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“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 

di|logo.”  

(BAKHTIN, 1986, p. 162, grifo nosso). 



 

 

RESUMO 
 

Nossa pesquisa apresenta, como objetivo principal, a identificação e análise de funções 
textual-discursivas para os processos intertextuais (em sentido estrito) por copresença: 
citação, referência e alusão. Refletimos sobre as funções textual-discursivas 
encontradas, destacando a importância do fenômeno intertextual no processo de 
elaboração e de compreensão dos sentidos de um texto. Como perspectiva teórica, 
seguimos Piègay-Gros (2010), que atualizou as categorias de Genette (2010), 
acrescentando referência intertextual aos processos por copresença. A pesquisa segue o 
método indutivo, uma vez que analisamos as ocorrências individualizadas das funções 
nos tipos intertextuais em estudo, para, depois, generalizarmos as conclusões. Como 
resultados, diferenciamos dois tipos de funções: as funções textual-discursivas 
intrínsecas ao tipo intertextual, as quais estão inscritas na própria definição do tipo 
intertextual; e funções textual-discursivas extrínsecas, as quais não estavam previstas na 
própria definição do tipo intertextual. As funções encontradas para a citação foram: a de 
presença de outra voz no texto, apontada numa espécie de evidência polifônica 
(intrínseca); a de argumento de autoridade; a de ornamentação, ambas já mencionadas 
por Piègay-Gros (2010); a de ludismo; a de promoção a outros tipos de 
intertextualidade; e a de sátira (extrínsecas). Para a referência, encontramos as 
seguintes: a de busca à memória do interlocutor e a de servir a uma alusão (intrínsecas); 
e a de simbolismo; de ludismo; de comparação de elementos; e de ornamentação 
(extrínsecas). Já a alusão cumpriu a função intrínseca de busca à memória do 
interlocutor e a extrínseca de ornamentação. Nossos resultados mostraram que as 
funções textual-discursivas coabitam e que o gênero textual parece determinar essas 
funções. Os quadros de funções que estabelecemos não podem ser considerados como 
fechados, uma vez que usos se modificam a cada instante e, portanto, novas funções vão 
surgindo de acordo com as necessidades das práticas sociais e discursivas. As funções 
textual-discursivas atribuídas aos tipos intertextuais por nós nesta pesquisa são 
essenciais para o processamento textual na busca da apreensão dos sentidos. Assim, 
uma abordagem funcional-discursiva para a análise da intertextualidade presente nos 
textos deve considerar não apenas o intertexto em si, mas o conjunto de elementos 
contextuais que o constituem, uma vez que a própria noção de texto que concebemos 
inclui os contextos a ele relacionados. 

Palavras-chave: Texto. Intertextualidade. Função textual-discursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

Notre recherche a comme but l’identification et l’analyse des fonctions textuelles-
discursives des processus intertextuelles (au sens strict) par coprésence: citation, 
référence et allusion. Nous reflechissons à propôs des fonctions textuelles-discursives 
trouvées, em soulignant l’importance du fenomêne intertextuel au processus 
d’élaboration et de compréhension des sens d’un texte. Par perspective téorique, nous 
suivons Piègay-Gros (2010), qui a renouvellé les catégories de Genette (2010), en 
ajoutant la référence intertextuel aux processus par coprésence. La recherche se 
développe { l’aide de la méthode inductive, lorsque nous avons analysé les occurrences 
individuelles des fonctions des types intertextuelles en étude, pour, après, généraliser 
les résultats. Par conséquence, nous avons fait la différence entre deux types de 
fonctions : les fonctions textuelles-discursives propres au type intertextuel, qui sont 
inscrites à la définition même du type intertextuel; et les fonctions textuelles-discursives 
extérieures, qui n’étaient pas prévues dans la définition du type intertextuel. Les 
fonctions trouvées utilisés à la citation ont été: la présence de l’autre voix dans le texte, 
comme une sortie d’évidence polyphonique (intérieur); l’argument autoritaire; 
l’ornementation, dejà citées par Piègay-Gros (2010); celle-là de ludisme ; celle de 
promotion { d’autres types d’intertextualité ; et celle de satire (extérieures). Nous avons 
trouvé les fonctions suivantes à la référence: la recherche de la mémoire de 
l’interlocuteur et servir { une allusion (intérieures) ; et le symbolisme; le ludisme ; la 
comparaison des éléments ; l’ornement (extérieures). L’allusion a bien rempli la fonction 
intérieur de recherche de la mémoire de l’interlocuteur et l’extérieure d’ornement. Nos 
résultats ont montré que les fonctions textuelles-discursives cohabitent et que le genre 
textuel détermine cettes fonctions-là. Les cadres de fonctions que nous avons établis ne 
peuvent pas être considerés comme fermés, lorsque les usages se modifient chaque 
instant et, donc, des nouvelles fonctions se présentent selon les besoins des pratiques 
sociales et discursives. Les fonctions textuelles-discursives que nous avons attribuées 
aux types intertextuels, dans cette recherche, sont essentiels aux traits textuels dans la 
recherche de l'appréhension des sens. Ainsi, une approche fonctionnelle-discursive pour 
l’analyse de l’intertextualité présente aux textes doit considerer l’ensemble des élements 
du contexte qui le contituent, pas seulement  l’intertexte en soi même, lorsque  la  notion 
prôpre de texte, laquelle nous avons, comprend les contextes qui lui sont liées. 
 

Mots-clés: Texte. Intertextualité. Fonction textuelle-discursive. 
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1 
Introdução 

 

Considerada um dos grandes temas a que se têm dedicado linguistas das 

áreas da Linguística Textual, Análise do Discurso de linha francesa, Análise do Discurso 

Crítica, assim como estudiosos da Teoria e Crítica Literária, a intertextualidade constitui 

um importante fenômeno no que se refere à construção de novos textos e de novos 

sentidos a velhos textos. 

A noção de intertextualidade surge na década de 60, com Julia Kristeva 

(1969), imersa no âmbito da crítica literária. Partindo de uma concepção ampla do 

fenômeno, a autora propunha, fundamentada no dialogismo bakhtiniano, que todo texto 

era um mosaico de citações de outros textos e que procedia de uma absorção e de uma 

transformação de um outro texto, numa interminável rearticulação textual. Para 

Kristeva (1974), semioticista, o termo intertextualidade aponta para uma transposição 

de um ou de vários sistemas de signos em outro. 

Eis que temos, com a intertextualidade, um fenômeno firmado na noção de 

que, em todo texto, há sempre a presença de outros textos. Essa noção, mais tarde 

denominada “intertextualidade ampla” por Koch (1986), é tão constitutiva da linguagem 

quanto a concepção de dialogismo bakhtiniano, uma vez que, certamente, nada do que 

falamos ou escrevemos é “novo”. Assim, podemos dizer que textos dependem de outros 

textos para se conceberem como tais. 

Quando Bakhtin ([1929] 2011) inseriu o termo dialogismo para evidenciar o 

caráter polifônico do romance de Dostoiévski, inaugurou uma nova época nos estudos 

relacionados ao texto, de modo que, ao postular a ideia de que todo enunciado resulta de 

uma cadeia de enunciados e de que existem romances polifônicos1, atribuiu ao texto a 

qualidade de ser entrecruzado por outros textos, gerando, desse maneira, uma grande 

intertextualidade – aquilo que se realiza entre textos. 

                                                 
1 Para Bakhtin, polifonia são múltiplas vozes “físicas” – materialização dos estilos sociais – perceptíveis no 
texto, em que, postas em foco, refletem diferentes classes sociais. Na polifonia, não há a dominância de 
uma voz em detrimento de outras. 
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Esta dissertação é fruto do projeto PIBIC (Programa de Iniciação Científica) 

que desenvolvemos durante o ano de 2010. Uma vez no curso de mestrado, resolvemos 

continuar com esse projeto, modificando algumas questões presentes nele. Vinculado ao 

grupo de pesquisa PROTEXTO (UFC), o qual é cadastrado no CNPq, nosso projeto de 

dissertação foi enriquecido com amplos debates dentro das reuniões do grupo. 

Nesta dissertação, não trataremos da noção ampla de intertextualidade 

discutida por Koch (1986) e que se aproxima do dialogismo de Bakhtin. Adotaremos a 

noção de intertextualidade stricto sensu (doravante apenas intertextualidade), a qual 

ocorre quando, em um texto, temos inserido outro texto (intertexto) previamente 

produzido e que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória 

discursiva (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007). A essa definição, seguindo Cavalcante 

(2008a; 2008b), estamos acrescentando que o intertexto não se restringe à presença de 

partes de um texto em outro, mas também à transformação ou imitação de gêneros e de 

estilos, tal como já postulado por Genette ([1982] 2010)2. Trata-se, portanto, de um 

processo no qual um texto mantém relações de forma e conteúdo com outros textos 

previamente escritos.  

Sabemos que, para alcançar os efeitos de sentido da intertextualidade, é 

preciso que os conhecimentos de mundo do leitor sejam acionados, caso contrário a 

construção da intertextualidade não se efetivará. Todavia, o fato de algum leitor não 

reconhecer o intertexto apenas prejudica o processo de reconstrução do fenômeno por 

um dado interlocutor, mas não o descaracteriza em sua essência, pois o intertexto pode 

ser identificado por outros coenunciadores. 

A importância da presente pesquisa reside em identificar e analisar as 

diferentes funções textual-discursivas que podem desempenhar os tipos de 

intertextualidade em sentido estrito: citação, referência e alusão. Entendemos por 

função textual-discursiva o propósito argumentativo e discursivo do locutor ao utilizar a 

intertextualidade. Seria uma espécie de vontade enunciativa ou intenção do locutor – 

uma noção retórico-discursiva que se constrói no momento da interação entre produtor, 

texto (intertexto) e leitor. A função está relacionada ao modo como os intertextos são 

organizados no cotexto de forma a produzir sentidos. Todos os tipos de 

                                                 
2
 Doravante, citaremos Genette pela tradução para a língua portuguesa de 2010. 
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intertextualidade cumprem uma finalidade discursiva e, para isso, se materializam no 

cotexto de diferentes maneiras.  

Sabemos que a maior parte dos estudos sobre a intertextualidade ou se 

refere à demonstração do diálogo entre um texto e outro, tal como o trabalho de Sarro 

(2009) e de Magalhães Filho (2009), ou propõe colocações de âmbito social e 

interdiscursivo para a intertextualidade, como fazem os autores Grésillon e 

Maingueneau (1984), Costa (2001), Fairclough (2001) e Bazerman (2006), ou esses 

estudos se ligam, sobretudo, à descrição dos tipos intertextuais. Como exemplo dessa 

última questão, temos os trabalhos de Genette (2010), Sant'Anna ([1988] 1999), Piègay-

Gros ([1996] 2010)3 e Koch, Bentes e Cavalcante (2007). Todos esses autores tiveram a 

preocupação maior de, com base em seus critérios, dentro de suas perspectivas teóricas, 

estabelecer uma tipologia que mostrasse as características próprias de cada processo.  

