
serei como o sino que ressoa ou como 
o prato que retine. 
Ainda que eu tenha o dom de profecia 
e saiba todos os mistérios e todo o 
conhecimento, e tenha uma fé capaz 
de mover montanhas, mas não tiver 
amor, nada serei. 
Ainda que eu dê aos pobres tudo o que 
possuo e entregue o meu corpo para 
ser queimado, mas não tiver amor, 
nada disso me valerá. 
O amor é paciente, o amor é bondoso. 
Não inveja, não se vangloria, não se 
orgulha. 
Não maltrata, não procura seus 
interesses, não se ira facilmente, não 
guarda rancor. 
O amor não se alegra com a injustiça, 
mas se alegra com a verdade. 
Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/1-6+. 
Acesso em: 18 dez. 2019. 

 
[...] O amor nunca perece; mas as 
profecias desaparecerão, as línguas 
cessarão, o conhecimento passará. 
Pois em parte conhecemos e em parte 
profetizamos; quando, porém, vier o que 
é perfeito, o que é imperfeito 
desaparecerá. 
Quando eu era menino, falava como 
menino, pensava como menino e 
raciocinava como menino. Quando me 
tornei homem, deixei para trás as coisas 
de menino. 
Agora, pois, vemos apenas um reflexo 
obscuro, como em espelho; mas, então, 
veremos face a face. Agora conheço em 
parte; então, conhecerei plenamente, da 
mesma forma como sou plenamente 
conhecido. 
Assim, permanecem agora estes três: a 
fé, a esperança e o amor. O maior deles, 
porém, é o amor. 
Disponível em: 
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/8-13+.  
Acesso em: 18 dez. 2019.  

            

Texto 05 - Monte Castelo (Legião Urbana)  

https://www.culturagenial.com/poema-amor-e-chama-que-arde-sem-se-ver-de-luis-vaz-de-camoes
https://www.culturagenial.com/poema-amor-e-chama-que-arde-sem-se-ver-de-luis-vaz-de-camoes
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/1-6+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/13/8-13+


89 
 

 
Ainda que eu falasse a língua do homens 
E falasse a língua do anjos, sem amor eu nada seria 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade 
O amor é bom, não quer o mal 
Não sente inveja ou se envaidece 
O amor é o fogo que arde sem se ver 
É ferida que dói e não se sente 
É um contentamento descontente 
É dor que desatina sem doer 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria [...] 
[...] Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem 

Agora vejo em parte, mas então veremos face a face 

É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade [...]. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22490/. Acesso em: 12 jun. 2020.  

 

Outro exemplo de intertextualidade muito conhecido e que também pode ser 

utilizado para ilustrar a interdiscursividade é a canção Monte Castelo de Renato 

Russo, pois é um texto que retoma ou cita dois outros que foram produzidos 

anteriormente. Mas, por que será que, o cantor e compositor, Renato Russo optou 

por citar esses dois textos? Que pretensão ele tinha ao promover um diálogo entre 

esses textos e esses discursos? Sabemos que em sua canção, Renato Russo 

procura caracterizar o amor, sua importância e relevância para a vida e os três 

textos citados trazem justamente uma descrição do amor e o que ele representa.  

Podemos concluir que ao produzir a canção, Renato Russo buscou se apoiar 

em argumentos de autoridade com o intuito de fortalecer seus argumentos. Dessa 

forma, se ancorou em textos mundialmente conhecidos e ―investidos de autoridade‖, 

conseguindo dessa maneira credibilizar ainda mais o seu texto e as atribuições de 

sentido conferidas a palavra amor. Para Bakhtin (2003, p. 294), 

 

Em cada época, em cada círculo social, em cada micromundo familiar, de 
amigos e conhecidos, de colegas, em que o homem cresce e vive, sempre 
existem enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras 
de arte, ciência, jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as 
quais elas citam, imitam, seguem. Em cada época e em todos os campos 
da vida e da atividade, existem determinadas tradições, expressas e 
conservadas em vestes verbalizadas: em obras, enunciados, sentenças, 
etc. Sempre existem essas ou aquelas ideias determinantes dos ‗senhores 
do pensamento‘ de uma época verbalmente expressas, algumas tarefas 
fundamentais, lemas, etc.  

 

https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22490/
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Em Monte Castelo, Renato Russo retoma e procura transmitir a ideia de que o 

amor é um sentimento imprescindível, o mais forte e perfeito dos sentimentos e de 

que sem ele nada seríamos. Esse mesmo discurso aparece na bíblia e já havia sido 

utilizado também por Camões em seu poema. Essa dimensão do amor é, por 

exemplo, retratada no seguinte excerto: ―Ainda que eu tenha o dom de profecia e 

saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover 

montanhas, mas não tiver amor, nada serei‖. Na complementação encontramos 

ainda em Coríntios que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o 

conhecimento passará, mas o amor nunca perece. Encontramos também em 

Camões, por meio de versos paradoxalmente construídos, essa tentativa de 

descrever o amor e o quanto esse sentimento é grandioso: ―é ter com quem nos 

mata lealdade‖.                           

Percebemos dessa forma, que a opção em dialogar discursivamente com 

esses outros textos não foi aleatória, já tinha um propósito definido quando a 

canção, ao mesmo tempo intertextual e interdiscursiva foi produzida. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 289), 

 
Todo enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva. É a 
posição ativa do falante nesse ou naquele campo do objeto e do sentido. 
Por isso cada enunciado se caracteriza, antes de tudo, por um 
determinado conteúdo semântico-objetal. A escolha dos meios linguísticos 
e dos gêneros de discurso é determinada, antes de tudo, pelas tarefas 
(pela ideia) do sujeito do discurso (ou autor) centradas no objeto e no 
sentido. É o primeiro momento do enunciado que determina as suas 
peculiaridades estilístico-composicionais. 

  

Renato Russo, portanto, utiliza-se de um recurso intertextual, pois traz 

elementos de outras obras para dentro da sua, estabelecendo uma relação entre 

elas. Se os leitores tiverem conhecimento dos dois intertextos que serviram de 

base para a construção do novo texto, a intertextualidade será facilmente 

percebida. Porém, é necessário que haja esse conhecimento prévio, caso 

contrário, esse recurso poderá passar despercebido. Por isso é difícil estabelecer 

um limite entre o que é intertextualidade implícita e explícita. Para quem conhece 

os intertextos presentes na canção de Renato Russo a intertextualidade é muito 

clara, tendo em vista a grande quantidade de elementos que remetem aos 

intertextos.  

Na canção aparecem frases inteiras, idênticas as dos intertextos. Ainda 

assim, mesmo com tantas referências aos textos fontes, a intertextualidade passa 
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despercebida aos olhos de muitos leitores que não possuem esse conhecimento 

prévio, tendo em vista que, possuir uma ampla bagagem cultural, obtida por meio 

de leituras diversas é condição precípua para a percepção dessas relações 

intertextuais.  

