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Fenômenos linguísticos: intertextualidade 

 

Resumo 

 

A intertextualidade é um fenômeno linguístico, no qual há influência de um texto sobre outro que o toma como 

modelo ou ponto de partida. É importante ressaltar que essa referenciação é feita de modo implícito, ou seja, 

não há indicação do autor e da obra original, pois pressupõe que o leitor compartilhe um mesmo conjunto de 

informações a respeito de obras que compõe determinado universo cultural. Os dados utilizados podem ser 

de textos literários, mitológicos, históricos e culturais.  

Veja abaixo um exemplo de intertextualidade:  

 

O exemplo acima apresente duas figuras de diferentes finalidades: a primeira é um cartaz de propaganda de 

um filme e o segundo, uma propaganda de um mercado chamado Hortifruti.  

Logo, possuem finalidades diferentes. Além disso, é possível identificar uma intertextualidade entre as 

imagens, porque há elementos semelhantes nos dois textos, por exemplo, a imagem do sapato (um vermelho 

e o outro verde), o jogo de palavras entre “diabo” e “quiabo”.  

É importante destacar, também, que a intertextualidade pode ser encontrada de diferentes formas. Entre elas, 

as mais importantes são: a paráfrase, a paródia e a citação.  Vamos ver cada uma delas? 

 

Paráfrase 

A paráfrase constitui em uma reescritura textual que ratifica, positivamente, a ideologia do texto original. 

Significa dizer o mesmo que foi dito anteriormente, a partir de outras palavras.   

Observe os exemplos a seguir.  
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Nova Canção do Exílio 

Um sabiá  

na palmeira, longe. 

Estas aves cantam 

um outro canto. 

  

O céu cintila 

sobre flores úmidas. 

Vozes na mata, 

e o maior amor. 

  

Só, na noite, 

seria feliz: 

um sabiá, 

na palmeira, longe. 

  

Onde é tudo belo 

e fantástico, 

só, na noite, 

seria feliz. 

(Um sabiá, 

na palmeira, longe.) 

  

Ainda um grito de vida e voltar 

para onde é tudo belo 

e fantástico: 

a palmeira, o sabiá, 

o longe. 
 Carlos Drummond de Andrade 

 

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 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. 
Gonçalves Dias 

 

Você reconhece alguma semelhança entre os dois textos? Carlos Drummond de Andrade optou pela paráfrase, 

isto é, o tipo de intertextualidade na qual retoma-se a ideia inicial e reproduz-se partes do texto original com 

outras palavras. Quando o cara é gênio não tem medo, faz paráfrase.  

 

Paródia 

A paródia, diferentemente da paráfrase, consiste em um tipo de intertextualidade em que se subverte ou 

distorce a ideologia do texto original, normalmente com objetivo irônico. Observe o texto abaixo:  

 

Canção do exílio  

Minha terra tem macieiras da Califórnia 

onde cantam gaturamos de Veneza. 

Os poetas da minha terra 

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 
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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! 

Murilo Mendes 

O texto acima também faz referência à “Canção do exílio” de Gonçalves Dias, mas Murilo Mendes, poeta 

modernista, alterou o sentido do texto original, deu um tom mais crítico à poesia e colocou uma pitada de 

ironia. Essas são características de uma paródia, que nada mais é que a intertextualidade das diferenças. 

 

Citação 

De acordo com o dicionário Caldas Aulete, a citação “é uma frase ou passagem de obra escrita, reproduzida 

geralmente com indicação do autor original, como complementação, exemplo, ilustração, reforço ou 

abonação daquilo que quer dizer”. Assim, pode-se perceber que a citação é uma intertextualidade que ocorre 

quando um autor transcreve um trecho de um texto de outro autor no próprio texto. Geralmente, a citação é 

marcada pelo uso de aspas duplas.  Observe o texto abaixo:  
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Exercícios 

 

1.  