No entanto, cabe ressaltar, não será nosso objetivo nos ater somente ao 

estabelecimento de relações entre um texto e outro e nem instituir outra classificação 

tipológica para os processos intertextuais. Nosso trabalho tem o intuito de analisar 

possíveis funções textual-discursivas da intertextualidade, destacando a importância do 

fenômeno intertextual no processo de elaboração e de compreensão dos sentidos de um 

texto. Com efeito, consoante Koch e Elias (2006), demonstraremos que a inserção de 

“velhos” enunciados em novos textos fomenta a construção de novos sentidos. Assim, 

mais do que especificar um intertexto, devemos encontrar o sentido dentro do 

enunciado a que ele pertence. É para esse propósito que direcionamos a nossa pesquisa, 

levando em consideração que uma abordagem funcional-discursiva para a análise da 

intertextualidade presente nos textos deva considerar não apenas o intertexto em si, 

mas o conjunto de elementos contextuais que o constituem.  

Não sabemos de outras propostas que tenham tentado organizar essa relação 

funcional que estamos investigando. Dessa maneira, os estudos sobre esse fenômeno só 

teriam a ganhar e, consequentemente, a contribuir para os campos de investigação sobre 

o texto, pois levar em consideração as diversas funções textual-discursivas de cada 

escolha intertextual, analisando o contexto enunciativo em sentido amplo, revela o 

pressuposto aqui assumido da Linguística Textual contemporânea de que o texto se 
                                                 
3
 De agora em diante, Piègay-Gros será citada, assim como Genette, pela tradução que trabalharemos aqui, 

a de 2010.  
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realiza na interação e que a língua é dinâmica e depende, prioritariamente, do entorno 

de produção dos seus enunciados para gerar sentido, não sendo, portanto, encerrada na 

parte formal do sistema. 

Após o exposto, cumpre afirmar que nosso objetivo geral é identificar, 

analisar e estabelecer correlações entre as funções textual-discursivas encontradas e 

determinados tipos intertextuais. Temos conhecimento de que há uma ampla 

classificação desses tipos, conforme figura no quadro abaixo: 

Quadro 1: Multiplicidade das tipologias existentes. 

Fonte: Forte (2013). 

 

Diante disso, optamos por trabalhar apenas com três tipos da classificação de 

Piègay-Gros (2010). Estamos propondo apenas algumas funções para citação, referência 

e alusão. 

Os tipos intertextuais citação e alusão fazem parte da sistematização feita por 

Genette (2010), considerado o principal divulgador dos estudos sobre intertextualidade, 

o que veremos mais adiante. Já o tipo referência foi acrescentado à tipologia de Genette 
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por Piègay-Gros (2010). Esse último é um tipo intertextual que se dá através de menção 

de títulos de obras, de personagens ou dos autores dessas obras. Essas categorias fazem 

parte da tipologia denominada “copresença”. Entre os tipos por copresença, excluímos o 

plágio, por não ser fácil a identificação da intertextualidade nesse caso, uma vez que o 

próprio locutor do texto tem o propósito de dissimular a autoria do trecho plagiado. 

Além disso, em se tratando de um processo desonesto, sujeito a penalidades, não seria 

apropriado, dentro de um trabalho acadêmico, fazer acusações nem sempre 

comprovadas.  

As relações por copresença, como o nome já sugere, são uma coocorrência de 

textos efetivamente produzidos, em que partes de um são inseridas em outro. A escolha 

por trabalhar com essas manifestações se deu pelo fato de termos feito um exame 

preliminar dos dados em análise e, assim, encontrarmos uma relativa frequência desses 

fenômenos. Isso se deu, talvez, graças à facilidade de identificação dos intertextos pelos 

leitores, mas também encontramos muitos textos com alusão, que necessitam de um 

maior conhecimento de mundo do leitor. Uma grande ocorrência de textos com o tipo 

intertextual paródia também apareceu, mas, por nossa pesquisa se tratar de um recorte, 

deixamos essa questão em aberto, a fim de que futuras pesquisas façam a incursão pelas 

funções textual-discursivas desempenhadas pelos fenômenos que fazem parte das 

relações de derivação4. No entanto, ao longo de nossa análise, deparamo-nos com a 

citação cumprindo a função textual-discursiva de tipos de intertextualidade por 

derivação, isto é, a citação servindo para a construção de paródias. 

Como problema de pesquisa, temos “Que funções textual-discursivas podem 

ser observadas a partir do fenômeno da intertextualidade, tomando como base os tipos 

por copresença citaç~o, referência e alus~o?” Nossas questões foram elaboradas a partir 

de constatações na literatura e mediante nosso olhar apurado sobre os textos 

analisados. 

Como base teórica, utilizaremos as categorias de Piègay-Gros (2010), que 

redimensionou as tipologias fundamentadas na intertextualidade e na hipertextualidade, 

de Genette (2010). Trabalharemos, como já foi dito, com a citação, a referência e a 

alusão. 
                                                 
4
 Cabe informar ao leitor que, no capítulo 3, intitulado O fenômeno da intertextualidade, abordaremos mais 

profundamente a questão das tipologias de Genette. 
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Nosso trabalho encontra-se segmentado em 5 capítulos. Após a introdução, 

falaremos acerca das noções de texto, intertexto, discurso e gênero no capítulo 2.  Nessa 

parte, abordaremos conceitos pertinentes aos estudos de Linguística Textual e inerentes 

ao fenômeno intertextual. Cabe dizer que o conceito de discurso será visto não como 

algo proeminente nos estudos de intertextualidade, mas como algo que abarca o 

fenômeno como que o situando no universo dos estudos do texto. 

No terceiro capítulo, intitulado O fenômeno da intertextualidade, falaremos 

acerca do objeto da nossa pesquisa, que não são só as funções textual-discursivas 

encontradas, na medida em que a intertextualidade é nosso tema e, por conseguinte, 

nosso objeto de estudo.   

No quarto capítulo, falaremos acerca dos processos intertextuais estudados e 

mostraremos as funções textual-discursivas encontradas para cada tipo, assim, nossa 

análise dos dados se encontrará nesse capítulo.  

Ao cabo de tudo o que foi dito, cumpre salientar que é partindo da 

necessidade de investigar as funções textual-discursivas da intertextualidade, 

registrando-as, que julgamos necessário o desenvolvimento desta pesquisa. 

Objetivamos, desse modo, sair de uma visão basicamente formal que se tem dos estudos 

de intertextualidade, pois, se apenas nos limitarmos a classificar e a subdividir tipos 

intertextuais, não primaremos pelo postulado da Linguística Textual, que prega que se 

deva levar em consideração todo o entorno de produção da linguagem de acordo com 

nossas práticas sociocognitivas e interacionais. Cabe ressaltar, no entanto, que os 

autores, sobretudo os clássicos, embora não tão explicitamente, trataram de deixar 

ganchos para que observássemos e refletíssemos que os estudos intertextuais também 

deviam atentar para questões que fossem além do formal. 
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2 
 

Aspectos que auxiliam na mobilização da 
construção dos intertextos 

 

Nesta seção, falaremos acerca das noções de texto, intertexto, discurso e 

gênero – aspectos importantes para esta investigação, porque se encontram 

entrelaçados na própria definição de intertextualidade. 

2.1 Texto e intertexto 

Conforme Marcuschi (2008), o texto, tal como a origem do seu nome 

(tessitura), constitui um tecido estruturado, uma entidade significativa de comunicação 

e um artefato histórico. É, pois, uma unidade comunicativa que compõe uma unidade de 

sentido. Texto é, então, uma (re)construção do mundo, não sendo, assim, uma simples 

refração ou reflexo dele. Marcuschi (2008) afirma que o texto também refrata o mundo à 

proporção que o reordena e o reconstrói. 

Até chegar ao conceito com que trabalhamos hoje na Linguística Textual, o 

texto foi concebido sob diversas formas. Houve uma espécie de gradação e evolução no 

conceito de texto para que ele alcançasse o status tal qual é trabalhado hoje e que deriva 

da concepção de Beaugrande (1997).  

Para compreender esse conceito tão importante, cabe observar, de modo 

amplo, as três “fases” conceituais do texto dentro da Linguística Textual. 

 Primeiramente, tomou-se o texto como “artefato lógico de pensamento” 

(CAVALCANTE, 2012, p. 18).  Cabia, apenas, ao leitor captar a representação mental e os 

objetivos do produtor do texto. O leitor, segundo Koch e Elias (2006), apresentaria, 

então, um papel passivo na construção dos sentidos, de modo que, sendo o texto um 

produto lógico do pensamento, seu papel se restringiria a captar as intenções 

psicológicas do produtor. A leitura era, assim, tomada como captação de ideias do autor. 



20 

 

Nessa concepção de texto, o enfoque é dado ao autor e suas intenções, e o sentido é 

centrado no produtor, bastando tão-somente ao leitor captar essas intenções (KOCH; 

ELIAS, 2006).  

Após essa noção, sustentou-se o texto como “decodificaç~o das ideias” 

(CAVALCANTE, 2012, p. 18).  Ele era concebido como produto a ser decodificado pelo 

leitor/ouvinte, necessitando, apenas, do domínio/conhecimento do código linguístico. O 

foco era dado, portanto, ao sistema, uma vez que, segundo essa ideia, “tudo est| dito no 

dito” (KOCH; ELIAS, 2006).  

Sob essas duas concepções, temos o texto visto através da algo mecânico, 

uma vez que, se o cerne está no produtor ou no produto, o processo de construção de 

sentidos fica determinado a apenas um elemento da tríade necessária para essa 

formulação: autor-texto-leitor (KOCH; ELIAS, 2006). O texto, segundo Maingueneau 

(2006), deve estar destinado não à contemplação por parte do coenunciador, mas, sim, à 

mobilização deste, de modo que a enunciação seja proferida com o objetivo de fazer que 

o interlocutor adira a determinado “universo de sentido”. 

Nesse sentido, hoje, o texto é entendido como “processo de interaç~o” 

(CAVALCANTE, 2012, p. 18).  Isto é, concebe-se o texto como um evento, no qual “os 

sujeitos são vistos como agentes sociais que levam em consideração o contexto 

sociocomunicativo, histórico e cultural para a construção dos sentidos e referências dos 

textos” (CAVALCANTE, 2012, p. 19). 

Tem-se, desse modo, o foco na interação entre autor-texto-leitor (KOCH; 

ELIAS, 2006). A construção de sentidos se dá mediante essa interação. Deixando de lado 

o enfoque dado somente ao autor/produtor do texto e à língua – código linguístico –, 

toma-se, assim, uma construção mediada pelo tripé em questão. E, portanto, por uma 

“concepç~o interacional (dialógica) da língua” (KOCH; ELIAS, 2006). 

Nessa concepção, ressalta-se que, para compreendermos um texto, 

necessitamos de três tipos de conhecimentos básicos propostos por Heinemann & 

Viehweger (1991 apud KOCH, 2002): o linguístico, o enciclopédico e o interacional, 

assim também como do contexto em geral. 
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Como um modo de explicar os conceitos, efetuaremos a análise do texto 

abaixo de maneira a refletir sobre os diversos tipos de conhecimentos. Vejamos: 

(1) 

Figura 1 – Dirigir e beber é suicídio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível  em: 
<http://www.iplay.com.br/Imagens/Divertidas/0zY_/Se_Alcolizado_Voce_Morrer_Dirigindo
_Quer_Ser_Cremado> Acesso em: 6 dez. 2012. 