Desconsiderando esse fator, teríamos um exemplo claro de intertextualidade 

explícita que se configura pela retomada de vários versos e frases pertencentes 

aos textos fontes.  Em contrapartida, de acordo com a classificação estabelecida 

por Koch, Bentes e Cavalcante (2007) em ―Intertextualidade: diálogos possíveis‖ há 

em ―Monte Castelo‖ uma relação intertextual implícita, cuja ocorrência se manifesta 

quando se introduz, no próprio texto, intertexto alheio, sem qualquer menção 

explícita ao autor do texto fonte, com o objetivo quer de seguir-lhe a mesma 

orientação argumentativa, quer de contraditá-lo, colocá-lo em questão, de 

ridicularizá-lo ou argumentar em sentido contrário. 

De uma forma ou de outra, percebemos que o compositor utilizou-se dos 

intertextos com o intuito de seguir com a mesma orientação ou manter a mesma 

linha argumentativa. Temos assim, o que, conforme já mencionado, Sant‘Anna 

(1985) denominou ―intertextualidade das semelhanças‖ e Grésillon e Maingueneau 

(1984) chamaram de ―captação‖, pois em ―Monte Castelo‖, assim como nos demais 

textos que foram citados, o amor é caracterizado com uma conotação espiritual, 

que transcende os desejos carnais, diferentemente, por exemplo, da forma como o 

amor é retratado por Gregório de Matos no poema - ―E isto é o Amor‖? -, em que o 

amor é apresentado de uma maneira completamente diferente da encontrada em 

―Monte Castelo‖. A título de ilustração, vejamos um fragmento desse poema, para 

que possamos compreender melhor essa diferença mencionada. ―[...] O amor é 

finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de 

artérias/ Uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas‖ [...]. 

Temos ainda em ―Monte castelo‖ um exemplo de relação intertextual 

parafrástica em que Renato Russo recupera ou cita textos anteriormente produzidos 

com o intuito de reafirmar ou endossar a mensagem original e promover uma 

continuidade de pensamento, mantendo-se fiel às ideias dos intertextos. 

 

5.2 Análise intertextual em poemas 
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Intertexto 05 

Quadrilha (Carlos Drummond) 

 
João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que  
amava Lili que não amava ninguém. 
 
João foi para os Estados Unidos, Teresa 
para o convento, Raimundo morreu de  
desastre, Maria ficou para tia, Joaquim 
suicidou-se e Lili casou-se com  
J. Pinto Fernandes que não tinha entrado na história. 
Disponível em: https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460652/. Acesso em: 06 abril 
2020. 

  

Texto 06 - Quadrilha da Sujeira (Ricardo Azevedo) 

 
João joga um palitinho de sorvete na 
rua de Teresa que joga uma latinha de 
refrigerante na rua de Raimundo que 
joga um saquinho plástico na rua de 
Joaquim que joga uma garrafinha 
velha na rua de Lili. 
Lili joga um pedacinho de isopor na 
rua de João que joga uma embalagenzinha 
de não sei o quê na rua de Teresa que 
joga um lencinho de papel na rua de 
Raimundo que joga uma tampinha de 
refrigerante na rua de Joaquim que joga 
um papelzinho de bala na rua de J.Pinto 
Fernandes que ainda nem tinha 
entrado na história. 
Disponível em:  https://novaescola.org.br/conteudo/3221/quadrilha-da-sujeira. Acesso em: 20 fev. 

2020. 

 

Fazendo uma análise do poema ―Quadrilha‖ de Carlos Drummond de 

Andrade, percebemos que a primeira estrofe do poema nos transmite uma ideia 

circular, em que as personagens assumem uma relação de dependência, ideia essa 

construída, inclusive, pela estrutura sintática escolhida. A primeira estrofe do poema 

é construída por cinco orações subordinadas adjetivas restritivas, daí essa ideia de 

subordinação e dependência que as personagens mantêm entre si e que foi 

brilhantemente recuperada e aproveitada por Ricardo Azevedo em seu poema 

―Quadrilha da sujeira‖. Ao estabelecer essa relação intertextual com o poema de 

https://www.letras.mus.br/carlos-drummond-de-andrade/460652/
https://novaescola.org.br/conteudo/3221/quadrilha-da-sujeira
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Drummond, Ricardo Azevedo, certamente, buscou promover uma aproximação entre 

os sentidos do texto fonte e os sentidos que ele intencionou transmitir. 

Em ―Quadrilha da sujeira‖ cada pessoa é caracterizada não por uma 

característica física, mas por uma atitude, por ações que se sucedem ciclicamente e 

que inevitavelmente trazem reflexos para a vida do outro, afetando inclusive quem 

ainda nem tinha entrado na história e que, portanto, não agia como as demais 

personagens mencionadas no texto. Mas que foi igualmente vitimizado pela sujeira e 

poluição, embora não tenha colaborado para isso. Há, dessa forma, uma crítica ao 

mau hábito de jogar lixo na rua, que acaba por afetar a todos, passando-nos a ideia 

de círculos concêntricos de influência e efeito.  

Percebemos assim que Ricardo Azevedo em ―Quadrilha da sujeira‖ 

estabelece não só um diálogo intertextual com o poema ―Quadrilha‖ de Drummond, 

mas também uma relação interdiscursiva, um diálogo entre discursos. O tema 

abordado não é o mesmo, porém essa relação de sucessão, de ciclo, de 

dependência, de subordinação está presente nos dois discursos retratados em 

ambos os poemas. 

Em ―Quadrilha‖ de Drummond os sentimentos sentidos pelas personagens 

citadas no poema não são correspondidos e isso vai refletir negativamente na vida 

de cada um, com exceção de J. Pinto Fernandes que foi o único na história que teve 

seu amor correspondido, embora nem houvesse sido mencionado anteriormente no 

texto. 

Nesse texto também, é possível depreender que o locutor ativa ou faz 

referência ao enunciado original para argumentar a partir dele e dessa forma orienta 

a construção de novos sentidos pelo interlocutor. Temos assim, mais um exemplo de 

intertextualidade com valor de captação.    

De acordo com a perspectiva adotada por Koch, Bentes e Cavalcante (2007), 

Koch e Elias (2018), teríamos no poema de Ricardo Azevedo, ainda que ele tenha 

utilizado os mesmos nomes das personagens citadas por Drummond, uma relação 

intertextual implícita, configurada pela não citação do texto fonte. Dessa forma, o 

leitor só perceberá a intertextualidade se ele tiver conhecimento do texto fonte, caso 

contrário, ele não conseguirá perceber que se trata de uma intertextualidade, mesmo 

com o forte apelo existente no título e os vários elementos que remetem ao texto 

fonte. Se o leitor não conseguir ativar em sua memória o texto fonte que deu origem 
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a esse outro, a intertextualidade não será percebida e o sentido do texto acaba 

sendo um pouco comprometido.  

Em outras perspectivas já discutidas no decorrer da pesquisa, teríamos nesse 

texto uma relação intertextual explícita, mesmo sem a citação expressa da fonte. 

Explícita porque há várias referências diretas que, claramente, remetem ao texto-

fonte.  