 

Ao observarmos as imagens 1 e 2, percebemos uma relação dialógica entre elas, pois  

a) as duas enfocam o ato de se autorretratar, porém, por meio de diferentes recursos tecnológicos.  

b) a imagem 2 retoma a 1 no intuito de satirizar a ação de se retratar em uma tela.  

c) a imagem 2 estabelece com a 1 uma relação de paráfrase através de uma representação irônica.  

d) as duas estabelecem uma relação de intertextualidade explícita, já que a imagem 1 é a fonte 

explícita da 2.  

e) a imagem 2 é uma paródia, uma vez que se apropria da 1 para se opor a ela.  

2. Mar português 
Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

 

 

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

PESSOA, Fernando. Mar Português. In: Antologia 

Poética. Organização Walmir Ayala. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2014. p. 15.  
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O sentido da tirinha é construído a partir da relação que estabelece com os famosos versos de 

Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena / Se a alma não é pequena” (linhas 7-8). O modo como esses dois 

textos se relacionam é chamado de 

a) paráfrase 

b) linearidade 

c) metalinguagem 

d) intencionalidade 

e) intertextualidade 

 

3.  

 
Operários, 1933, óleo sobre tela, 150x205 cm, (P122), Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São 

Paulo 

 Desiguais na fisionomia, na cor e na raça, o que lhes assegura identidade peculiar, são iguais enquanto 

frente de trabalho. Num dos cantos, as chaminés das indústrias se alçam verticalmente. No mais, em 

todo o quadro, rostos colados, um ao lado do outro, em pirâmide que tende a se prolongar infinitamente, 

como mercadoria que se acumula, pelo quadro afora. 
(Nádia Gotlib. Tarsila do Amaral, a modernista.) 

O texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos 

em: 

a) “Pensem nas meninas/ Cegas inexatas/ Pensem nas mulheres/ Rotas alteradas.” (Vinícius de 

Moraes) 

b) “Somos muitos severinos/ iguais em tudo e na sina:/ a de abrandar estas pedras/ suando-se muito 

em cima.” (João Cabral de Melo Neto) 

c) “O funcionário público não cabe no poema/ com seu salário de fome/ sua vida fechada em 

arquivos.” (Ferreira Gullar) 

d) “Não sou nada./ Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada./À parte isso, tenho em mim todos 

os sonhos do mundo.” (Fernando Pessoa) 

e) “Os inocentes do Leblon/ Não viram o navio entrar (...)/ Os inocentes, definitivamente inocentes/ 

tudo ignoravam,/ mas a areia é quente, e há um óleo suave que eles passam pelas costas, e 

aquecem.” (Carlos Drummond de Andrade)  
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4. Ideologia 
Meu partido 

É um coração partido 

E as ilusões estão todas perdidas 

Os meus sonhos foram todos vendidos 

Tão barato que eu nem acredito 

Eu nem acredito 

Que aquele garoto que ia mudar o mundo 

(Mudar o mundo) 

Frequenta agora as festas do "Grand 

Monde" 

Meus heróis morreram de overdose 

Meus inimigos estão no poder 

Ideologia 

Eu quero uma pra viver 

Ideologia 

Eu quero uma pra viver 

(...) 

(Cazuza e Roberto Frejat - 1988) 

  

E as ilusões estão todas perdidas (v. 3) 

Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado “Ilusões perdidas”, de Honoré de Balzac. 

Tal procedimento constitui o que se chama de: 

a) metáfora 

b) pertinência 

c) pressuposição 

d) intertextualidade 

e) metonímia 

 

5.  

 
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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6. Texto 1 
Ideologia: eu quero uma pra votar! 

Rafael Sirangelo Belmonte de Abreu. 

