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As vozes do texto: intertextualidade 
18 

jul 
 

RESUMO 
 

 

 

A intertextualidade influência de um texto sobre outro que o toma como modelo ou ponto de partida; 

utilização de uma multiplicidade de textos ou de partes de textos preexistentes de um ou mais autores, de 

que resulta a elaboração de um novo texto literário. Por exemplo, as propagandas da Hortifruti que utilizam 

nomes de filmes, ou trechos de música para elaborarem a publicidade da empresa.  

 

 
 

Veja os diferentes tipos de intertextualidade:  

 

• Citação: é uma transcrição do outro texto marcada por aspas ou itálico para mostrar que o trecho 

ou o texto citado foi tirado de outra fonte. 

• Epígrafe: (do grego epi = posição superior + graphé = escrita): é uma citação que inicia um texto. 

• Paráfrase: é a reprodução das ideias de um texto. Na paráfrase, sempre se mantêm os conteúdos do 

texto original, mas elas são acrescidas de comentários e impressões. Pode-se dizer que parafrasear é 

dizer com outras palavras o que um texto transmitiu. 

• Paródia: é uma forma de intertextualidade em que se observa a manutenção de estruturas e 

expressões do texto original, acompanhada por alteração de sentido, com intuito crítico, irônico. 

• Hipertexto: é a leitura não linear, intimamente relacionada ao mundo tecnológico. Em uma página 

na internet, por exemplo, podemos ser remetidos a uma outra, através de um link, já que a 

tecnologia nos permite uma outra forma de ler. 
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EXERCÍCIOS  
 

1. Texto 1 
No meio do caminho 
No meio do caminho tinha 
uma pedra 
Tinha uma pedra no meio 
do caminho 
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha 
uma pedra 

ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2000. (fragmento). 
Texto 2  

 

 
A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que 
a) o texto 1 perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em 

quadrinho. 

b) o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do 

texto 1. 

c) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao 

mesmo gênero. 

d) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com 

finalidades distintas. 

e) as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como 

pertencentes ao mesmo gênero.  

 

2. Certa vez, eu jogava uma partida de sinuca, e só havia a bola sete na mesa. De modo que a mastiguei 

lentamente saboreando-lhe os bocados com prazer. Refiro-me à refeição que havia pedido ao garçom. 

Dei-lhe duas tacadas na cara. Estou me referindo à bola. Em seguida, saí montando nela e a égua, de 

que estou falando agora, chegou calmamente à fazenda de minha mãe. Fui encontrá-la morta na mesa, 

meu irmão comia-lhe uma perna com prazer e ofereceu-

galinha no almoço". 

  

Logo em seguida, chegou minha mulher e deu-me na cara. Um beijo, digo. Dei-lhe um abraço. Fazia 

calor. Daí a pouco minha camisa estava inteiramente molhada. Refiro-me a que estava na corda 

secando, quando começou a chover. Minha sogra apareceu para apanhar a camisa. 

  

Não tive remédio senão esmagá-la com o pé. Estou falando da barata que ia trepando na cadeira. 

  

Malaquias, meu primo, vivia com uma velha de oitenta anos. A velha era sua avó, esclareço. Malaquias 

tinha dezoito filhos, mas nunca se casou. Isto é, nunca se casou com uma mulher que durasse mais de 
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um ano. Agora, sentado à nossa frente, Malaquias fura o coração com uma faca. Depois corta as pernas 

e o sangue do porco enche a bacia. 

  

Nos bons tempos passeávamos juntos. Eu tinha um carro. Malaquias tinha uma namorada. Um dia rolou 

a ribanceira. Me refiro a Malaquias. Entrou pela pretoria adentro arrebentando porta e parou 

resfolegante junto do juiz pálido de susto. Me refiro ao carro. E a Malaquias.  
FERNANDES, M. Trinta anos de mim mesmo. São Paulo: Abril Cultural, 1973 

  

Nesse texto, o autor reorienta o leitor no processo de leitura, usando como recurso expressões como 

-

o expressões linguísticas introdutoras de paráfrases, que servem para 
a) confirmar. 
b) contradizer. 
c) destacar. 
d) retificar. 
e) sintetizar. 