O conhecimento linguístico refere-se, como o nome já diz, a tudo que tem por 

base a língua, ou seja, ao nosso conhecimento das regras dela. Diz respeito ao uso da 

gramática. É ele que se responsabiliza pela seleção do léxico e pela organização do 

material linguístico. Ele se encontra no texto em toda a sua dimensão, no entanto cabe 

ressaltar o uso do verbo “Bebeu”, uma vez que n~o se faz necess|rio explicitar que tipo 

de bebida (água, suco, bebida alcoólica etc.) constitui o complemento verbal; pelo nosso 

conhecimento linguístico (sintático) e de mundo, sabemos que se trata de bebida 

alcoólica. Portanto, esse verbo é de suma importância para o entendimento do texto. 

Já o conhecimento enciclopédico ou conhecimento de mundo diz respeito ao 

conhecimento geral sobre o mundo, ou seja, de acordo com a nossa bagagem 

sociocognitiva, com as nossas vivências e experiências adquiridas, conseguimos 

apreender determinados pontos do texto, originando a interação com ele, a qual era 

http://www.iplay.com.br/Imagens/Divertidas/0zY_/Se_Alcolizado_Voce_Morrer_Dirigindo_Quer_Ser_Cremado
http://www.iplay.com.br/Imagens/Divertidas/0zY_/Se_Alcolizado_Voce_Morrer_Dirigindo_Quer_Ser_Cremado
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esperada pelo produtor do texto. Vale ressaltar a diferença entre o conhecimento 

enciclopédico e o conhecimento sociocultural; este diz respeito a um conhecimento 

restrito a uma determinada cultura, enquanto aquele seria mais universal. Essa 

distinção, na verdade, não é simples, pois até o modo como cada um concebe um 

conhecimento de natureza enciclopédica depende de um olhar cultural, ou de “óculos 

sociais”, no dizer de Blikstein (1983).  

No texto, o conhecimento enciclopédico é determinado através de duas 

coisas: o par bebida alcoólica e direção e a relação entre ser cremado e ser chique. 

Sabemos que a junç~o de bebida alcoólica e direç~o n~o forma uma “boa dupla” e que ser 

cremado supostamente demonstra um alto poder aquisitivo, consequentemente, quem é 

cremado tem dinheiro, ou seja, é chique. Mas devemos salientar que o contexto, do qual 

falaremos mais adiante, pode alterar o que se diz, como é o caso dessa expressão: 

“Chique, hein?!”; sabemos que, a julgar pelo ponto de vista do autor do texto, n~o é nada 

chique ser cremado, já que a pessoa que bebe e vai dirigir terá o corpo carbonizado se o 

carro pegar fogo e, com isso, morrerá. 

 Por conseguinte, o conhecimento interacional divide-se em ilocucional, 

comunicacional, metacomunicativo e superestrutural. O conhecimento ilocucional é 

convocado quando precisamos reconhecer os objetivos do produtor do texto ou de um 

determinado falante em uma situação interacional, ou seja, quando, através de vários 

mecanismos, tais como o uso da ironia, que faz que o enunciador interaja com o 

coenunciador, apreendemos os sentidos do texto. É o propósito comunicativo 

propriamente dito. Reconhecemos no texto, embora implicitamente, o objetivo do 

produtor, que é ironizar e, até mesmo, alertar aos que bebem e vão dirigir logo em 

seguida. 

O conhecimento comunicacional está relacionado ao número de informações 

necessárias para se apreender o que objetivava o produtor do texto, à escolha da 

variante linguística e à adequação do gênero textual a ser utilizada em determinada 

situação comunicativa. Temos, assim, informações, que, embora sejam poucas e exijam 

do interlocutor um pouco de indução, permitem-nos ligá-las ao que pretende o autor do 

texto, assim também como o tipo de variante escolhida, que é a coloquial, com a 
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apresentaç~o da express~o “hein”, demonstrando-nos que o produtor desejava atingir 

uma grande parcela da população. 

Já o conhecimento metacomunicativo é aquele que, segundo Koch e Elias 

(2006, p. 52), “permite ao locutor assegurar a compreens~o do texto e conseguir a 

aceitação pelo parceiro dos objetivos com que é produzido.” Temos aqui o conhecimento 

focado na produção do texto, fazendo que o produtor desenvolva um texto dotado de 

sinais de articulações ou apoios textuais, a fim de que não cause dúvidas no interlocutor. 

Esse tipo de conhecimento estaria assegurado no texto através da utilização de 

perguntas que guiam os interlocutores no entendimento de determinado texto. 

E, por fim, o conhecimento superestrutural é aquele que tem por base o 

conhecimento de diversos gêneros textuais, permitindo reconhecê-los e adequá-los a 

cada evento da vida social. Esse conhecimento explicita-se quando reconhecemos que o 

gênero do texto em questão parece ser uma espécie de anúncio com intuito 

conscientizador. 

Todos esses conhecimentos, e outros mais, compõem a noção de contexto, a 

reunião de suposições que influenciam diretamente a interpretação de um enunciado. O 

contexto completa, modifica e justifica. Existem vários fatores que estão contidos no 

contexto, como afirma Koch (2002, p.24):  

O contexto, da forma como é hoje entendido no interior da Linguística Textual 
abrange, portanto, não só o cotexto, como a situação de interação imediata, a 
situação mediata (entorno sociopolítico-cultural) e também o contexto 
sociocognitivo dos interlocutores que, na verdade, subsume os demais.  

Numa separação didática, poderíamos distinguir apenas cotexto – tudo aquilo 

que está explícito na superfície textual – e contexto, que envolve todos os conhecimentos 

sociocognitivos anteriormente abordados. No texto que acabamos de analisar, o cotexto 

mostra-se através do entorno verbal, da combinação de frases, cuja unidade de sentido é 

mostrada através dessa união, mas também se revela nos elementos imagéticos, que 

contribuem significativamente para a homologação dos sentidos que vêm sendo 

construídos. Já o contexto sociocognitivo faz-se presente quando entendemos que o 

texto foi escrito a fim de conscientizar a sociedade a não beber bebida alcoólica e, em 

seguida, ir dirigir, visto que muitos acidentes ocorrem graças a essa união, e sabemos 

disso graças ao nosso conhecimento de mundo, à nossa bagagem sociocognitiva.  
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Quando apreendemos os sentidos do texto, temos a interação autor-cotexto-

leitor plenamente realizada, pois, ao entrar em interação, cada um dos sujeitos traz 

consigo a sua bagagem sociocognitiva (que, por sua vez, também se reformula ao longo 

da interação). Para que os interlocutores possam se compreender, é preciso que seus 

contextos sociocognitivos sejam, ao menos, parecidos. Podemos dizer que essa “troca” 

de conhecimentos compõe o princípio da situacionalidade, de Beaugrande e Dressler 

(1981), reafirmado por Koch (2004, p.40):  

A situacionalidade pode ser considerada em duas direções: da situação para o 
texto e vice-versa. [...] No segundo sentido [...] Ao construir um texto, o 
produtor reconstrói o mundo de acordo com suas experiências, seus objetivos, 
propósitos, convicções, crenças, isto é, seu modo de ver o mundo. O 
interlocutor, por sua vez, interpreta o texto de conformidade com seus 
propósitos, convicções, perspectivas. Há sempre uma mediação entre o mundo 
real e o mundo construído pelo texto. 

Depois do que apresentamos até o momento, concordamos com Koch (2002, 

p.157), que afirma ser o texto concebido como “fruto de um processo extremamente 

complexo de interação e de construção social de conhecimento e de linguagem,” ou seja, 

o texto não se detém, apenas, na parte linguística, formal, explícita, mas, sim, na união do 

explícito (estrutura textual) com o implícito (conhecimentos contextuais). Reiteramos, 

por isso, que o sentido de um texto se encontra na interação autor-cotexto-leitor.   

O texto, desse modo, constitui, nos termos de Beaugrande (1997), um evento 

comunicativo para o qual convergem ações linguísticas, fatores cognitivos e sociais. 

Segundo Cavalcante (2012, p. 20), ele é, outrossim, “um evento de interação entre 

locutor e interlocutor, os quais se encontram em um di|logo constante.”   

Neste trabalho, então, tomamos como ideia central essa concepção de texto, o 

qual se constrói no momento da interação e que leva em consideração múltiplos fatores 

para se extrair o seu sentido (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010). Trata-se, 

portanto, do texto visto a partir de uma perspectiva sociocognitivo-interacionista, em 

que se privilegiam os sujeitos e os seus conhecimentos em processos de interação 

(KOCH; ELIAS, 2006).  

Nessa perspectiva, consoante Cavalcante e Custódio Filho (2010, p. 56),  

Termos como “interaç~o”, “pr|tica”, “propósito”, “coerência”, “conhecimento” e 
“contexto” s~o convidados frequentemente a fazer parte das definições. Todos 
desembocam no reconhecimento de que uma “forte tendência 
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sociocognitivista” (KOCH, 2003), interacionista e sociodiscursiva governa as 
pesquisas.  

Assim, atualmente, as pesquisas sobre o texto devem pautar-se em questões 

como as citadas pelos autores. Desse modo, o uso, a prática, a construção do sentido 

imersos em um contexto devem ser fatores basilares para a análise de um texto. 

Vejamos o texto a seguir e os comentários das autoras do artigo em questão.  

(2) 

Figura 2 – Mão na cabeça. 

 

Fonte: Castro; Amorim; Forte (2010, p. 4). 

Sobre esse exemplo, Castro, Amorim e Forte (2010, p. 4-5) tecem os seguintes 

comentários: 

Para compreendermos o texto apresentado, é necessário interagirmos com o 
enunciador, reconhecendo e reconstruindo alguns elementos. Visto que o 
exemplo é uma tirinha, já podemos entender a presença dos desenhos, 
característica essencial do gênero. A partir de então, sabemos que podemos 
esperar que haja algum efeito de humor, já que esse é, geralmente, o propósito 
comunicativo presente em textos como esse. 
Esse processo de identificação ocorre no momento da leitura sem que sequer 
percebamos e já é um ponto de interação entre enunciador e leitor. Existe ainda 
outro momento crucial para a leitura do exemplo acima: a compreensão da 
intertextualidade usada pelo autor, que é o que gera o humor que se buscava.  
Se o leitor não tiver conhecimento do uso da música baiana de sucesso 
“Rebolation”, naturalmente não compreenderá a tirinha, que faz alusão a uma 
estrofe da música, quando diz “m~o na cabeça... porque vai começar o 
rebolation, tion, rebolation”. Paralelamente a essa trilha de leitura, existe uma 
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alusão à violência presente em nossas cidades, que fica expressa no momento 
em que uma personagem manda a outra colocar a mão na cabeça, e ela pede 
para não ser morta, por reconhecer um texto, ou um trecho, típico de uma 
abordagem de assalto, com traços próprios do discurso dos marginais que 
praticam esse tipo de delito. O humor ocorre justamente pelo fato de não se 
tratar de um assalto, mas sim, de uma música. Mistura-se, aqui, o discurso 
humorístico com o discurso jornalístico crítico. 
Talvez uma pessoa de outro país, ou que não conhecesse a realidade de 
violência no Brasil, não conseguisse construir o sentido da tirinha, por não 
recuperar a intertextualidade. No entanto, tal fato não deixaria de configurar o 
exemplo acima como texto, pois há nele um propósito comunicativo: um 
enunciador que quer ser compreendido pelo seu coenunciador. Dizemos isso 
para justificar um ponto de vista adotado em nossa pesquisa: não existe texto 
totalmente incoerente. 
 

