


A compreensão de sentido pressupõe o conhecimento 
de informações externas ao texto.

E onde vêm essas informações, que delimitam nosso 
repertório?
As informações extratextuais derivam de outros textos, 
de outros discursos.

Portanto, a leitura eficiente de um texto pressupõe que 
se relacione o que estamos lendo a dados presentes em 
outros textos, o que define a intertextualidade.

∴ Intertextualidade = relações entre textos.

Relembrando...



Intertextualidade é o processo de incorporação de 
um texto ou discurso em outro texto, com a 
finalidade de reproduzir ou transformar o sentido de 
uma obra ou discurso.

Com a utilização do recurso da intertextualidade é 
necessário que o leitor conheça a referência feita no 
texto para entender o sentido criado pela relação.

Intertextualidade: o que é?



Intertextualidade e cultura

A intertextualidade trabalha muito 
com a simbologia. 

O símbolo é um elemento concreto 
que representa um abstrato 
(religiões, sistemas sociais, noções).

Os significados associados ao 
símbolo (parte abstrata), são dados 
pela nossa formação cultural.



Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi
Da dura poesia concreta de tuas esquinas
Da deselegância discreta de tuas meninas
Ainda não havia para mim Rita Lee
A tua mais completa tradução
Alguma coisa acontece no meu coração
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu 
rosto
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau 
gosto
É que Narciso acha feio o que não é espelho
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho
Nada do que não era antes quando não somos 
mutantes
E foste um difícil começo
Afasto o que não conheço
E quem vende outro sonho feliz de cidade
Aprende depressa a chamar-te de realidade

Porque és o avesso do avesso do avesso 
do avesso
Do povo oprimido nas filas, nas vilas, 
favelas
Da força da grana que ergue e destrói 
coisas belas
Da feia fumaça que sobe, apagando as 
estrelas
Eu vejo surgir teus poetas de campos, 
espaços
Tuas oficinas de florestas, teus deuses da 
chuva
Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo 
do samba
Mais possível novo quilombo de Zumbi
E os novos baianos passeiam na tua garoa
E novos baianos te podem curtir numa boa

Caetano Veloso - Sampa



Intertextualidade: implícita ou explícita

Na canção “Sampa” de Caetano Veloso, têm-se diversas referências 
intertextuais.

- “Poesia concreta de tuas esquinas”
- Rita Lee; Narciso; Zumbi.
- “poetas de campos”
- Novos baianos



Intertextualidade: implícita ou explícita

É explícita quando é facilmente identificada pelos leitores, 
estabelecendo relação direta com o texto fonte.

É implícita quando não é identificada com facilidade pelo 
leitor, exigindo que haja dedução, inferência e análise mais 
cuidadosa. Não estabelece relação expressa com o texto 
fonte.



Citação

Faz referência de forma clara a outro texto. Costuma ser acompanhada de 
marcadores que indicam o discurso de outra pessoa (como dois pontos e 
aspas).

Exemplos: E como diria Epicuro, falando das riquezas: “Não é a bebida 
que está deteriorada. É o copo.”



AmarElo - Emicida (parte Majur e Pabllo Vittar)

Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte
Porque apesar de muito moço me sinto são e salvo e forte
E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado
E assim já não posso sofrer no ano passado
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro
Eu sonho mais alto que drones
Combustível do meu tipo? A fome
Pra arregaçar como um ciclone (entendeu?)
Pra que amanhã não seja só um ontem
Com um novo nome
O abutre ronda, ansioso pela queda (sem sorte)
Findo mágoa, mano, sou mais que essa merda (bem mais) [...]

Trecho da canção de 
Belchior; “Sujeito de 
sorte”



Epígrafe

É uma escrita introdutória a outra. 
Costuma ser curta e dar novo valor ao 
texto que introduz.

Muito utilizada em início de contos e 
romances, é composta pelo trecho da 
obra de outro autor diferente daquele 
que escreveu o texto em si.

Em “Sagarana” de Guimarães Rosa, 
cada conto é precedido por uma 
epígrafe como se vê ao lado:



Paráfrase

Há uma relação implícita com o texto base, ocorrendo o desenvolvimento 
de um texto que busca manter as ideias do original.

Trata-se de repetir as ideias do texto original com outras palavras. 
Resumos de livros, por exemplo, apresentam essa característica.

As ideias são mantidas, mas a forma de escrever cabe ao autor da 
paráfrase.



Exemplos:

“A igualdade jurídica, se imposta onde não há igualdade de fato, é o começo da injustiça.” - 
Dalmo Dallari.
[Parafraseando…] 
A igualdade perante a lei, se forçada, onde não existe igualdade real, é o início da injustiça.

“Os movimentos totalitários são organizações massivas de indivíduos atomizados e isolados. 
Distinguem-se de outros partidos e movimentos pela exigência de lealdade total, irrestrita, 
incondicional e inalterável de cada membro individual.” - Hannah Arendt.