A cada dois anos, a sociedade brasileira depara com um grande dilema: o voto. Os movimentos que 

começam a tomar forma no seio da política partidária dão conta de que neste ano a inglória tarefa de 

escolher um representante não será diferente daquilo que tem sido nas últimas eleições. Uma 

verdadeira salada de siglas agrupa-se de forma aleatória, criando coligações não convencionais que 

aproximam históricos desafetos ou opõem tradicionais aliados. As eleições deste ano, em razão do 

ambiente regional em que se realizam, aprofundam esse esdrúxulo quadro. 

Volta e meia, surgem partidos novos, “nem de direita nem de esquerda”, que, ao invés de trazerem 

alento à sociedade, apenas escancaram a falta de ideologia, a ausência do confronto de ideias, enfim, 

o abismo representativo que nos assola. Juntam-se todos à turma dos “em cima do muro”, aliás, dos 

“em cima de cargos”, pois o muro, que se saiba, caiu 9 ainda na década de 80. Nem de longe se 

vislumbram tomadas de posição sobre temas críticos, como o tamanho do Estado, por exemplo. Enfim, 

qual a medida de liberdade que queremos para a nossa vida? […]. 
 

Texto 2 

 
A intertextualidade é um elemento constituinte e constitutivo do processo de escrita/leitura e 

estabelece relação entre dois ou mais textos. Portanto, podemos afirmar que há intertextualidade entre 

os textos 1 e 2. A frase do texto que exemplifica a intertextualidade com a charge é: 

a) A cada dois anos, a sociedade brasileira depara com um grande dilema: o voto. 

b) Os movimentos que começam a tomar forma no seio da política partidária dão conta de que neste 

ano a inglória tarefa de escolher um representante não será diferente daquilo que tem sido nas 

últimas eleições.  

c) Enfim, qual a medida de liberdade que queremos para a nossa vida?  

d) Volta e meia, surgem partidos novos, “nem de direita nem de esquerda”, que, ao invés de trazerem 

alento à sociedade, apenas escancaram a falta de ideologia, a ausência do confronto de ideias, 

enfim, o abismo representativo que nos assola.  

e) Nem de longe se vislumbram tomadas de posição sobre temas críticos, como o tamanho do 

Estado, por exemplo.  
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7.  

 
O texto acima é uma publicidade da empresa de cosméticos “O Boticário”, cuja construção retoma o 

conhecido conto de fadas “Chapeuzinho Vermelho”. Esse processo é chamado de 

a) alusão, uma vez que o texto fonte foi retomado para construir uma crítica baseada na ironia.  

b) paráfrase, pois reproduzem-se as ideias do texto fonte, mas com outras palavras.  

c) paródia, já que o texfo fonte é reproduzido parcialmente.  

d) hibridismo, porque houve a subversão do texto fonte.  

e) intertextualidade, porque retomou-se um texto já existente e conhecido para se construir novo 

sentido. 

 
8. 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).   

 

Figura 1 

 

  

Figura 2  
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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 da 

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 sujeita deixada pelos adolescentes da casa os quais frequentemente 

realizam festas para os amigos. 

 

9.   

 
No texto, empregam-se, de modo mais evidente, dois recursos de intertextualidade: um, o próprio autor 

o torna explícito; o outro encontra-se em um dos trechos citados abaixo. Indique-o. 

a) “E você, bêbado.” 

b) “Você é um horror!” 

c) ”Ilusão sua: amanhã, de ressaca, vai olhar no espelho e ver o alcoólatra machista de sempre.” 

d) “Vai repetir o porre até perder os amigos, o emprego, a família e o autorrespeito.” 

e) “Perco a piada, mas não perco a ferroada!” 
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10. Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a 

mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de Novembro de 1869, 

quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por 

outras palavras. 

— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o 

motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, 

disse-me: “A senhora gosta de uma pessoa…” Confessei que sim, e então ela continuou a botar as 

cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que 

não era verdade… 
A Cartomante (Machado de Assis) 

A intertextualidade é um recurso criativo utilizado na produção do texto. No conto, Machado de Assis 

dialoga com o clássico “Hamlet” de Shakespeare com o fito de: 

a) Revelar a ambiguidade própria da obra machadiana em Hamlet de William Shakespeare. 

b) Ironizar o culto ao cientificismo da sociedade burguesa. 

c) Reafirmar a crença no conhecimento científico para explicar as situações da vida humana. 

d) Discutir o conhecimento científico e o conhecimento místico na sociedade burguesa do século XX.  

e) Reconhecer a importância da espiritualidade na formação da sociedade burguesa do século XIX. 
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Gabarito 

 

1. A 

Enquanto a primeira imagem apresenta Frida Khalo se autorretratando na pintura, a segunda imagem 

apresenta a artista se autorretratando por meio de uma foto denominada “selfie”. Assim, embora de 

maneiras distintas, as duas imagens apresentam o ato de autorretratar, porém, é importante destacar o 

fenômeno linguístico da intertextualidade visto que há relação entre as duas imagens. 

 

2. E 

A intertextualidade pode ocorrer entre textos de gêneros diferentes. Nesse caso, os textos estão 

relacionados pelo famoso verso de Fernando Pessoa. Esse fenômeno é um recurso em que um texto faz 

menção a outro, prévio, adotando elementos que identifiquem tais referências. É importante destacar, 

também, que a paráfras é um tipo de intertextualidade, mas, nesse caso, não há reescrita de enunciado 

por meio do emprego de sinônimos.  

 

3. B 

No quadro “Operários”, de Tarsila do Amaral, a linguagem extralinguística sugere que a diversidade do 

indivíduo é desconsiderada pelo conceito de igualdade de condição de trabalho e, consequentemente, 

desconsiderada na vida. A mesma sugestão ocorre nos versos de João Cabral de Melo Neto, pois na fala 

do protagonista fica clara  a dissolução do caráter individual dos nordestinos no trabalho de lavrar a terra.  

 

4. D 

O autor se apropriou do título do romance de Balzac para construir a ideia do desencantamento em 

relação às expectativas de mudança. Trata-se de uma intertextualidade clara, já que faz alude a outro 

texto, sem produzir o afastamento crítico ou irônico (que caracterizaria a paródia). 

 

5. D 

A imagem apresentada é uma batata com acessórios de pirata, além de apresentar o nome “batatas do 

caribe”, faz uma alusão ao filme da Disney chamado “Piratas do Caribe. É estabelecido, portanto, uma 

relação entre dois textos que ocorre por meio da intertextualidade entre a propaganda e o filme. Nesse 

sentido, o objetivo da publicidade é chamar atenção do leitor a partir de uma tentativa de convencimento 

a partir do apelo visiaul e da intertextualidade.  

 

6. D 

No período compreendido entre as referências 6 e 8, fica clara a ideia da morte de uma ideologia tal qual 

ocorre no texto II. 

 

7. E 

A publicidade da empresa “O Boticário” é composta por uma intertextualidade, visto que temos um texto 

(propaganda) que retoma outro texto (Conto da Chapeuzinho Vermelho) para construir o seu próprio 

sentido.  

 

8. D 

A charge de Quino mostra uma mulher que mostra para a faxineira uma sala bagunçada e suja. A 

empregada faz o serviço perfeitamente, pois, na imagem seguinte, não se encontra mais nenhuma 

bagunça. A quebra de expectativa da cena ocorre porque há também a arrumação do quadro cubista de 

Picasso que apresentava também uma desordem.  
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9. E 

A intertextualidade fica clara em “Perco a piada, mas não perco a ferroada”, que revisita o dito popular 

“Perco o amigo, mas não perco a piada!” 

 

10. B 

A intertextualidade é utilizada como recurso expressivo para enfatizar a ironia e a incredulidade de Camilo 

para com história da bela Rita, que contava-lhe sobre sua visita à cartomante. 

 