Como observamos no falar das autoras, a interação se faz aspecto premente 

para a apreensão dos sentidos desse texto e, portanto, de todos os textos. Para nós, 

Cavalcante (2011a, p. 17) sintetiza bem esta ideia ao afirmar que:   

o texto não representa a materialidade do cotexto, nem é somente o conjunto 
de elementos que se organizam numa superfície material suportada pelo 
discurso; o texto é uma construção que cada um faz a partir da relação que se 
estabelece entre enunciador, sentido/referência e coenunciador, num dado 
contexto sociocultural. Por isso está inevitavelmente atrelado a uma 
enunciação discursiva. 

Vale ressaltar, desse modo, que, nesta pesquisa, incorporamos o pensamento 

de Cavalcante e Custódio Filho (2010), que dizem que, para se estudar os sentidos de um 

texto a partir do uso interativo da linguagem, a análise deve ultrapassar os limites 

concretos, formais da superfície textual. “O cotexto, embora fundamental como ponto de 

partida, não garante a completude dos sentidos.” (p. 60). E é nesse sentido que tomamos 

nossa pesquisa. A construção dos sentidos e, dessa maneira, da intertextualidade se dará 

através da junção das múltiplas semioses que um texto pode vir a ter. Como veremos em 

nossas análises, a manifestação dessas semioses, que não somente a da linguagem 

verbal, mostrar-se-á pertinente na construção das funções textual-discursivas da 

intertextualidade. Isso se mostrou muito evidente em nossa pesquisa. 

Charaudeau e Maingueneau (2004) asseveram, utilizando-se de citação de 

Ricœur (1986), que diz ser o texto “todo discurso fixado pela escritura”, que o termo 

“texto”, conceito popularmente relacionado de modo intrínseco ao texto verbal, n~o se 

liga prioritariamente à escrita. Os autores afirmam que opor texto escrito a discurso oral 

oculta o fato de um texto ser, na grande parte das vezes, plurissemiótico. Assim, textos 

de vários gêneros, tais como receita, anúncio, artigo de jornal, uma conversação, não 
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comportam apenas signos verbais, mas também são feitos de gestos, entonações, 

imagens etc. Desse modo, concordamos com os autores que não só o texto verbal é 

considerado texto, mas também as imagens, o som, os gestos, a cor, a textura, ou seja, 

qualquer forma de expressar determinados conteúdos. Todos eles são, portanto, 

elementos considerados legíveis e capazes de exprimir sentido.  

Daí parte, mais uma vez, a nossa necessidade de estudar as funções textual-

discursivas, também, em textos ditos como verbo-visuais e que apresentem outras 

semioses, que não, apenas, a linguística. Todos os itens constroem sentido e 

conhecimento. Vejamos o que nos dizem Fávero e Koch (2008, p.26) acerca da definição 

de texto em sentido lato:  

designa toda e qualquer manifestação da capacidade textual do ser humano 
(quer se trate de um poema, quer de uma música, uma pintura, um filme, uma 
escultura etc.), isto é, qualquer tipo de comunicação realizado através de um 
sistema de signos. 

Nesse sentido, tratar como texto “qualquer tipo de comunicaç~o realizado 

através de um sistema de signos” é considerar as práticas discursivas que circulam na 

internet e no Facebook, mas que ainda não são nomeadas, como textos efetivamente 

produzidos e que merecem ser analisados. Desse modo, o texto consiste em qualquer 

passagem que constitui um todo significativo, independentemente de sua extensão. É, 

ent~o, uma espécie de “contínuo comunicativo contextual”, no qual se evidencia um 

conjunto de relações responsáveis pela tessitura textual (FÁVERO; KOCH, 2008). 

Romualdo (2000, p. 2), que pesquisou sobre intertextualidade e polifonia no 

gênero charge, ao atribuir uma definição ao gênero em questão, tece o seguinte 

comentário que nos serve para refletir acerca das noções de texto e de intertextualidade:  

um texto cujo significado assenta-se nas suas intersecções com outras 
produções textuais, sejam elas verbais, visuais ou simultaneamente verbais e 
visuais, numa confluência entre sistemas semióticos diferentes. Alarga-se, 
assim, a concepção de intertextualidade, frequentemente focalizada no âmbito 
da linguagem verbal. 

Nesse sentido, devemos tomar texto como um artefato dinâmico, que vai 

além da materialidade linguística. Assim, o texto sempre apresentará uma natureza 

multifacetada, permitindo, em sua constituição, a possibilidade de a comunicação 

estabelecer-se não apenas pela linguagem verbal, mas também por outros recursos 

semióticos (CAVALCANTE; CUSTÓDIO FILHO, 2010). 
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Diante do exposto, podemos dizer que a noção de texto passou por várias 

fases. Como explanamos, o texto foi de mero artefato lógico de pensamento a produto da 

codificação de um emissor a ser decodificado pelo ouvinte, passando a ser tratado, por 

fim, pela visão concebida atualmente: aquela que diz que a interação é fator primordial 

para a origem de um texto. À ideia da interação como premente nos textos, 

acrescentamos a assumida por Cavalcante e Custódio Filho (2010), os quais 

argumentam em defesa do texto como uma entidade multifacetada e atravessada por 

diferentes semioses: 

Defendemos que o pesquisador deve assumir toda a complexidade do objeto 
texto e propor análises que deem conta dessa multiplicidade, considerando-se 
que, ainda que se configurem como não verbais, as diferentes manifestações 
semióticas ou os diferentes processos envolvidos em situações de interação 
sem o verbal passam por um tratamento linguístico quando da interpretação; 
essa seria a decisão mais coerente com o panorama atualmente delineado nos 
estudos sobre o texto. (p.65) 

Entretanto, o conceito de texto não encerra suas definições aqui. Cabe 

indagar que, às vezes, processos intertextuais, como a alusão, remetem a espécies de 

informações que não se encontram em textos tais quais definimos até aqui. Vejamos o 

exemplo a seguir: 

(3) 

Figura 3 – Fuleco e o Bullying. 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.obidense.com.br/NC_Fuleco_Brazuca.html> Acesso em: 6 dez. 
2012. 

Como vemos, a charge em destaque faz alusão à escolha do nome do mascote 

da Copa do Mundo de 2014. Houve uma enorme crítica da maior parte da sociedade a 

essa escolha, assim como inúmeras piadas e trocadilhos com “Fuleco”, daí o tatu-bola 
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informar que, mal “nasceu”, j| est| sofrendo bullying. Dessa forma, na charge, temos 

uma alusão a uma situação que se encontrava em destaque na sociedade: a escolha do 

nome do mascote da Copa, mas não temos intertextualidade. Isto é, temos uma alusão 

não intertextual. 

Muito comum em anúncios e charges, essa alusão a ideias que estão em voga 

na sociedade nos leva a pensar o que seria e o que não seria texto. De toda forma, é óbvio 

que o exemplo mostrado se configura como texto. Entretanto, até onde vai o limite entre 

classificar textos efetivamente produzidos que permitem a intertextualidade e textos 

que se limitam à reprodução de fatos? Esse é um questionamento que requer maiores 

aprofundamentos e cuidados. Aqui nos deteremos nos textos efetivamente produzidos e 

relacionados à materialidade escrita, falada e visual.  

Como devemos saber, um texto é sempre atravessado por outros textos, 

deixando marcas linguísticas expressas em sua superfície. Koch (1991), citando 

Barthes (1974), afirma que o texto é um modo de redistribuir a língua, sendo que uma 

das maneiras dessa redistribuição ou reconstrução se dá por meio da permutação de 

textos ou de fragmentos de textos que existem ou que vieram a existir em torno do 

texto em questão e dentro dele mesmo. Por isso, afirma o autor: “todo texto é um 

intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou 

menos reconhecíveis” (BARTHES, 1974 apud KOCH, 1991, p.529). 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p.16) confirmam:  

Todo texto é, portanto, um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical 
de seu interior com seu exterior. Dele fazem parte outros textos que lhe dão 
origem, que o predeterminam, com os quais dialoga, que ele retoma, a que 
alude ou aos quais se opõe. 

Para Allen (2000, p.67, tradução nossa), a teoria do texto, portanto, envolve 

uma teoria da intertextualidade, já que o texto não somente estabelece uma pluralidade 

de sentidos, mas também é tecido a partir de numerosos discursos com o fio de 

significados já existentes.5 Trata-se da intertextualidade ampla. Assim, ainda consoante 

                                                 
5 Passagem original:  “The theory of the text, therefore, involves a theory of intertextualidade , since the 
text not only sets going a plurality of meanings but is also woven out of numerous discourses and spun 
from already existente meaning.” 
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Allen (2000, p. 36, tradução nossa), o texto não é um objeto individual, isolado, mas, sim, 

uma compilação de textualidade cultural.6 

Para fins de análise, reconhecemos por intertexto, no entanto, apenas aquilo 

que se situa entre um texto e outro para que ocorra intertextualidade, isto é, s~o as “co-

incidências” de fragmentos de textos (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007), ou podem 

ser as relações que um texto mantém com o texto-fonte, do qual ele se derivou, por 

imitação ou por transformação.  

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 289) afirmam que empregamos o 

termo intertexto ao “conjunto de textos ligados por relações intertextuais”. Alós (2006) 

também defende que o intertexto representa um texto específico ou o corpus de textos 

específicos, nas palavras do autor, com que um determinado texto mantém um processo 

de interação e de intercâmbio semiótico que caracteriza a intertextualidade. Essas 

visões, no entanto, não condizem com a visão de intertexto que estamos seguindo, 

porque se ligam mais a aspectos de uma intertextualidade ampla. 

O intertexto é definido por Riffaterre (1989) como a percepção, pelo leitor, de 

relações entre uma obra e outras que a precederam ou a seguiram. Essa definição do 

autor se confunde com a própria definição de intertextualidade, que veremos mais 

adiante. E pode vir a atrelar a ideia de intertextualidade ao reconhecimento de marcas 

por parte do leitor, mas, como vimos anteriormente, a não identificação do intertexto e, 

portanto, da intertextualidade, por parte do leitor não desconfigura o fenômeno, senão 

apenas compromete o seu entendimento. Fiorin (2006), por sua vez, afirma que, mesmo 

que o leitor não identifique o intertexto, ele vai entendê-lo, embora o nível de 

compreensão, profundidade e reflexão tenda a se ampliar com o estabelecimento das 

relações intertextuais. 

2.2 Discurso 

Adotamos a ideia de que todo texto pressupõe a noção de discurso. 

Concebemos discurso, consoante Charaudeau e Maingueneau (2004), como a inclusão de 

um texto em seu contexto. Desse modo, quando falamos em discurso, temos, além de um 

                                                 
6 Passagem original: “The text is not an individual, isolated object but, rather, a compilation of cultural 
textuality.” 
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texto, todo o seu entorno de produção representado. Isto é, seguindo Cavalcante (2009), 

as condições de produção de determinado texto que não se restringem às circunstâncias 

da comunicação imediata, como enunciador, enunciatário, lugar e tempo em que se 

passa a enunciação, mas que incluem todo o contexto sócio-histórico, o qual é sempre 

influenciado por posicionamentos ideológicos. 