 

3. TEXTO A 
Canção do exílio 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas tem mais flores, 

Nossos bosques tem mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

[...] 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, a noite - 

Mais prazer eu encontro la; 

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. 
DIAS, G. Poesia e prosa completas. Rio de Janeiro: Aguilar, 1998. 

 

TEXTO B 

Canto de regresso à Pátria 

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 volte para lá 

Não permita Deus que eu morra 
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Sem que volte pra São Paulo 

Sem que eu veja a rua 15 

E o progresso de São Paulo. 
ANDRADE, O. Cadernos de poesia do aluno Oswald. São Paulo: Cfrculo do Livro. s/d. 

 

Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo 

poético: a paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, conclui-se que: 

a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom de que 

se revestem os dois textos. 

b) a exaltação da natureza é a principal característica do texto B, que valoriza a paisagem tropical 

realçada no texto A. 

c) o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas sem perder a visão crítica da realidade 

brasileira. 

d) o texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. 

e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. 

 

4. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens lidas em 

outros? Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação 

de intertextualidade. Leia os seguintes textos: 
 

TEXTO 1 

Quando nasci, um anjo torto 

Desses que vivem na sombra 

 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. 

 

TEXTO 2 

Quando nasci veio um anjo safado 

O chato dum querubim 

E decretou que eu tava predestinado 

A ser errado assim 

Já de saída a minha estrada entortou 

Mas vou até o fim. 
BUARQUE, Chico. Letra e música. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.   

 

TEXTO 3 

Quando nasci um anjo esbelto 

Desses que tocam trombeta, anunciou: 

Vai carregar bandeira. 

Carga muito pesada pra mulher 

Essa espécie ainda envergonhada. 
PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986 

 

Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond de 

Andrade por: 

a) reiteração de imagens 

b) oposição de ideias 

c) falta de criatividade 

d) negação dos versos 

e) ausência de recursos 
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5.  

 

 
-

me, ou devoro- e a 

charge e o enigma.  

a) ambiguidade 

b) coesão  

c) desfecho  

d) intertextualidade  

e) transitividade  

 

6. Hora do mergulho 

Feche a porta, esqueça o barulho 

feche os olhos, tome ar: é hora do mergulho 

eu sou moço, seu moço, e o poço não é tão fundo 

super-homem não supera a superfície 

nós mortais viemos do fundo 

eu sou velho, meu velho, tão velho quanto o mundo 

eu quero paz: 

uma trégua do lilás-neon-Las Vegas 

profundidade: 20.000 léguas 

"se queres paz, te prepara para a guerra" 

"se não queres nada, descansa em paz" 

"luz" - pediu o poeta 

(últimas palavras, lucidez completa) 

depois: silêncio 

esqueça a luz... respire o fundo 

eu sou um déspota esclarecido 

nessa escura e profunda mediocracia. 
Engenheiros do Hawaii, composição de Humberto Gessinger 

 

Na letra da canção, Humberto Gessinger faz referência a um famoso provérbio latino: si uis pacem, 

para bellum, cuja tradução é Se queres paz, te prepara para a guerra. Nesse tipo de citação, 

encontramos o seguinte recurso: 

a) intertextualidade explícita. 

b) intertextualidade implícita. 

c) intertextualidade implícita e explícita. 

d) tradução. 

e) referência e alusão.  
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7. Modinha do exílio 

Os moinhos têm palmeiras 

Onde canta o sabiá. 

Não são artes feiticeiras! 

Por toda parte onde eu vá, 

Mar e terras estrangeiras, 

Posso ver mesmo as palmeiras 

Em que ele cantando está. 

Meu sabiá das palmeiras 

Canta aqui melhor que lá. 