 

Intertexto 06 

Canção do Exílio (Gonçalves Dias) 
 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar _ sozinho, à noite _ 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/cancao-do-
exilio/index.html. Acesso em: 25 abril 2020. 

 

Texto 07 - Canção do Exílio (Murilo Mendes) 
 
Minha terra tem macieiras da Califórnia 
onde cantam gaturamos de Veneza. 
Os poetas da minha terra 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/cancao-do-exilio/index.html
https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/cancao-do-exilio/index.html
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são pretos que vivem em torres de ametista, 
os sargentos do exército são monistas, cubistas, 
os filósofos são polacos vendendo a prestações. 
A gente não pode dormir 
com os oradores e os pernilongos. 
Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. 
Eu morro sufocado 
em terra estrangeira. 
Nossas flores são mais bonitas 
nossas frutas mais gostosas 
mas custam cem mil-réis a dúzia. 
Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade 
e ouvir um sabiá com certidão de idade! 
Disponível em: http://www.horizonte.unam.mx/brasil/murilo1.html. Acesso em: 15 maio 2020. 

 
Texto 08 - Canção do Exílio (Casimiro de Abreu) 
 
Se eu tenho de morrer na flor dos anos 
Meu Deus! não seja já; 
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde, 
Cantar o sabiá! 
 
Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro 
Respirando este ar; 
Faz que eu viva, Senhor! dá-me de novo 
Os gozos do meu lar! 
 
O país estrangeiro mais belezas 
Do que a pátria não tem; 
E este mundo não vale um só dos beijos 
Tão doces duma mãe! 
[...] 
 
Dá-me os sítios gentis onde eu brincava 
Lá na quadra infantil; 
Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, 
O céu do meu Brasil! 
[...] 
 
Quero morrer cercado dos perfumes 
Dum clima tropical, 
E sentir, expirando, as harmonias 
Do meu berço natal! 
[...] 
Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/5227/cancao-do-exilio. Acesso em: 15 maio 2020.  

 

No início do século XIX, durante os anos que se seguiram à Proclamação da 

independência (1822), o Brasil foi tomado por um forte sentimento patriótico e 

enxergou nas riquezas naturais o traço que colocaria o Brasil em posição de 

http://www.horizonte.unam.mx/brasil/murilo1.html
https://www.escritas.org/pt/t/5227/cancao-do-exilio
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vantagem em relação ao resto do mundo. Nesse momento, o Brasil vivia uma fase 

de luta nacional pela consolidação da autonomia e para isso era urgente criar 

referências concretas que consolidassem a ideia de uma nação brasileira, separada 

de Portugal.  

Os brasileiros sentiram a necessidade de reconhecerem o próprio país como 

uma nação e o modo de construir essa consciência era valorizar a cultura local e 

construir uma identidade efetivamente brasileira. Os índios, símbolo de coragem e 

virtude, e a natureza exuberante passaram a ser vistos como os elementos mais 

representativos da identidade brasileira. Esse espírito nacionalista, que acompanhou 

as reformas políticas daquele momento, colaborou para criar e divulgar uma 

concepção elogiosa da paisagem nacional e influenciou a literatura romântica, que 

difundiu a imagem idealizada de um Brasil. A mais famosa dessas exaltações à 

natureza brasileira é o poema Canção do Exílio, escrito em 1843 por Gonçalves Dias 

(1823-1864), um dos mais importantes nomes da primeira geração de escritores 

românticos.  

Gonçalves Dias faz parte de um grupo de autores que se encarregaram da 

renovação dos padrões literários e fizeram-no como quem cumpria uma missão 

civilizadora, contribuindo assim, para dotar o novo país de uma expressão original e 

legítima dos sentimentos nacionais. Dessa forma, Gonçalves Dias foi um dos 

responsáveis pela renovação da literatura nos termos de uma proposta nacionalista 

e um dos principais representantes da primeira geração romântica que, segundo M. 

L. Abaurre, M. B. Abaurre e Pontara (2008), se consagrou pela construção de um 

discurso da nacionalidade, exaltando os elementos constitutivos de nosso país. ―Nos 

textos desse período, a natureza e a figura do índio foram alçadas à condição de 

símbolos de uma nação que se consolidava. Também a nossa pátria foi cantada 

com a força de um sentimento poderoso: a saudade‖ (M. L. ABAURRE; M. B. 

ABAURRE; PONTARA, 2008, p. 47). Temática essa, que serviu de mote para a 

produção de um dos poemas mais popularmente conhecidos do Brasil e que serviu 

de inspiração para muitos outros poetas brasileiros: Canção do exílio, de Gonçalves 

Dias.  

Quando o autor escreveu este poema, cursava a Faculdade de Direito em 

Coimbra, sentia-se exilado e com muita saudade do seu país de origem. 

M. L. Abaurre, M. B. Abaurre e Pontara (2008), entretanto, enfatizam que ao 

longo dos anos, muitas foram as visões do Brasil apresentadas em prosa e verso e, 



97 
 

certamente, inúmeras delas são ecos desse momento inicial de ―redescoberta‖ e 

constituição da pátria brasileira. ―Na atualidade, é possível encontrar textos e 

canções que revelam aspectos do nosso país que permitem identificar as diferentes 

formas como, hoje, alguns artistas, veem o Brasil‖ (M. L. ABAURRE; M. B. 

ABAURRE; PONTARA, 2008, p. 47).  

Alguns desses escritores mantêm em seus textos uma visão romântica e 

idealizada da pátria, enquanto outros a pintam sob um olhar crítico. Podemos 

identificar essas duas formas de ver o Brasil nos textos ―Canção do exílio‖ de autoria 

de Casimiro de Abreu e na ―Canção do exílio‖, de autoria de Murilo Mendes. 

Casimiro de Abreu, por influência do projeto literário da escola a qual pertenceu, 

mantém uma visão idealizada da pátria, muito semelhante à adotada por Gonçalves 

Dias.  

É importante enfatizar que ambos são autores românticos e, portanto, suas 

produções estão imbuídas de um projeto nacionalista; muito embora, predomine nas 

produções de Casimiro de Abreu, o pessimismo que acometeu os autores que se 

enquadram na segunda geração do Romantismo brasileiro.   

Os escritores Modernistas, entre eles, Murilo Mendes, escritor da segunda 

fase do Modernismo brasileiro, promoveram uma verdadeira reflexão sobre a 

verdadeira identidade nacional, o que motivou inúmeras releituras dos versos da 

―Canção do exílio‖.  

Trouxemos, como exemplo, o poema de Murilo Mendes, que aborda o 

sentimento de exílio dentro do próprio país, sentimento que angustia muitos 

brasileiros que se dizem sentir sufocados pela influência estrangeira e valorização 

exacerbada de sua cultura e costumes. Além disso, percebemos, nesse poema, uma 

forte crítica à situação social brasileira e também uma crítica de caráter político-

econômico-cultural. O poeta mantém o viés nacionalista em sua poesia, mas sob um 

olhar crítico, ao exaltar as riquezas existentes no país, que é explorada por uma 

situação política opressora. 