Discurso é um termo polissêmico, mas nós tomamos o conceito segundo a 

perspectiva da Análise do Discurso Francesa (AD). Para os partidários da AD, o termo 

tem significado mais amplo que texto, pois abarca tanto os enunciados pertencentes a 

uma mesma formação discursiva quanto as suas condições de produção (FÁVERO; 

KOCH, 2008).  

Formação discursiva (doravante FD) é considerada uma das noções mais 

importantes para a Análise do Discurso de linha francesa e foi elaborada pelo filósofo 

Foucault ([1969] 2008). A FD diz respeito a regras capazes de reger a formação de 

discursos e, dessa forma, determina o que pode e deve ser enunciado a partir de um 

determinado lugar social. Cada FD, também chamada de sistema de dispersão, apresenta 

índices de regularidade e de dispersão indispensáveis para a formação de um campo de 

saber. Ou seja, cada FD possui a regularidade de um sistema – uma ordem, correlações, 

posições etc. – e a instabilidade de uma dispersão – heterogeneidade, diferenças, desvios 

etc., configuradas no conjunto de enunciados referentes a um discurso. 

A regularidade e a dispersão não são elementos opostos em uma FD, pelo 

contrário, são facilitadores um do outro, uma vez que só reconheceremos a dispersão 

através da regularidade, e vice-versa. 

Desse modo, uma FD não pode ser considerada como um espaço estrutural 

fechado, de modo que ela é heterogênea desde sua formação e, portanto, um espaço 

instável atravessado por outras FDs. 

Nessa perspectiva, um discurso nunca é fechado em si próprio, ele é sempre 

atravessado por outros discursos, com os quais mantém relações de antagonismo, 

aliança ou dominação etc., isto é, ele tem como característica a interdiscursividade e é 

sempre atravessado por ela. 
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Cavalcante (2009) afirma que o interdiscurso é o conjunto das unidades 

discursivas com as quais um discurso particular entra em relação implícita ou explícita. 

Diz respeito a unidades discursivas de dimensões muito variáveis, por exemplo: uma 

definição de dicionário, uma estrofe de um poema, um romance, ou mesmo não pode ser 

identificado de modo pontual, já que é constitutivo da linguagem. 

Vejamos o exemplo abaixo de modo a ilustrar o que falamos: 

(4) 

Produtos da Fenasoft (avaliados pelas mulheres)  
 
HOMEM ANTIVIRUS: Vive vasculhando a sua vida pra ver se acha algum podre.  
HOMEM EMAIL: Todo dia tem algo a dizer, mas 90% é lixo.  
HOMEM NOBREAK: Quando você precisa, ele até te dá uma força, mas só por 10 
minutos.  
HOMEM DISQUETE: Está ultrapassado há anos, mas você ainda insiste em usá-lo.  
HOMEM IMPRESSORA EM REDE: Você pensa que ele é só seu, mas volta e meia você 
encontra outra pessoa usando.  
HOMEM IMPRESSORA MATRICIAL: Faz mais barulho do que serviço.  
HOMEM SCANNER: No primeiro encontro te olha de cima a baixo.  
HOMEM MOUSEPAD: Também conhecido como boiola. Você se esfrega nele o dia 
todo e ele fica ali, na dele.  
HOMENS INTERNET: Aqui no Brasil, são os homens de difícil acesso.  
HOMEM EXCEL: Dizem que faz muitas coisas, mas você só o utiliza para as quatro 
operações básicas.  
HOMEM WORD: Tem sempre uma surpresa reservada pra você (geralmente ruim) e 
não existe ninguém no mundo que o compreenda totalmente. Corresponde a mais ou 
menos 99% dos homens do mundo.  
HOMEM BACKUP: Sempre você acha que tem, mas na hora do "vamos ver" não 
funciona.  
HOMEM VÍRUS:  Também conhecido como MARIDO, quando você menos espera ele 
chega, se instala. Se você tentar desinstalar vai perder alguma coisa, se não tentar 
perde tudo.  
HOMEM PAPEL DE PAREDE: Não serve para nada, mas é gatinho.  
HOMEM MOUSE: Só funciona quando é arrastado e apertado. 

Disponível em:<http://www.magnorocha.blogger.com.br/2003_10_01_archive.html> 
Adaptado. Acesso em: 6 dez. 2012. 

Por meio dos conhecimentos linguísticos, enciclopédicos e interacionais, 

podemos perceber a presença de um discurso relacionado à área da informática. O 

conhecimento linguístico, que abrange o conhecimento lexical, é observado por causa de 

alguns vocábulos, como “e-mail”, “mousepad”, “nobreak”, entre outros. J| o 

enciclopédico é acionado por causa das vivências e experiências pessoais. É bem curioso 

o aparecimento da palavra “Fenasoft”. Essa palavra foi utilizada propositalmente, pois 

http://www.magnorocha.blogger.com.br/2003_10_01_archive.html
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sabemos que a Fenasoft é um dos mais importantes eventos da tecnologia e informática 

da América Latina. Por ser uma feira de produtos, é esperada uma propaganda 

anunciando o que será vendido. O anúncio é feito, mas não com o propósito de venda, e 

sim, de um texto humorístico. 

O conhecimento interacional é a troca de informações. É o conhecimento 

compartilhado. O produtor do texto presume que o leitor/ouvinte tenha o entendimento 

e o conhecimento necessários para a compreensão do texto. Para isso, é essencial o 

conhecimento dos termos relacionados à informática. 

Até agora, falamos somente no discurso da área da informática. Vale lembrar 

que há outro discurso implícito, que é o feminista. No início do texto, encontramos a 

express~o “Produtos da Fenasoft (avaliados pelas mulheres)”. Fica evidente que o 

produto, no caso, o homem, será avaliado sob um ponto de vista feminino. Há uma 

comparação entre vários tipos de homens que elas, as mulheres, dizem existir, com 

termos da informática. Por exemplo, o nobreak permite que o PC continue ligado por uns 

dez minutos, mesmo sem o fornecimento de energia. A definição de nobreak é associada 

a um certo tipo de homem com as mesmas características daquele. 

Como já mostramos, o discurso pode ser definido como uma linguagem 

característica de um determinado grupo ou instituição. Um discurso nunca é fechado em 

si próprio. Uma das características dele é a interdiscursividade, assim, vários pontos de 

vista ideológicos sempre estão atrelados ao discurso. 

O cruzamento do discurso feminista com o da informática causa um efeito 

humorístico e irônico, pois, como percebemos, não há nenhuma definição que elogie os 

homens, somente definições que denigrem a imagem masculina. Vejamos algumas: 

“Todo dia tem algo a dizer, mas 90% é lixo.”; “Tem sempre uma surpresa reservada pra 

você (geralmente ruim) e não existe ninguém no mundo que o compreenda totalmente. 

Corresponde a mais ou menos 99% dos homens do mundo.”; e “Também conhecido 

como MARIDO, quando você menos espera ele chega, se instala. Se você tentar 

desinstalar vai perder alguma coisa, se n~o tentar perde tudo.” A última citaç~o 

demonstra, de um modo bem explícito, o entrecruzamento do discurso da informática 

com o feminista, uma vez que as mulheres feministas se consideram independentes e a 

maioria delas vê o casamento como algo que não é bom.  
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2.3 Gênero  

Bakthin (2011) já nos informava que a utilização da língua se dá, de fato, 

através de enunciados orais e escritos, concretos e únicos e que se originam dos 

integrantes de várias esferas da atividade humana. Esses enunciados refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu 

conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, mas também por sua construção 

composicional. 

Sabemos que não há possibilidade de se comunicar verbalmente que não 

através de algum gênero, do mesmo modo que não podemos estabelecer comunicação 

verbal sem ser por meio de textos. Assim, toda manifestação verbal se dá através de 

textos realizados por meio de gêneros (MARCUSCHI, 2008). Gêneros textuais ou 

discursivos são padrões de textos, modelos convencionalmente aceitos, produzidos, 

divulgados e perpetuados pela sociedade.  

Os elementos responsáveis por definir enunciados como gêneros são: a 

seleção operada nos recursos da língua, recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais, e a 

construção composicional. Assim, qualquer enunciado considerado isoladamente é, 

portanto, individual, entretanto cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso 

(BAKHTIN, 2011, grifos do autor).  

Para Bakhtin (2011), todo gênero tem como propriedade uma forma, um 

conteúdo e um estilo – elementos esses considerados indissociáveis na constituição de 

um gênero do discurso. Consoante Marcuschi (2005, p.30):  

Os gêneros não são entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios e 
as estrelas, mas são artefatos culturais construídos historicamente pelo ser 
humano. Não podemos defini-los mediante certas propriedades que lhe devam 
ser necessárias e suficientes. Assim, um gênero pode não ter uma determinada 
propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. 

O que Marcuschi quis mostrar é que, nem sempre, o gênero apresentará 

todas as características necessárias e, ainda sim, se configurará como um gênero do 

discurso.  Dessa forma, aspectos como a forma estrutural, o propósito comunicativo, o 

conteúdo, o meio de transmissão (suporte), os papéis dos interlocutores e o contexto 
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situacional, geralmente, se estabelecem como critérios para a nomeação de 

determinados gêneros.  

Marscuschi (2008, p.154) ainda afirma que, na medida em que “dominamos 

um gênero textual, não dominamos uma forma linguística e, sim, uma forma de realizar 

linguisticamente objetivos específicos em situações reais particulares.” Nesse sentido, o 

trato com as situações é que nos faz elaborar gêneros textuais para circular na 

sociedade, de maneira que os gêneros são sempre da coletividade, uma vez que são 

convencionados pela comunidade.   

Tendo em vista a nossa pesquisa, cabe ressaltar que trabalhar com gêneros se 

faz importante, uma vez que todos os nossos dados analisados se configuram através de 

gêneros, de modo que, como falamos anteriormente, a comunicação só pode existir 

através de textos convencionados em gêneros. Como também já foi exposto, nem sempre 

a nomeação dos gêneros se dá de modo fácil, como é o caso dos textos emergentes7 que 

foram extraídos da rede social Facebook e que utilizaremos em nosso trabalho. 

Observemos o exemplo que segue:  

(5) 

Figura 4 – Clarice Lispector e o amor. 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=385768364837556&set=a.356563221091404.8
4051.266698260077901&type=1&theater Acesso em: 22 nov 2012. 

                                                 
7 Textos emergentes são aqueles que proliferam dentro das novas tecnologias, particularmente na mídia 
eletrônica. “Em certos casos, esses gêneros emergentes parecem projeções ou ‘transmutações’ de outros 
[...]” conforme afirma Marcuschi (2008, p. 202). 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=385768364837556&set=a.356563221091404.84051.266698260077901&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=385768364837556&set=a.356563221091404.84051.266698260077901&type=1&theater
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Como vemos, trata-se de um texto que tem intenção de divulgar humor nas 

redes sociais e foi extraído da p|gina “Clarice de TPM”8, a qual contém inúmeros textos 

criados a partir de várias fotografias da escritora Clarice Lispector. Todos os textos 

possuem conteúdos humorísticos e satíricos, sobretudo concentrados em frases 

absolutamente destoantes das que a escritora usava e se referindo a frases que 

poderiam ser proferidas por mulheres que expõem o que sentem de modo bem claro. 