Mas, em terras estrangeiras, 

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! 
                                               Ribeiro Couto 

 

Os versos dos poetas modernistas e românticos apresentam relação de intertextualidade com o poema 

de Ribeiro Couto, EXCETO em uma alternativa. Assinale-a. 

a) -me embora pra Pasárgada / Lá sou amigo do rei / Lá tenho a mulher que eu quero / Na cama 

   

b) -me os sítios gentis onde eu brincava / Lá na quadra infantil; / Dá que eu veja uma vez o céu da 

Casimiro de Abreu)    

c) 

   

d)  que eu morra / Sem que volte 

   

e) 

   

 

8.  

 
 

O mercado publicitário tem implementado, sobretudo após o advento da informática, práticas de 

linguagem bastante inovadoras. O texto se utiliza de duas modalidades de formas linguísticas, mais 

especificamente de uma linguagem verbal e outra não verbal. Logo, considerando que o público-alvo 

da campanha tenha o conhecimento de mundo necessário para a compreensão do texto publicitário, 

conclui-se que seu objetivo basilar é 

a) provocar um questionamento sobre a necessidade de uma dieta mais saudável. 

b) fazer, indiretamente, a propaganda de um filme em cartaz nos cinemas. 

c) combater o consumo desenfreado de alimentos com teor calórico muito alto. 

d) influenciar a conduta do leitor através de um apelo visual e da intertextualidade. 

e) democratizar o consumo de legumes entre a as classes sociais mais carentes. 
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9. Para responder à questão, considere a tela Guernica, de Pablo Picasso (figura 1), pintada em protesto 

ao bombardeio a cidade espanhola de mesmo nome, e a imagem criada pelo cartunista argentino, 

Quino (figura 2). 

 

 

 
Na cena criada por Quino, está presente a intertextualidade, pois 

a) o humor surge em consequência da falta de dedicação e de empenho da faxineira no momento 

de realizar as tarefas da casa. 

b) a dona da casa é uma pessoa que aprecia pintura e possui várias obras de artistas cubistas em sua 

residência. 

c) as alterações realizadas pela faxineira na pintura de Picasso mantiveram a ideia original proposta 

pelo pintor para Guernica. 

d) o cartunista reproduz a famosa pintura de Picasso, inserindo-a em um novo contexto que é a sala 

em desordem de uma residência. 

e) a faxineira irrita-se com a sujeira deixada pelos adolescentes da casa os quais frequentemente 

realizam festas para os amigos.    
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10.  

 

 relação denominada de 

a) intertextualidade    

b) contextualidade    

c) prolixidade    

d) informatividade   

 

11.  

 
O anúncio publicitário, produzido por uma revista para divulgar seus blogs, dialoga com outro texto. 

Considerando essa informação, 

a) indique que texto é esse e explique o processo de intertextualidade que se estabelece entre ele e 

o anúncio publicitário. 

b) explique de que maneira a linguagem não verbal do anúncio publicitário contribui com o diálogo 

estabelecido entre os dois textos.  
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12.  

 
 

O gordo é o novo fumante 

Nunca houve tanta gente acima do peso  nem tanto preconceito contra gordos. 

De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre: o 

nascimento de uma nova eugenia. 
(Adaptado de: Super Interessante. Editora Abril. 306.ed. jul. 2012. p.21.) 

Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir: 

I. O código não verbal, principalmente no que se refere ao segundo desenho, revela o discurso 

preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico. 

II. O sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os códigos não 

verbais a qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor. 

III. O conteúdo expresso na placa revela que, futuramente, indivíduos obesos sofrerão ainda mais 

discriminação social. 

IV. O efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal serve para reforçar o caráter polissêmico 

da placa. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 

b) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 

c) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 

d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 

e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios  
 

1. D  

 

2. D  

 

3. C  

 

4. A  

 

5. D  

 

6. B  

 

7. A  

 

8. D   

 

9. D 

 

10. A  

 

11.  

a) o anúncio publicitário dialoga com a colocação de lavoisier: “na natureza, nada se cria, nada se perde, 

tudo se transforma”. 

b) a linguagem não verbal aponta para duas teclas do computador unidas, representando um atalho para 

o recurso de copiar dados. Ambas, unidas, são alvo de crítica, representada pelo pejorativo arremesso 

de objetivos.   

 

12. D  

 

 