É importante enfatizar que Murilo Mendes pertence ao Modernismo, mais 

precisamente a geração de 30, que se caracteriza por um nacionalismo crítico, que 

assume um tom polêmico e paródico, satirizando o próprio nacionalismo romântico e 

reler criticamente as etapas do processo de importação de valores estrangeiros. 

Além disso, os modernistas repensam e redesenham a produção literária de 

algumas escolas anteriores que tinham como características, a imitação de modelos 
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europeus, ou melhor, valorizavam e expressavam em suas produções os ideais, os 

padrões, os costumes e a cultura estrangeiros.  

Os modernistas buscam, ainda, revalorizar e conciliar os elementos da 

tradição com os novos tempos, bem como o engajamento dos escritores nas 

questões sociopolíticas de seu tempo. Murilo Mendes, entre outros escritores da 

geração de 30, ―É um poeta de cosmovisão, pois possui aguda percepção do tempo 

em que vive e da necessidade de transformá-lo, pelos caminhos escolhidos por sua 

sensibilidade poética‖ (AMARAL et al., 2003, p. 281). Para Amaral et al. (2003, p. 

281), Murilo Mendes é consciente de que  

 
A problemática do mundo em que vivemos é, sobretudo, de natureza 
política. Portanto, está diretamente ligada ao sistema capitalista, com suas 
desigualdades, suas contradições, seus mecanismos de opressão e de 
desumanização, que a poesia e a arte precisam denunciar.  

 

No contexto em que Gonçalves Dias escreveu ―Canção do exílio‖ havia, em 

razão dos acontecimentos políticos da época, uma grande aversão aos valores 

estrangeiros. Murilo Mendes, ao escrever sua versão desse poema, traz, em 

contraposição, uma crítica à valorização estrangeira. Vemos assim que as opiniões 

manifestadas por esses autores se dão em virtude dos posicionamentos ideológicos 

que as nortearam. A esse respeito, Fiorin (2019a, p. 64) afirma que  

 

O mundo interior é formado a partir da heterogeneidade dialógica das vozes 
sociais. Os enunciados, construídos pelo sujeito, são constitutivamente 
ideológicos, pois são uma resposta ativa às vozes interiorizadas. Por isso, 
eles nunca são expressão de uma consciência individual, descolada da 
realidade social, uma vez que ela é formada pela incorporação das vozes 
sociais em circulação na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito não é 
completamente assujeitado, pois ele participa do diálogo de vozes de uma 
forma particular, porque a história da constituição de sua consciência é 
singular.  

  

Na ―Canção do exílio‖ de Murilo Mendes e na versão de Casimiro de Abreu 

temos, respectivamente, um exemplo de paródia e paráfrase que são como já 

dissemos tipos de intertextualidade. A paródia se caracteriza por ser um tipo de 

intertextualidade de caráter crítico, humorístico ou irônico. Ela acontece quando se 

recria um novo texto, normalmente com base em um texto célebre já existente e foi 

justamente isso que fez Murilo Mendes ao retomar em seu texto, outro muito 

conhecido, mas com o intuito de se opor ao excesso de idealismo e exaltação da 

pátria presentes no poema de Gonçalves Dias.  
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Já a paráfrase é um tipo de intertextualidade que recria a ideia de um texto já 

existente, mas por meio de outras palavras. Como exemplo, temos o poema de 

Casimiro de Abreu, que faz uma captação do poema de Gonçalves Dias, recriando-o 

a sua maneira, mas mantendo a mesma ideia presente no primeiro: sentimentos de 

amor à pátria e de valorização dos seus encantos. Outro exemplo de texto muito 

conhecido, entre outros, que segue ao encontro deste, é ―Nova Canção do exílio‖, de 

Carlos Drummond de Andrade. 

Murilo Mendes ao retomar em seu texto a Canção do exílio, consegue mostrar 

que é possível adotar uma perspectiva nacionalista, sem precisar ser, 

necessariamente, ufanista. Que é possível mostrar o que o Brasil tem de bom, sem 

se deixar levar pela falsa ilusão da perfeição. E é exatamente essa visão que 

percebemos no poema de Murilo Mendes. Outro exemplo de poema, entre outros, 

que percorre um caminho parecido com o de Murilo Mendes é o ―Canto de Regresso 

à pátria‖ de Oswald de Andrade. 

 
Intertexto 08 

Meus oito anos (Casimiro de Abreu) 
 
Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
[...] 
Livre filho das montanhas, 
Eu ia bem satisfeito, 
Da camisa aberto o peito, 
– Pés descalços, braços nus – 
Correndo pelas campinas 
À roda das cachoeiras, 
Atrás das asas ligeiras 
Das borboletas azuis! 
[...]. 
Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/meus-oito-anos/index.html. 
Acesso em: 04 jun. 2019. 

 

Texto 09 - Meus oito anos (Oswald de Andrade) 

 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/caderno_virtual/texto/meus-oito-anos/index.html
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Oh que saudades que eu tenho 
Da aurora de minha vida 
Das horas 
De minha infância 
Que os anos não trazem mais 
Naquele quintal de terra 
Da Rua de Santo Antônio 
Debaixo da bananeira 
Sem nenhum laranjais 
 
Eu tinha doces visões 
Da cocaína da infância 
Nos banhos de astro-rei 
Do quintal de minha ânsia 
A cidade progredia 
Em roda de minha casa 
Que os anos não trazem mais 
Debaixo da bananeira 
Sem nenhum laranjais. 
Disponível em: https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/157255. Acesso em: 28 mar. 2020.  

 

O poema ”Meus Oito Anos” faz parte do Livro I da coletânea ”As 

Primaveras”, publicada por Casimiro de Abreu em 1859, que gira em torno da 

saudade da infância e da terra natal. Oswald de Andrade, autor do segundo 

poema igualmente intitulado ―Meus Oito Anos‖ pertence a uma escola literária que 

se caracterizou por tentar resgatar e fortalecer a identidade cultural brasileira. 

Escola em que havia a necessidade de retratar a vivência e os modos de 

expressão, próprios do povo brasileiro; bem como redimensionar o caráter 

nacional. 

O Romantismo também foi marcado por esse desejo de resgatar a cultura e 

a identidade nacionais, contudo, os autores desse período o fizeram por meio da 

exaltação idealizada da pátria e, além disso, ainda estavam muito presos às 

tradições e costumes europeus. Outrossim, nessa escola, as descrições estavam 

atreladas a um subjetivismo e um sentimentalismo exacerbado o que promovia um 

distanciamento do real. Isso, de certa forma, explica o porquê de a infância ser 

retratada de maneira tão distinta nos dois poemas, tendo em vista que o primeiro 

adota o estilo literário pertencente à época em que foi escrito: o Romantismo. E o 

segundo é pertencente à escola modernista, movimento resultante de uma quebra 

de paradigmas e dos valores tradicionais e que se propunha a uma revisão crítica 

do passado histórico e cultural.  