Como a finalidade é lúdica e/ou satírica, trata-se de uma paródia ou de travestimento 

burlesco das fotos de Clarice. 

Vejamos, também, o texto (6): 

(6) 

Figura 5 – O trabalho não Foucault bom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366084143486586&set=a.18443671498466
4.42272.184409798320689&type=1&theater> Acesso em: 26 nov. 2012. 

Aqui também temos mais um texto típico que circula no Facebook. Ele foi 

retirado da p|gina intitulada: “Ah, a academia”9, em que intelectuais, em sua maior 

parte, são mostrados como plano de fundo de textos com conteúdos humorísticos, às 

vezes fazendo remissão ao nome dos intelectuais, outra vezes à imagem que se encontra 

em evidência. No texto em questão, temos uma ocorrência intertextual. Trata-se de um 

                                                 
8 http://www.facebook.com/ClariceDeTPM 
9 https://www.facebook.com/ahacademia 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366084143486586&set=a.184436714984664.42272.184409798320689&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=366084143486586&set=a.184436714984664.42272.184409798320689&type=1&theater
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texto mais complexo que o anterior, pois joga com um détournement10 em “Foucault”. 

Vamos defender, neste trabalho, que há referência intertextual e alusão não intertextual 

a comportamentos da Academia. 

É interessante observar que nós, usuários dessa rede social, sempre nos 

deparamos com esses tipos de texto circulando na internet, mas ainda não conseguimos 

nomeá-los. Sabemos que possuem um propósito comunicativo, um estilo, uma estrutura, 

um conteúdo, assim como o suporte – seu meio de transmissão –, portanto trata-se de 

gêneros, mas ainda não conseguimos dar nomes a eles. Na tentativa de fornecer 

nomenclaturas, podemos pensar que se trata de memes imagéticos, meme de Internet, o 

qual é usado para descrever um conceito que se espalha via Internet. O termo é uma 

referência ao conceito de memes, que se refere à teoria ampla de informações culturais 

criada por Richard Dawkins em 1976, no seu livro The Selfish Gene. Segundo a teoria 

de Dawkins, memes seriam ideias ou partes de ideias, desenhos, capacidades, valores 

estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e 

transmitida como unidade autônoma.11 Recuero (2006) afirma que um meme possui a 

capacidade de se reproduzir por meio da imitação e que  

a propagação dos memes é cíclica e nem sempre implica a reprodução fiel da 
ideia original. Ao contrário, as mudanças e transformações são frequentes e 
comparadas, em sua abordagem, às mutações genéticas: essenciais para a 
sobrevivência do meme (p.3). 

 Aqui, não vamos nos deter em nomear essas práticas emergentes da Web, 

mas cabe informar que elas aparecerão em nossa análise. 

Vale ressaltar, por fim, que os gêneros se mostrarão pertinentes a 

condicionar ou não o aparecimento de certos recursos intertextuais e, dessa forma, 

serão importantes no estabelecimento de relações entre a função textual-discursiva 

exercida, a tipologia e ele. Essa relação se mostrou de modo muito evidente em nossa 

análise. 

 

 

                                                 
10 “o détournement consiste em produzir um enunciado que possui as marcas linguísticas de uma 
enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque dos provérbios reconhecidos.” (GRÉSILLON; 
MAINGUENEAU, 1984, p.114).  
11

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_(Internet) 
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 3 
 

O fenômeno da Intertextualidade 
 

Neste capítulo, trataremos do tema central desta pesquisa. Falaremos acerca 

da origem da intertextualidade, dos campos de estudo que trabalham com esse 

fenômeno, da diferenciação entre intertextualidade lato sensu e intertextualidade stricto 

sensu e do referencial teórico que assumiremos nesta pesquisa. 

3.1 A origem e os campos de pesquisa 

 Como já comentamos na introdução deste trabalho, os estudos sobre 

intertextualidade têm sua gênese na década de 60, dentro da Crítica Literária, com Julia 

Kristeva. A autora instaura o termo, apresentando-o como filiado às propostas teóricas 

do russo Mikhail Bakhtin, sobretudo no que concerne ao conceito de dialogismo.   

Eis que o pensamento de Kristeva e suas reflexões sobre a obra de Bakhtin 

fixam um termo que, atualmente, se mostra no cerne de várias pesquisas nos mais 

diferentes campos de estudo. Nesse momento, cabe ressaltar que, mesmo nascida no 

seio da Teoria Literária, a intertextualidade é estudada não só na Literatura, mas 

também na área da Linguística, em disciplinas como Linguística Textual, Análise do 

Discurso, Análise Crítica do Discurso, entre outras. Assim sendo, a noção de 

intertextualidade entrou primeiro no estudo da Literatura, tendo se estendido para o 

tratamento do texto em geral (MARCUSCHI, 2008). 

Nossa pesquisa insere-se no âmbito da Linguística Textual. Entretanto, cabe 

dizer que Literatura e Linguística convivem harmoniosamente com os estudos de 

intertextualidade, de tal modo que os estudiosos do assunto mais reconhecidos são 

utilizados por ambas as linhas de pesquisa, tanto pela Literatura quanto pela Linguística. 

De acordo com o Dicionário de Linguagem e Linguística, de Trask (2004 apud 

KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 147): “a intenç~o de Kristeva tem aplicação mais 

ampla: ela encara cada texto como constituindo um intertexto numa sucessão de textos 
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j| escritos ou que ainda ser~o escritos”. Liga-se, desse modo, à noção ampla do 

dialogismo bakhtiniano. Para Bakhtin, determinado texto nasce sempre de outro texto, 

com o qual dialoga, não importando se essa origem se dará de maneira direta ou 

indireta. 

Kristeva assume, assim, a ideia de que todo texto/discurso dialoga com 

outros textos/discursos, gerando um eterno diálogo com outros textos. Segundo Alós 

(2006, p.14), a intertextualidade, para Kristeva, se define 

como o processo de interação e intercâmbio semiótico de um texto primeiro 
com outro texto, ou outros textos, particularmente com o texto cultural, o texto 
histórico e o texto social, (na medida em que os três se interseccionam sem, no 
entanto, serem redutíveis um ao(s) outro(s)).  

Costa (2001, p.38) afirma que Kristeva admite que  

a intertextualidade é essencialmente uma permutação de textos. [...] o texto é 
uma combinatória, o lugar de reciclagem de fragmentos de textos: construir um 
novo texto é partir sempre de textos já construídos, que são decompostos, 
negados, retomados. A construção de um texto é, portanto, um processo, uma 
dinâmica intertextual. 

Após essa breve explicação sobre a origem do termo e sobre os campos de 

estudo por onde o fenômeno envereda, iremos discutir um pouco sobre o tipo de 

intertextualidade em que iremos nos deter nesta pesquisa: a intertextualidade estrita. 

Antes, abordaremos a diferenciação entre intertextualidade lato sensu e stricto sensu, 

mostrando que o primeiro tipo se aproxima muito da noção de interdiscursividade. 

3.2 Intertextualidade ampla versus intertextualidade estrita 

Como falado anteriormente, de início se pensou em intertextualidade como 

sendo um conceito amplo demais. Desse modo, Kristeva tratou como intertextual todos 

os textos, daí a ligação ou origem da intertextualidade advir do dialogismo de Bakhtin e, 

tal qual o conceito bakhtiniano, ser considerada algo constitutivo e inerente à linguagem. 

Consoante Cavalcante (2010), embora seja irrebatível, “esta concepç~o elastece de tal 

modo a visão de intertextualidade que, sendo constitutiva, ela não precisa ser 

evidenciada.” Ou seja, a relaç~o intertextual, n~o precisando ser evidenciada, n~o teria 

como ser analisada, portanto não precisaríamos de critérios para comprovar que todo 

texto é intertextual.  
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Como sabemos, Bakthin (2011, p. 299-300) afirmou que:  

O objeto do discurso de um locutor, seja ele qual for, não é objeto do discurso 
pela primeira vez neste enunciado, e este locutor não é o primeiro a falar dele. 
O objeto, por assim dizer, já foi falado, controvertido, esclarecido e julgado de 
diversas maneiras, é o lugar onde se cruzam, se encontram e se separam 
diferentes pontos de vista, visões do mundo, tendências. Um locutor não é o 
Adão bíblico, perante objetos virgens, ainda não designados. (grifo nosso) 

Dessa forma, não há um locutor que seja adâmico, de tal modo que seu texto 

seja inédito e não beba na fonte de outros textos. O locutor, então, responde a 

determinado enunciado, uma vez que não é o primeiro a falar sobre dado assunto. Todo 

texto seria, então, construído a partir de inúmeras outras referências coletadas pelo seu 

produtor. Mas, como dissemos, se levarmos em consideração que todo texto é formado 

por intertextos e que tudo o que falamos/escrevemos, ouvimos/lemos é intertextual, a 

ideia de intertextualidade estaria fundada numa relação tão ampla que não poderíamos 

delimitar, tampouco demarcar as fronteiras do fenômeno. Trata-se, portanto, de uma 

intertextualidade ampla em demasia. Uma intertextualidade que se confunde com a sua 

proveniência: o dialogismo de Bakhtin; ou com as heterogeneidades enunciativas de 

Authier-Revuz (1990); ou com a própria interdiscursividade, termo intensamente 

trabalhado por Maingueneau (1997).  

Por razões de espaço e por não ser o objetivo principal deste trabalho, não 

discutiremos e definiremos cada termo citado12, mas adotaremos o fenômeno da 

interdiscursividade para mostrar que alguns autores que se propõem a estudar a 

intertextualidade, como Bazerman (2006), assumem um conceito de intertextualidade 

que se assemelha, em grande parte, à interdiscursividade.  

Bazerman (2006) parece misturar esses dois conceitos em toda a sua 

discussão, não os separando e os mostrando como sendo a mesma coisa: 

intertextualidade. O autor afirma que o fenômeno da intertextualidade poderia ser 

definido como aquilo que envolve as relações explícitas e implícitas que um texto ou 

enunciado mantém com textos anteriores, contemporâneos ou futuros. Entretanto, ao 

longo de toda sua exemplificação e análise, toma como texto situações discursivas que, 

portanto, nos remetem à problematização que fizemos no item 2.1 desta pesquisa, 

intitulado de Texto, em que mostramos, através do exemplo do mascote Fuleco (texto 3), 

                                                 
12 Para um aprofundamento teórico em cada conceito citado, encaminhamos o leitor para trabalhos como 
o de Koch (1991), de Authier-Revuz (1990) e Maingueneau (1997). 
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que, se formos definir como texto toda e qualquer situação discursiva, não teremos 

critérios para analisar o texto e, portanto, defini-lo, de modo que tudo será considerado 

“texto”.  

Reflitamos sobre as palavras do autor:  

Através de tais relações, um texto evoca não só a representação da situação 
discursiva, mas também os recursos textuais que têm ligação com essa situação 
e ainda o modo como o texto em questão se posiciona diante de outros textos e 
os usa (BAZERMAN, 2006, p.92).  