[parafraseando…]

As mobilizações totalitárias são formações massivas de pessoas particuladas e afastadas. 
Diferenciam-se de outras agremiações políticas e movimentos pela imposição de lealdade 
integral, sem restrição, total e estática de cada indivíduo-membro.



Paródia

A paródia inova a partir do texto base, dando novo sentido ao que foi dito, 
comumente, através de uma consciência crítica. O novo texto opõe-se à 
intenção do texto original.                                                  Exemplo:

A paródia, frequentemente,
pode assumir tom humorístico.



Paródia [na literatura]

No movimento modernista era muito comum que se 
produzissem textos parodiando poemas e prosas 
românticos e parnasianos.

Isso nos mostra como a intertextualidade pode 
implicar numa relação entre Movimentos Estéticos, 
além de entre textos.



Juca Pirama - IV
[...]
Da tribo pujante,
Que agora anda errante
Por fado inconstante,
Guerreiros, nasci;
Sou bravo, sou forte,
Sou filho do Norte;
Meu canto de morte,
Guerreiros, ouvi.
[...]

[Gonçalves Dias]

Brasil

O Zé Pereira chegou de caravela
E preguntou pro guarani da mata 
virgem
— Sois cristão?
— Não. Sou bravo, sou forte, sou filho 
da Morte
Teterê Tetê Quizá Quizá Quecê!
Lá longe a onça resmungava Uu! ua! 
uu!
O negro zonzo saído da fornalha
Tomou a palavra e respondeu
— Sim pela graça de Deus
Canhém Babá Canhém Babá Cum Cum!
E fizeram o Carnaval

[Oswald de Andrade]



Pastiche

Geralmente definido como 
uma imitação de estilo.

Distingue-se da paródia por 
não apresentar conteúdo 
crítico e da paráfrase, por 
manter a forma e não 
conteúdo, ao realizar-se a 
intertextualidade.



Alusão 

Também recebendo o nome de referência, na alusão, o autor sugere ou insinua  um, 

conceito, ideia, obra etc.  

Não há referência à fonte de forma direta, mas sim através da apresentação de 

características simbólicas. 

Exemplos:“Na falta de Machado de Assis, de Xangô/ Vai sobrar martelo de juiz, de 
doutor” - Emicida

“Todo mundo quer tudo/ Gente, cês ainda são um Auto do Gil Vicente” - Emicida

“Essa camiseta feia é um presente de grego.”



Intertextualidade e 
argumentação

Muitas vezes, as citações de pessoas 
ilustres são usadas com o objeto de dar 
maior credibilidade ao discurso enunciado.

Por isso mesmo, em redação, trazer 
citações e referências a outros textos/ 
ideias de outras pessoas famosas, faz o 
texto ganhar mais crédito.

Retirado de: https://www.google.com.br/amp/s/www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-52885583 

https://www.google.com.br/amp/s/www.bbc.com/portuguese/amp/brasil-52885583


Sobre o uso da linguagem e a argumentação

"A finalidade última de todo ato de comunicação não é informar, mas é 
persuadir o outro a aceitar o que está sendo comunicado. Por isso, o ato de 
comunicação é um complexo jogo de manipulação com vistas a fazer o 
enunciatário crer naquilo que se transmite. A linguagem é sempre 
comunicação (e, portanto, persuasão), mas ela o é na medida em que é 
produção de sentido."

José Luiz Fiorin



1.(Insper-SP) Utilize o texto abaixo para responder à questão. Site de campanha de Serra ‘corrige’ erros de 
português

No afã da corrida eleitoral, a emenda saiu pior que o soneto no site de campanha de José Serra, candidato à 
Presidência pelo PSDB. No endereço que leva o nome do tucano e o número do partido, “serra45”, há um espaço 
para o leitor cadastrar seus dados e enviar a amigos vídeo com mensagem do candidato celebrando o 7 de 
setembro, dia da Independência do Brasil. Ainda pela manhã o internauta era convidado a digitar, “Seu Nome”, 
“Sua Email” e “Sua Senha”. Já à tarde, foi feita “correção” – para enviar seus dados, o leitor deveria preencher “Sua 
Nome” e “Sua Email”, além de “Sua Senha”.

<http://politica.estadao.com.br/blogs/radar-politico/site-de-campanha-de-serra-corrige-erros-de-portugues>.

No primeiro parágrafo do texto, faz-se referência a um ditado popular (“a emenda saiu pior que o soneto”). Essa 
referência se explica pelo fato de que:

a) deslizes gramaticais são tão graves na poesia quanto no discurso político.

b) as correções feitas pelos internautas alteraram o sentido do formulário.

c) o dia 7 de setembro não deveria ser celebrado na internet.

d) a mensagem do candidato apresentava vários problemas gramaticais.

e) em vez de corrigir os erros, a campanha de Serra os amplificou.
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