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/157255
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As semelhanças entre os textos são bem evidentes, o assunto deles é o 

mesmo e há versos inteiros que se repetem. Percebemos assim, que o segundo 

texto cita o primeiro, estabelecendo com ele uma relação intertextual, porém traz 

uma visão diferente da apresentada pelo primeiro. É importante enfatizar que 

Oswald de Andrade não apenas cita o poema de Casimiro de Abreu, mas também 

faz uma crítica a esse poema, por considerar irreal a visão que Casimiro tem da 

infância. Esses apontamentos podem ser mais facilmente compreendidos, se 

considerarmos que  

 
A experiência discursiva individual de qualquer pessoa se forma e se 
desenvolve em uma interação constante e contínua com os enunciados 
individuais dos outros. Em certo sentido, essa experiência pode ser 
caracterizada como processo de assimilação - mais ou menos criador - 
das palavras do outro (e não das palavras da língua). Nosso discurso, isto 
é, todos os nossos enunciados (inclusive as obras criadas) é pleno de 
palavras dos outros, de um grau vário de alteridade ou de assimilabilidade, 
de um grau vário de aperceptibilidade e de relevância. Essas palavras dos 
outros trazem consigo a sua expressão, o seu tom valorativo que 
assimilamos, reelaboramos, e reacentuamos. (BAKHTIN, 2003, p. 294-
295, grifo do autor) 

 

É interessante observar que apesar de percebermos que a infância está 

sendo retratada sob dois prismas, sob duas perspectivas diferentes, precisamos 

ainda nos valer de nossa memória discursiva, de nosso conhecimento dos textos e 

das escolas literárias para entender bem o que o poeta Oswald de Andrade está 

refutando, pois, como foi possível perceber, seu poema remete-nos ao poema de 

Casimiro de Abreu, mas nos traz uma abordagem completamente diferente sobre a 

forma de ver a infância vivida no Brasil. Percebemos que a relação estabelecida 

entre esses dois textos envolve dois discursos poéticos distintos, duas formas 

diferentes de ver a infância. No poema de Casimiro de Abreu a infância é retratada 

de forma idealizada, sonhada, florida, tudo parece perfeito. No poema de Oswald a 

infância é apresentada de modo mais realista, com crianças brincando em quintal 

de terra, embaixo de bananeiras.         

Ao opor-se à concepção de infância retratada por Casimiro de Abreu, 

percebemos que Oswald é avesso aos exageros sentimentais utilizados por 

Casimiro ao descrever a infância, justamente por pertencer a um período literário 

que se propunha a descrições mais realista do mundo e dos acontecimentos. Em 

relação a essa forma de retomar outro texto adotando um estilo diferente, Fiorin, 
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traz em seu livro ―Em busca do sentido: estudos discursivos‖ uma abordagem 

sobre estilo e dialogismo.       

Primeiramente ele traz algumas considerações ou esclarecimentos sobre o 

significado da palavra estilo. Para Fiorin (2019b), a palavra estilo tem uma 

utilização bastante ampla, pois se usa esse mesmo termo para falar de um escritor 

(o estilo de Vieira, de Camões, de Alencar), de uma ―escola‖ artística (o estilo 

barroco, o estilo romântico, o estilo parnasiano), de um criador qualquer (o estilo de 

Chanel, o estilo de Portinari), de uma época (o estilo dos anos sessenta), de um 

tipo de linguagem (o estilo jurídico, o estilo diplomático), de uma atividade humana 

qualquer (o estilo de governar).  

Com tantas possibilidades de uso, Fiorin (2019b) questiona-se a respeito de 

qual o sentido de base dessa palavra, que propicia toda essa variedade de usos e 

ele explica trazendo a seguinte acepção para essa palavra: ―estilo é o conjunto de 

traços particulares que define desde as coisas mais banais até as mais altas 

criações artísticas‖ (FIORIN, 2019b, p. 96). Segundo esse linguista, é o conjunto de 

características que determina a singularidade de alguma coisa, ou, em termos mais 

exatos, é o conjunto de traços recorrentes do plano do conteúdo ou da expressão 

por meio dos quais se caracteriza um autor, uma época, etc. Dessa forma, 

 

O termo estilo alude, então, a um fato diferencial: diferença de um autor 
em relação a outro, de um pintor relativamente a outro, de uma época em 
relação a outra, etc. Há, no estilo, como em todos os fatos discursivos, um 
aspecto ligado à produção do texto e um relacionado a sua interpretação. 
Isso significa que o estilo toma forma na interação entre produção e 
interpretação, ou seja, numa práxis enunciativa, o que quer dizer que é um 
fato da ordem do acontecimento e não da estrutura. Sendo controlado 
pela instância da enunciação, o estilo aparece nas formas discursivas e 
nas formas textuais. Assim, estilo é um conjunto global de traços 
recorrentes do plano do conteúdo (formas discursivas) e do plano da 
expressão (formas textuais). (FIORIN, 2019b, p. 96, grifo do autor) 

             

Nos poemas de Casimiro de Abreu e Oswald de Andrade é possível 

perceber um diálogo entre estilos, que ocorrem no plano do conteúdo, pois o 

poema de Oswald retoma um estilo, retoma um traço, ou melhor, um tema bastante 

recorrente entre os românticos, que era a evasão em uma época considerada 

perfeita: a infância. Contudo, esse autor retoma o texto de Casimiro de Abreu, com 

o intuito maior de ironizar o estilo adotado no período do Romantismo e, por 

conseguinte, toda a cultura brasileira desse momento, já que esse estilo era o que 

imperava e correspondia ao gosto da época.  
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Oswald de Andrade se apropria ou retoma o texto-fonte sem a pretensão de 

manter as ideias do texto citado. É um caso de subversão de um estilo que se 

manifesta por meio de uma paródia, em que o narrador, de certa forma, 

desqualifica e contesta o estilo utilizado por Casimiro de Abreu em seu poema. 

Oswald desconstrói e desvirtua o estilo de Casimiro de Abreu, sem, contudo, perder 

a identidade com o texto fonte. É uma recriação de caráter crítico-contestador.  

Fiorin (2019b) recorda que a Análise do Discurso de linha francesa, com 

base nos princípios bakhtinianos, propõe o princípio da heterogeneidade, a ideia 

de que a linguagem é heterogênea, ou seja, de que o discurso é tecido a partir do 

discurso do outro, que é o ―exterior constitutivo‖, o ―já dito‖ sobre o qual qualquer 

discurso se constrói. Isso quer dizer que o discurso não opera sobre a realidade 

das coisas, mas sobre outros discursos.  

 

Todos são, portanto, ―atravessados‖, ―ocupados‖, ―habitados‖ pelo 
discurso do outro (Authier, 1990:25-27). Por isso, a fala é 
fundamentalmente, constitutivamente heterogênea. Sob a palavra, há 
outras palavras. A palavra do outro é condição de constituição de qualquer 
discurso. (Authier, 1982, 1995; Maingueneau, 1983, 1984, 1987). 
Observe-se que o conceito de heterogeneidade é uma maneira de precisar 
teoricamente o conceito bakhtiniano de dialogismo. (FIORIN, 2019b, p. 
103) 

 
 

É importante ressaltar que o conhecimento do contexto em que determinado 

texto foi produzido é condição indispensável para compreender o seu sentido e o 

objetivo pretendido ao produzi-lo. Por isso é importante enfatizar a importância e 

influência do contexto discursivo na construção do sentido de textos construídos por 

meio de processos intertextuais/interdiscursivos, tendo em vista que o conhecimento 

do contexto é de suma importância para explicar como um determinado discurso se 

insere na sociedade, quais suas intenções e como ele deve ser compreendido.  