Dessa forma, através dessas relações e da maneira como se apoia nas fontes 

textuais, um texto revela sua posição ideológica.  

Bazerman (2006) diz que aprender a analisar a intertextualidade nos ajuda a 

distinguir as diversas maneiras como os escritores inserem outros personagens em seus 

enredos; do mesmo modo, auxilia-nos a distinguir as fontes a que recorrem ou a que se 

opõem pesquisadores e teóricos. Até aqui, Bazerman comunga com os nossos 

pensamentos, levando-nos a acreditar que crê em uma intertextualidade que se 

manifesta por marcas para existir (intertextualidade estrita), de modo que nos mostra, 

mesmo que não explicitamente, dois tipos intertextuais nomeados como, 

respectivamente, referência e citação.  

No entanto, ele retoma, segundo nosso entendimento, a combinação dos 

conceitos de interdiscursividade e intertextualidade, ao falar que esse aprendizado 

também ser| importante para identificarmos “as ideias, as pesquisas e as posições 

políticas” (p.89), assim como nos auxiliar| a “compreender como os alunos e as escolas 

s~o representados” (p.89). Percebemos, ent~o, que o autor n~o se define pela 

intertextualidade estrita, exemplificando e aplicando, a maior parte de suas análises, a 

textos que se referem à intertextualidade ampla e, por que não dizer, à 

interdiscursividade. 

Bazerman (2006) também aponta a necessidade de um vocabulário analítico 

padrão comum que deva abranger os elementos e tipos de intertextualidade. O autor fala 

em uma tentativa de apreender as características principais da intertextualidade. Para 

isso, propõe “níveis de intertextualidade”, “técnicas de representaç~o intertextual”, 

“dist}ncia ou alcance intertextual” e “movimento através de 
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contexto/recontextualizaç~o”. Aqui, só abordaremos os “níveis de intertextualidade”, 

uma vez que nosso objetivo é mostrar que o autor toma como intertextualidade estrita o 

que tomamos como intertextualidade ampla. 

Bazerman (2006, p. 92-94) discute as seguintes questões para os níveis de 

intertextualidade: 

1. O texto pode remeter a textos anteriores como uma fonte de sentidos, 
usada como valor nominal. Isso ocorre sempre que um texto apresenta 
declarações de outras fontes consideradas autorizadas, repetindo essa 
informação para os propósitos do novo texto. [...] 

2. O texto pode se remeter a dramas sociais explícitos de textos anteriores 
mencionados na discussão. Por exemplo, ao citar pontos de vista opostos 
de políticos [...] acerca de alguma controvérsia recente[...] retrata um 
drama social intertextual. [...] 

3. O texto também pode explicitamente usar outras declarações como pano de 
fundo, apoio ou contraposição. Os alunos utilizam as fontes dessa maneira 
sempre que citam dados de uma enciclopédia, lançam mão de reportagens 
jornalísticas para confirmar eventos ou recorrem a citações de obra 
literária para fundamentar uma análise. [...] 

4. De forma menos explicita, o texto pode se apoiar em crenças, ideias e 
declarações amplamente difundidas e familiares aos leitores, quer sejam 
relacionadas a uma fonte específica, quer sejam percebidas como senso 
comum. As garantias constitucionais de liberdade de expressão podem 
figurar, por exemplo, como mote de um editorial jornalístico ou de uma 
opinião polêmica defendida [...] sem que haja menção explícita à 
Constituição. [...] 

5. Através do uso de certos tipos reconhecíveis de linguagem, de estilo e de 
gêneros, cada texto evoca mundos sociais particulares onde essas formas 
linguísticas são utilizadas, normalmente com o propósito de identificá-lo 
como parte daqueles mundos. Este livro, por exemplo, usa uma linguagem 
reconhecidamente ligada à universidade, à pesquisa e aos livros didáticos. 
[...] 

6. Através apenas do uso da linguagem e de formas linguísticas, o texto 
recorre aos recursos linguísticos disponíveis, sem chamar a atenção de 
modo particular para o intertexto. Cada texto, a todo instante, depende da 
linguagem disponível no momento histórico e faz parte do mundo cultural 
de todos os tempos. [...] 

Como podemos perceber, Bazerman, em 1 e 3, fala de citação, não 

explicitamente, mas usa o intertexto como argumento de autoridade, de modo que os 

produtores devem utilizar citações a fim de fundamentar suas análises. Essa afirmação é 

muito importante para a finalidade de nossa investigação. 

Já em 2, 4, 5 e 6, a intertextualidade se confunde, de fato, com a noção de 

interdiscursividade. Em 2, h| a remiss~o a “dramas sociais explícitos”, isto é, aspectos 
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que se concentram em situações, em memórias compartilhadas. Em 4, fala-se que o texto 

deve se sustentar em “crenças, ideias e declarações amplamente difundidas e familiares 

aos leitores”, isto é, em valores ideológicos. Por sua vez, em 5, temos uma remiss~o a 

formações discursivas, a marcas de certos discursos, ou seja, se falamos em “tipos 

reconhecíveis de linguagem”, compreendemos regras capazes de reger discursos. É o 

caso dos inúmeros tipos de discursos e dos jargões. E, por fim, em 6, mais uma vez, 

temos a presença da interdiscursividade, não das marcações do intertexto.   

Por fim, devemos informar que Bazerman se propôs a estudar 

intertextualidade sugerindo um modelo de análise segundo o seu lugar de pesquisador 

de letramento e produção de escrita, talvez por isso o autor tenha misturado os dois 

fenômenos na sua apreciação. Também acreditamos que Bazerman trabalha, 

basilarmente, em torno de instituições, isso, de certa forma, restringe a visão do autor a 

esferas específicas de produção da sociedade, como a uma escola e a terrenos jurídicos. 

Genette (2010) já chamara a atenção para essa distinção entre 

intertextualidade ampla e estrita. Para o autor, Michael Riffaterre (1979, 1980) definia a 

intertextualidade como “aparentemente extensiva”, identificando o fenômeno como algo 

concernente à própria literariedade. Já para Genette (2010, p. 12), a intertextualidade é 

vista e definida “de maneira sem dúvida restritiva, como uma relaç~o de copresença 

entre dois ou v|rios textos”. Ou seja, o autor considera que as relações intertextuais se 

manifestam “essencialmente, e o mais frequentemente, como presença efetiva de um 

texto em outro.”  

A essa definição de Genette, acrescentamos a de Cavalcante (2008b), que diz 

que, para existir intertextualidade estrita, também o intertexto não deve se restringir 

apenas à presença de partes de um texto em outro, mas ele pode corresponder à 

imitação ou à transformação de gêneros e de estilos. É um fenômeno/processo no qual 

um texto desenvolve relações de forma e conteúdo com outros textos anteriormente 

escritos.  

Assim, nesta pesquisa, trabalharemos com essas manifestações intertextuais 

em sentido estrito, de modo que, como falamos anteriormente, podemos demarcá-las 

nos textos, identificando-as através de diversos processos.  
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Por conseguinte, como um modo de condensar o que foi dito até agora, a 

intertextualidade stricto sensu ocorre mediante um intertexto localizável no texto, isto é, 

por meio de uma passagem/ideia passível de ser recuperada por diferentes marcas 

linguísticas, das quais o enunciador se vale para remeter a outros textos, ora inserindo 

partes de um texto em outro, ora transformando, modificando o texto-fonte, ora 

imitando-o de algum modo (CAVALCANTE, 2010). 

De fato, consoante Cavalcante (2008b, p.1),  

não importa qual o tipo de remissão – se ao léxico, se a estruturas fonológicas, a 
estruturas sintáticas, ao gênero, ao estilo, ao tom –, haverá intertextualidade 
sempre que, intencionalmente, o enunciador estabelecer um diálogo entre o 
texto que está produzindo e outro(s), supondo que o co-enunciador conseguirá 
reconhecer a interseção entre eles, ou seja, que será capaz de identificar o 
intertexto. 

 Desse modo, o pensamento de Cavalcante (2008b) corrobora as ideias de 

Jenny (1979, p.14), que se propõe a falar de intertextualidade “t~o só desde que se 

possa encontrar num texto elementos anteriormente estruturados, para além do 

lexema, naturalmente, mas seja qual for o seu nível de estruturaç~o.”.  

Após todo o exposto, cabe-nos abordar o aporte teórico de nossa pesquisa, o 

qual é representado pelas ideias de Piègay-Gros (2010) assumidas, em parte, sob o 

ponto de vista de Genette (2010).  

3.3 Entre copresenças e derivações 

Como já dissemos, reconhecemos diversas caracterizações para a 

intertextualidade com uma multiplicidade de subclassificações dessas relações 

intertextuais. Acreditamos que isso ocorre em decorrência dos múltiplos critérios 

estabelecidos e utilizados pelos diferentes teóricos que trabalharam com essa descrição. 

Podemos apontar, como critérios utilizados, os seguintes: o grau de explicitude da fonte 

ou das marcas do intertexto; as relações de forma e forma/conteúdo; e as próprias 

relações funcionais que mostraremos nesta pesquisa. 

Em nossa investigação, iremos optar por trabalhar com a visão que Piègay-

Gros imprimiu aos estudos intertextuais, entretanto, na medida em que formos 

resenhando essa abordagem teórica, iremos recorrer a contribuições de cada viés 

teórico, sobretudo de Genette (2010), de modo a complementar o nosso aporte.  
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Como Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p.119) afirmaram, “muitas das 

tipologias de intertextualidade são tributárias das relevantes observações de Gérard 

Genette, em Palimpsestes (1982).” Desse modo, consideramos que os estudos 

intertextuais no âmbito da Crítica Literária, da Literatura, das Análises do Discurso e da 

Linguística são provenientes das observações que Genette fez na década de 80.  

Genette (2010), assim como nós nesta pesquisa, assume uma 

intertextualidade mais estrita, a qual necessita de um texto prévio, isto é, carece da 

presença de um intertexto para existir. O autor não concebe a intertextualidade como 

um fenômeno amplo, como Kristeva. Vejamos o que Alós (2006, p. 16) nos diz:  

O palimpsesto ao qual se refere [Genette] diz respeito a um outro texto, 
anterior ao texto que o incorpora; logo, o outro que Genette lê no texto é um 
outro texto no sentido de um texto escrito antes do texto em questão, que a ele 
faz menção, e não o texto histórico ou o texto social, como propõe Kristeva. 
(grifo do autor) 

Genette (2010) fala na existência de cinco tipos de relações transtextuais e 

considera o objeto da poética a transtextualidade, ou, como explicita, a transcendência 

textual do texto, a qual se define como “tudo que o coloca em relaç~o, manifesta ou 

secreta, com outros textos” (GENETTE, 2010, p. 11, grifo nosso). Como podemos 

perceber, o autor considera transtextual tudo o que se acrescenta ao texto, 

independentemente de a manifestação desse acréscimo ser explícita ou implícita, ou, nas 

palavras dele, manifesta ou secreta. 