É pertinente reforçar que um texto ou um discurso normalmente se ancora em 

outros, de forma implícita ou explícita, com o intuito de fortalecer e reforçar uma 

determinada ideia, ressignificá-la e, por vezes, rebatê-la irônica ou criticamente e 

nesse sentido a intenção e o contexto discursivo influenciam sobremaneira. 

 
Intertexto 10 

Ora direis ouvir estrelas (Olavo Bilac) 
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Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 
E conversamos toda a noite, enquanto 

A via-láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

Direis agora: "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas. 
Disponível em://www.culturagenial.com/ora-direis-ouvir-estrelas-de-olavo-bilac/. Acesso em: 28 set. 
2019. 

 
 
Texto 10 - Ouvir estrelas (Bastos Tigre) 

 
Ora, direis, ouvir estrelas! Vejo 
que estás beirando a maluquice extrema. 
No entanto o certo é que não perco o ensejo 
De ouvi-las nos programas de cinema. 
Não perco fita; e dir-vos-ei sem pejo 
que mais eu gozo se escabroso é o tema. 
Uma boca de estrela dando beijo 
é, meu amigo, assunto p‘ra um poema. 
Direis agora: Mas, enfim, meu caro, 
As estrelas que dizem? Que sentido 
têm suas frases de sabor tão raro? 
Amigo, aprende inglês para entendê-las, 
Pois só sabendo inglês se tem ouvido 
Capaz de ouvir e de entender estrelas. 
Disponível em: http://netiativo.blogspot.com/2013/11/rimas-e-metrica-soneto-de-bilac-e.html. Acesso 

em: 28 de set. 2019. 

 

Por todos os elementos apresentados, fica claro que, apesar de trazerem 

abordagens completamente distintas, o texto ―Ouvir estrelas‖ de Bastos Tigre 

estabelece explicitamente um diálogo intertextual com o poema de Olavo Bilac. 

Pelas características que apresenta, se constitui em uma paródia, pois apesar de 

trazer vários versos do poema de Olavo Bilac, constrói, de forma irônica e jocosa, 

um sentido totalmente diferente do poema bilaquiano. 

Além disso, configura-se em uma imitação burlesca do poema de Bilac, em 

que o sentido é completamente alterado em razão do tom crítico e do uso da ironia. 

https://www.culturagenial.com/ora-direis-ouvir-estrelas-de-olavo-bilac/
http://netiativo.blogspot.com/2013/11/rimas-e-metrica-soneto-de-bilac-e.html
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Bastos Tigre, ao que parece, ironiza o excesso de sentimentalismo presentes do 

poema de Olavo Bilac, manifestado, sobretudo, nos versos em que o eu-lírico diz 

conseguir ouvir e conversar com as estrelas, capacidade que ele diz possuir 

porque ama: ―Amai para entendê-las! Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de 

ouvir e de entender estrelas‖.  

No texto de Bilac, a construção do eixo temático se deu em linguagem 

conotativa e metafórica, enquanto no de Tigre a linguagem não aparece tão 

metaforizada. Estrelas, neste poema, aparecem com o sentido de atrizes famosas, 

as quais são acessíveis a todos aqueles que as ouvem ou as entendem, ou 

melhor, que sabem falar a língua inglesa, tendo em vista que são os Estados 

Unidos que se destacam na produção de filmes e por consequência as atrizes mais 

famosas pertenceriam a esse país. No poema de Bilac, estrelas aparecem no 

sentido de corpos celestes que têm luz própria, mas o poeta as personifica, 

atribuindo-lhes um sentido metafórico.  

O poeta, por estar apaixonado, divaga a noite inteira conversando com elas, 

sendo possível, para ele, ouvi-las e entendê-las. Bastos Tigre ironiza e brinca em 

seu texto com essa ideia presente no texto de Bilac, ressignificando-a 

comicamente. Percebemos, portanto, no poema de Bastos Tigre, um exemplo de 

intertextualidade com valor de subversão, que apresenta um caráter depreciativo, 

com tom eminentemente satírico.  

 

Intertexto 11 

Lucas, cap. V, vs. 5-8 

 

―E o Diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos 
os reinos do mundo. E disse-lhe o Diabo: - Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, 
porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero; portanto, se tu me adorares, 
tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe:  
- Vai-te, Satanás; porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele 
servirás‖.   Lucas, cap. V, vs. 5-8. 
 

Texto 11 - Operário em Construção (Vinícius de Moraes) 

 
[...]  
Sentindo que a violência  
Não dobraria o operário  
Um dia tentou o patrão  
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Dobrá-lo de modo vário.  
De sorte que o foi levando  
Ao alto da construção  
E num momento de tempo  
Mostrou-lhe toda a região  
E apontando-a ao operário  
Fez-lhe esta declaração:  
- Dar-te-ei todo esse poder  
E a sua satisfação  
Porque a mim me foi entregue  
E dou-o a quem bem quiser.  
Dou-te tempo de lazer  
Dou-te tempo de mulher.  
Portanto, tudo o que vês  
Será teu se me adorares  
E, ainda mais, se abandonares  
O que te faz dizer não.  
Disse, e fitou o operário  
Que olhava e que refletia  
Mas o que via o operário  
O patrão nunca veria.  
O operário via as casas  
E dentro das estruturas  
Via coisas, objetos  
Produtos, manufaturas.  
Via tudo o que fazia  
O lucro do seu patrão  
E em cada coisa que via  
Misteriosamente havia  
A marca de sua mão.  
E o operário disse: Não!  
 
- Loucura! - gritou o patrão  
Não vês o que te dou eu?  
- Mentira! - disse o operário  
Não podes dar-me o que é meu. 
[...] 
Disponível em: http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-
construcao. Acesso em: jun. 2019. 

             

No poema ―Operário em construção‖, fica claro a relação intertextual e 

interdiscursiva que este texto mantém com o Evangelho de Lucas 4,1-13, que narra 

o início do ministério de Jesus que movido pelo Espírito Santo, recolheu-se em jejum 

de 40 dias no deserto. Durante esse tempo foi tentado pelo mal, que lhe preparou 

várias armadilhas, esperando, astuciosamente, se aproveitar dos momentos que, 

supostamente, Jesus estaria mais frágil. Há no poema de Vinícius de Moraes, 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
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versos muito semelhantes às passagens bíblicas em que o demônio tenta convencer 

Jesus a o adorar, oferecendo-lhe poder e glória.  

Sabe-se que um dos motivos que levou Jesus à crucificação, foi o avanço de 

sua pregação. As autoridades religiosas de Jerusalém mostravam-se cada vez mais 

inquietas com a agitação que o Mestre chegado da Galileia, suscitava no povo. Já 

no poema, ao sentir-se ameaçado, pelas ideias de humanização e liberdade 

propagadas pelo operário, cada vez mais difundidas e ouvidas pelos seus 

companheiros; o patrão tenta subjugá-lo.  

Aproveitando-se da suposta subordinação e fraqueza do operário, tenta 

dominá-lo pelo uso da força e por meio de ameaças, mas, ao perceber, após 

tentativas frustradas, que não conseguiria remover o operário de seus propósitos, 

tenta convencê-lo de outro modo. Dissimuladamente, oferece poder e glória e 

novamente o operário mostra-se forte, decidido e perseverante nos seus propósitos 

e diz: ―não‖. ―Mentira! - disse o operário. Não podes dar-me o que é meu...‖.  É 

interessante que na bíblia, o poder e glória que era oferecido a Jesus, Ele já 

possuía. Então, nessa passagem também é possível percebermos esse diálogo 

entre os textos. ―Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi 

entregue e dou-o a quem quero; portanto, se tu me adorares, tudo será teu‖. E Jesus 

diz: não.  

No poema operário em construção também temos a ideia de que, na verdade, 

quem detém o poder é o operário, pois é ele quem constrói todas as coisas 

mencionadas no poema, inclusive é o responsável pela riqueza do patrão. Vinícius 

de Moraes transmite, portanto, ao estabelecer esse diálogo intertextual e 

interdiscursivo com essas passagens bíblicas, a ideia de resistência e obstinação, 

tanto de Jesus quanto do operário, os quais se mantêm fortes em seus propósitos e 

no que acreditam e não se deixam fraquejar, mesmo em situações de dificuldade 

extrema. ―Dia seguinte, o operário / Ao sair da construção / Viu-se súbito cercado / 

Dos homens da delação / E sofreu, por destinado / Sua primeira agressão. / Teve 

seu rosto cuspido / Teve seu braço quebrado / Mas quando foi perguntado / O 

operário disse: Não!‖  

É interessante observar também o quanto esse excerto acima, extraído do 

poema, também remete a passagens bíblicas, mais precisamente aos momentos 

antes da crucificação, quando Jesus, apesar de todo sofrimento, se mantém forte, e 
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não nega ser o Messias, filho de Deus. E muito menos volta atrás em suas 

pregações. 

Temos no poema Operário em construção de Vinícius de Moraes a 

intertextualidade por alusão, pois em nenhum momento, se faz menção ao texto 

fonte. A alusão, de acordo com Cavalcante (2018), é uma espécie de referenciação 

indireta, como uma retomada implícita, uma sinalização para o coenunciador de que, 

pelas orientações deixadas no texto, ele deve apelar à memória para encontrar o 

referente não dito. Para Cavalcante (2018, p.152), 

 
Diferentemente da referência, que apresenta marcas explícitas por meio das 
quais é possível reconhecer o intertexto ao qual se está fazendo remissão 
(tais como nome do autor, título da obra, nome de personagens etc.), a 
alusão é mais implícita, isto é, não apresenta marcas diretas e, portanto, 
seu reconhecimento demanda maior capacidade de inferência por parte do 
coenunciador.  

              

A autora afirma ainda, que nem sempre um coenunciador detém as 

informações necessárias para o reconhecimento dos indícios intertextuais da 

referência e, principalmente, da alusão. É provável que alguns leitores, ao fazerem a 

leitura do poema ―Operário em Construção‖, não percebam a relação intertextual e 

interdiscursiva que ele mantém com algumas passagens bíblicas, mas essa 

possibilidade, como afirma Cavalcante (2018), não faz com que o fenômeno deixe 

de existir, pois ―se um leitor não conseguir alcançar a intertextualidade, outro, 

certamente, o fará‖ (CAVALCANTE, 2018, p. 152). 

Percebemos assim, no poema em estudo, algumas alusões a passagens do 

texto bíblico, mas em nenhum momento no texto, os evangelhos são citados, 

entretanto diversas expressões referenciais servem de âncora a alusões em favor do 

reconhecimento do intertexto.  

Percebe-se então, nesse texto, uma situação em que patrão tenta se 

aproveitar da fraqueza do operário para subjugá-lo, dominá-lo, fazê-lo render-se às 

suas ordens e/ou à sua vontade. O patrão tentou dominá-lo pela força, por ameaças, 

mas foram tentativas em vão. Ao dialogar com o texto bíblico, Vinícius de Moraes, 

provavelmente, quis trazer uma situação, relativamente, análoga a que ocorre com a 

classe operária.  

O operário decidiu, após anos de sofrimento e humilhação, que não mais 

seria escravizado para enriquecimento daqueles que o explorava. ―E o operário 

disse: Não! E o operário fez-se forte / Na sua resolução‖. O operário não se deixou 
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convencer nem pela violência, perseguição e ameaças sofridas, nem pelas 

tentativas de convencimento do patrão. Segundo os ensinamentos bíblicos, aquilo 

que o demônio oferece com uma mão, ele tira com a outra. No texto de Vinícius de 

Moraes, percebe-se que o operário estava ciente de que se aceitasse o que o patrão 

o ofertava, ele o aprisionaria e o escravizaria para sempre.  

Esse poema pode ser entendido também como uma crítica aos poderes e 

mentalidades que se querem ou se julgam dominantes e oprimem, desvalorizam e 

exploram as classes historicamente excluídas, colocando-as à margem da 

sociedade, apesar de desempenharem um papel de extrema importância. Fica claro, 

portanto, que a escolha em estabelecer um diálogo intertextual e interdiscursivo com 

várias passagens da bíblia não foi aleatória.  

Sem dúvida, essas relações dialógicas intertextuais fazem com que o 

sentimento de descontentamento do poeta em relação à forma injusta com que são 

tratados os operários, adquirisse uma maior expressividade, projeção e ênfase. 

Temos assim, no poema de Vinícius de Moraes, mais um exemplo em que o autor 

retoma um texto anteriormente construído com o intuito de argumentar a partir dele, 

ou seja, intertextualidade das semelhanças com valor de captação.   

 

Intertexto 12 

Princípio enunciado por Lavoisier 

 

―Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma‖ 

 

Texto 12 - Lavoisier (Carlos de Oliveira) 

 
Na poesia, 
Natureza variável 
das palavras, 
nada se perde 
ou cria, 
tudo se transforma: 
cada poema, 
no seu perfil 
incerto 
e calígrafo, 
já sonha 
outra forma.  
Disponível em: https://blogdocastorp.blogspot.com/2019/01/carlos-de-oliveira-lavoisier.html. Acesso 
em: 25 ago. 2020.         

https://blogdocastorp.blogspot.com/2019/01/carlos-de-oliveira-lavoisier.html
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Outro exemplo de texto bastante interessante em que é possível perceber 

uma relação dialógica intertextual e interdiscursiva é o poema ―Lavoisier‖ de Carlos 

de Oliveira. Nesse poema é possível perceber claramente um conversar entre textos 

e entre discursos. Carlos de Oliveira, ao dialogar com o princípio enunciado por 

Lavoisier na Química de que na natureza nada se cria, tudo se transforma, 

consegue trazer uma amplitude de significação extremamente interessante ao seu 

poema, pois reforça a natureza criativa inerente ao uso das palavras e as inúmeras 

possibilidades de criação, recriação e transformação que as palavras proporcionam 

―cada poema, no seu perfil incerto e calígrafo, já sonha outra forma‖.  

Além disso, reforça o princípio dialógico que postula que todo texto está em 

constante diálogo com outros textos, retomando-os, confirmando-os, argumentando 

a partir deles, refutando-os, criticando-os etc; no constante e intenso processo de 

recriar e transformar. Aqui também há um exemplo de intertextualidade das 

semelhanças com valor de captação que se manifesta por meio de uma construção 

parafrástica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização desta pesquisa, nos propomos analisar, a partir de uma 

compreensão intertextual, o processo de ressignificação suscitado pela retomada de 

um texto anteriormente produzido. Objetivamos ainda demonstrar que a escolha de 

um ou outro tipo de intertextualidade é motivada por razões diferentes em função 

dos objetivos pretendidos com a enunciação. Por meio da análise realizada, 

buscamos compreender também se a utilização e identificação de processos 

intertextuais colaboram para a ressignificação e uma compreensão mais ampla dos 

textos analisados. 

Para alcançarmos o objetivo pretendido, analisamos alguns poemas e 

canções produzidos por meio da utilização de relações intertextuais, tentando 

compreender, por meio de um processo comparativo estabelecido entre o intertexto 

e o novo texto construído, os sentidos recriados em razão dessas relações. 

A partir das análises realizadas, percebemos que a habilidade de identificar 

as relações intertextuais presentes em determinados textos é fundamentalmente 

importante para que a compreensão desses textos efetivamente ocorra. E não basta 

perceber a presença da intertextualidade, é necessário que, ao perceber esse 

processo, se faça toda uma releitura do texto construído por meio dessa relação, 

tentando compreender as intenções do produtor do novo texto ao estabelecer um elo 

entre seu texto e outro previamente produzido.  

Para isso, percebemos que é extremamente importante compreender também 

o sentido transmitido pelo texto fonte para que, de posse desse conhecimento, se 

possa interligar os sentidos percebidos por meio da leitura de ambos os textos, o 

que oportunizará uma maior compreensão do que o autor do novo texto quis, de 

fato, transmitir.  

Percebemos ainda que os textos são retomados com finalidades diversas, a 

depender das intenções de quem o produz. Podendo, inclusive, trazer 

posicionamentos totalmente contrários aos assumidos pelo autor do texto fonte. Mas 

por que, então, fazer uma retomada de um texto, quando se pensa diferente do 

autor do texto matriz? Observamos que esse tipo de retomada comumente se faz, 

com o intuito de argumentar a partir do outro, mesmo que seja com argumentos que 
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invalidam, satirizam, contestam ou ironizam a opinião ou posicionamentos do autor 

do texto fonte.  

Por isso é tão importante para o leitor o conhecimento de mundo, um saber 

prévio, para reconhecer quando há esse conversar entre textos, quando um texto 

utiliza-se de outro para a construção do sentido pretendido, mesmo que as ideias de 

um, vá de encontro às ideias do outro, pois quando um leitor conhece o texto que 

deu origem ao outro, ele consegue estabelecer uma ponte entre os dois textos, o 

que amplia, em muito, suas possibilidades de leitura e a construção de novos 

sentidos.  

Outro ponto constatado na pesquisa são as inconstâncias e instabilidades 

percebidas no que concerne a conceitos e até classificação das tipologias 

intertextuais. As variações apresentadas, em algumas situações, dificultou o 

processo de análise do corpus. Isso ocorreu, por exemplo, em virtude da 

instabilidade que circunda a noção de implicitude e explicitude intertextual. 

Outro ponto posto em evidência é que quando se trata de textos construídos 

por meio de relações intertextuais, a habilidade de realizar inferências é 

imprescindível para se conseguir compreender esses textos em sua plenitude. 

Portanto, para compreender um texto construído por meio de um processo 

intertextual, é necessário estar atento às informações implícitas, fazer inferências e 

entender a linguagem como algo que possibilita a reconstrução de novos e múltiplos 

sentidos. E não encará-la como algo acabado que possibilita apenas um único viés. 

A linguagem é múltipla e oportuniza a reconstrução de uma multiplicidade de 

sentidos. Se a compreendermos de maneira denotativa, restrita e limitada, jamais 

compreenderemos os textos de forma eficaz.  

Dessa forma, constatamos que para a percepção do sentido de textos 

construídos por meio de relações intertextuais, é necessário lançar mão de 

habilidades e competências que possibilitem a realização de inferências, tendo em 

vista que essas habilidades precisam ser entendidas e encaradas como 

fundamentais para o entendimento do texto como um todo e para a percepção dos 

objetivos que o locutor quis alcançar e suas intenções ao produzi-lo.  

Com a realização da pesquisa constatou-se, ainda, que muitos enunciadores 

constroem novos textos, novos gêneros a partir de um diálogo com gêneros e temas 

diferentes dos abordados nos textos fontes, mas é importante ressaltar que mesmo 

em situações em que essa prática ocorre, ainda assim o intuito é estabelecer uma 
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relação de sentido entre esses textos e dessa forma tornar o sentido do novo texto 

ainda mais proeminente.  

Percebemos esse fenômeno, por exemplo, no anúncio da Greenpeace, 

quando o anunciante faz uma retomada do quadro Guernica. Ambos pertencem a 

gêneros diferentes, os temas abordados entre os dois também são, relativamente, 

diferentes, contudo o anunciante conseguiu estabelecer uma relação ou um diálogo 

entre ambos, recriando um novo sentido a partir dessa retomada, dando maior 

projeção e ênfase ao sentido e ao objetivo pretendido com a produção do novo 

texto. 

A grande maioria dos textos analisados, no entanto, ainda que pertençam a 

gêneros diferentes, abordam a mesma temática do texto matriz. Daí haver uma 

predominância da intertextualidade temática no corpus analisado. Um mesmo tema 

é retomado, mas não necessariamente com o intuito de assumir o mesmo 

posicionamento apresentado no texto-fonte. A retomada do tema também se faz 

frequentemente com o objetivo de contestar o ponto de vista adotado no texto 

recuperado. 

Percebemos, por fim, que a intertextualidade é um importante e recorrente 

fenômeno linguístico e que as relações intertextuais estão presentes nas mais 

diversas modalidades de gêneros textuais e não levá-las em consideração no 

momento da realização da leitura compromete significativamente a compreensão do 

texto, pois o não reconhecimento da intertextualidade pode, não só, comprometer a 

apreensão do sentido do texto, mas também fazer com que se tenha uma 

compreensão completamente diferente da esperada pelo enunciador do texto.   
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