Piègay-Gros (2010) faz uma releitura de Genette (2010), redimensionando as 

cinco categorias transtextuais do autor em apenas duas: copresença e derivação. Genette 

propunha os seguintes tipos transtextuais: a) intertextualidade; b) paratextualidade; c) 

metatextualidade; d) hipertextualidade; e e) arquitextualidade.  A nós, nesta pesquisa, só 

interessa a a) intertextualidade e, de algum modo, a chamada d) “hipertextualidade”13. 

Antes de adentrarmos a visão de Piègay-Gros, é necessário falar da 

classificação de Genette, uma vez que a autora alicerçou seus estudos nos pensamentos 

do autor. Cabe, assim, esclarecer o que Genette (2010) chamou de intertextualidade. O 

autor aponta como intertextualidade algo mais específico do que tratamos neste estudo 
                                                 
13

 Cumpre informar que a noção de hipertextualidade de Genette não possui o mesmo significado que 
entendemos hoje. Atualmente, o termo é abordado nos estudos que concernem à linguagem na Web. 
Hipertexto é entendido como “o espaço virtual inédito e exclusivo no qual tem lugar um modo digital de 
enunciar e construir sentido” (XAVIER, 2002, p. 29). 
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sob essa nomenclatura14. Para ele, trata-se, apenas, das relações de copresença entre 

textos, isto é, da presença efetiva de um texto em outro. Ele define essa categoria como 

algo totalmente restritivo, ou seja, reduzindo-se a intertextualidade, diferentemente de 

Kristeva, a limites mais estreitos e, portanto, analisáveis. Nessa categoria, o autor inclui a 

citação, que, para ele, é a forma mais explícita e mais literal de intertextualidade (com 

aspas, com ou sem referência), o plágio, sendo a forma menos explícita e menos 

canônica de intertextualidade e, por fim, a alusão, considerada por Genette (2010) como 

a manifestação intertextual menos explícita e menos literal. Para o autor, a alusão é um 

tipo “cuja compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um outro, ao 

qual necessariamente uma de suas inflexões remete” (p.12).  

Lidaremos, neste trabalho, com duas categorias da intertextualidade de 

Genette (2010), isto é, com os tipos por copresença: citação e alusão. Como salientamos 

na introdução, excluímos o plágio da nossa análise por não se dar de modo fácil a 

identificação da intertextualidade e por não ser cabível, no âmbito de uma pesquisa 

acadêmica, fazer acusações que não têm como ser, de fato, atestadas. 

Já por paratextualidade, Genette entende uma relação menos explícita e mais 

distante que o texto mantém, no conjunto formado por uma obra literária, com seu 

paratexto. Decerto, tal como o significado do prefixo “para”, trata-se de algo que está 

junto do texto, ao lado do texto, digamos, assim, em termos de relação espacial e física. 

Os elementos paratextuais, então, acompanham os textos e ajudam a explicá-los. É algo 

que se encontra na própria obra literária. São os títulos, subtítulos, intertítulos, 

prefácios, posfácios, advertências, prólogos, notas marginais, de rodapé, de fim de texto; 

epígrafes, ilustrações, release, orelhas, capas e  

tantos outros tipos de sinais acessórios, autógrafos ou alógrafos, que fornecem 
ao texto um aparato (variável) e por vezes um comentário, oficial ou oficioso, 
do qual o leitor, o mais purista e o menos vocacionado à erudição externa, nem 
sempre pode dispor tão facilmente como desejaria e pretende (GENETTE, 2010, 
p. 13). 

 O terceiro tipo transtextual é a metatextualidade. Genette (2010) a define como 

“coment|rio”. Ou seja: trata-se de um comentário que liga um texto a outro do qual ele 

fala, sem, de fato, citá-lo, comentá-lo ou nomeá-lo. É a relação crítica por excelência. 

                                                 
14 Como já foi exposto, para nós, a intertextualidade é tudo o que subsume a presença de um texto em 
outro. Isto é, além das relações de copresença, também são as relações de derivação. 
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Koch, Bentes e Cavalcante (2007), no entanto, atentaram para o fato de que a crítica, 

muitas vezes, para existir exige uma “convocaç~o ao texto-fonte”, aparecendo, 

mormente, sob forma de uma alusão e, desse modo, através da intertextualidade por 

copresença. Concordamos com as autoras e aproveitamos o ensejo para exemplificar: 

(7)  

50 Tons de Cinza: Hermione cresceu e quer transar – sem culpas 

50 Tons de Cinza é o fenômeno literário do momento. No Brasil, vendeu mais de 

300 mil exemplares desde seu lançamento, há nem dois meses. No mundo, mais de 

40 milhões de cópias. Já é o maior best-seller da história do Reino Unido: 5,5 milhões 

de cópias vendidas. Já rendeu uma trilogia, e se encaminha para o cinema. Os 

direitos foram vendidos por cinco milhões de dólares para a Universal. A boataria 

sobre o elenco já começou. Daqui a pouco vão aparecer produtos com a marca 50 

Shades of Gray. Calcinhas? 

[...] 

Bati o olho numa livraria - você não queria que eu lesse, né? A protagonista, 

Anastasia, apelido Ana, é uma virgem de 22 anos. Se entrega a jogos de submissão 

light, nas mãos de um encantador e elegante milionário, Christian, 27 anos. Parece 

aqueles livrinhos Sabrina, erotismo leve. 

[...] 

Mal escrito? Quem escreve mal sou eu, não Erika, que já está milionária... Não cabe 

aqui discussão sobre qualidades literárias. Fenômeno é para ser entendido. Minha 

explicação é demográfica: quem está lendo 50 Tons de Cinza são as leitoras de 

Harry Potter. A série do menino mago foi lançada em 1997. Meninas que tinham 10 

anos naquele tempo, e se imaginavam a melhor amiga de Harry, Hermione, hoje têm 

25. A protagonista de 50 Tons, Ana, tem 22... a mesma idade atual de Emma Watson, 

que interpretou Hermione no cinema. 

Harry Potter era cem por cento de mentirinha. Era o bem contra o mal, em uma 

estrita e exclusiva escola para jovens mágicos, em uma Inglaterra de faz de conta, 

com cara de anos 30, nostálgica, sem nenhum problema moderno por perto. Nada de 

drogas, racismo, desemprego, homens bomba ou poluição no Reino Mágico de Mr. 

Potter... é uma fantasia, e fantasia infantilista e reaça, o anti-Matrix. [...] A 

representante da leitorinha, Hermione, nunca deu sinais de menstruação ou curvas, 

que dirá ir às vias de fato. O fenômeno feminino seguinte, Crepúsculo, botou sexo na 

roda. Transar ou não com o vampiro gatão? Pergunta que só não tem resposta entre 

garotinhas virgens. 

[...] 

Anastasia é Hermione, crescida, em ponto de bala, prontíssima para o abate - e para 

atacar também. 

(sublinhados nossos) 
 
Disponível em: <http://noticias.r7.com/blogs/andre-forastieri/2012/09/24/50-tons-de-
cinza-hermione-cresceu-e-quer-transar-%E2%80%93-sem-culpas/> Acesso em: 30 nov. 
2012 

  

http://noticias.r7.com/blogs/andre-forastieri/2012/09/24/50-tons-de-cinza-hermione-cresceu-e-quer-transar-%E2%80%93-sem-culpas/
http://noticias.r7.com/blogs/andre-forastieri/2012/09/24/50-tons-de-cinza-hermione-cresceu-e-quer-transar-%E2%80%93-sem-culpas/
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Como vemos (atentemos para os sublinhados no texto), nessa crítica literária, 

o colunista tece comentários e considerações sobre a obra 50 Shades of Gray, traduzida 

para o português como 50 tons de cinza. Fazendo muito sucesso entre as brasileiras e 

entre o mundo todo, André Forastieri lança vários remoques sobre a obra e sobre os 

leitores dela. Aqui, temos um metatexto, comentário da obra literária, com uma clara 

avaliação. No entanto, o que queremos mostrar é que o jornalista o faz sempre 

remetendo a textos outros, assim como ao próprio romance 50 tons. O autor faz 

referência, tipo intertextual acrescentado por Piègay-Gros (2010) à classificação de 

Genette (2010), a obras como Harry Potter, Crespúsculo, assim como a personagens 

dessas obras: Harry, Hermione e também, como já era esperado, aos protagonistas de 50 

tons de cinza: Anastasia e Christian. Também devemos atentar para esse excerto: 

“Parece aqueles livrinhos Sabrina, erotismo leve.”, essa parte nos leva a lembrar dos 

romances de banca de jornal, muito comuns nas décadas de 70 e 80. Após o exposto, 

percebemos que não temos como ter metatextualidade sem fazer alusão ou referência. 

Assim, demonstramos o que se evidenciou em nossa análise: referência e alusão 

cumprem o apelo à busca da memória do leitor como função textual-discursiva 

intrínseca e temos duas das funções textual-discursivas para a referência que vão se 

valer de outro tipo de intertextualidade –  a alusão, e utilizar elementos para compará-

los uns com os outros, como tivemos a comparação da personagem Anastasia a 

Hermione, de Harry Potter. Por fim, diremos que todos os exemplos citados são de 

referência e aludem a aspectos mais amplos das obras.  

Continuemos. Ao falar dos tipos de transtextualidade, Genette (2010) 

antecipa o quinto tipo, o da arquitextualidade, deixando o quarto, da hipertextualidade, 

por último, demonstrando que se ocuparia dele em maior parte no seu trabalho. Eis que 

Genette (2010, p.16) nos fala: “Adiei deliberadamente a referência ao quarto tipo de 

transtextualidade porque é dele e somente dele que nos ocuparemos diretamente aqui.” 

Não procederemos do mesmo modo, uma vez que, nesta pesquisa, trabalharemos, 

apenas, com as relações por copresença. 

O quinto tipo, considerado como o mais abstrato e implícito tipo de 

transtextualidade, trata-se da arquitextualidade, a qual é uma menção paratextual 

titular, como em Poesias, Ensaios, o Roman de la Rose etc., ou uma menção 

paratextual infratitular, por exemplo a indicação Romance, Narrativa, Poemas etc., a qual 
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acompanha o título na capa da obra. A arquitextualidade é algo considerado como de 

caráter puramente classificativo, taxonômico. 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) argumentam que o segundo e quinto tipos 

de transtextualidade, paratextualidade e arquitextualidade, respectivamente, estão além 

do texto, mas encontram-se nas bordas da intertextualidade, de modo que envolvem 

questões delicadas sobre o que seria intertexto. Genette (2010) considera como 

paratexto os títulos, os subtítulos, as notas e as ilustrações, entretanto as autoras 

afirmam que essas categorias constituem o próprio texto e só serão intertexto se fizerem 

menção a outros textos. Concordamos com as autoras, pois entendemos que, se não há 

menção a textos previamente produzidos, não temos intertextualidade estrita. Daí que 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) questionam essa noção de Genette para a 

paratextualidade, indagando se essa realmente se insere na intertextualidade em 

sentido estrito. Para elas, apenas as epígrafes, os prefácios e posfácios encaminham-se 

para a noção de intertextualidade com que trabalhamos nesta pesquisa.  

Em O Continente, primeiro livro da série literária O Tempo e o Vento, de 

Érico Veríssimo, temos como epígrafe uma passagem bíblica de Eclesiastes 1, 4-6: "Uma 

geração vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e 

põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, e faz o seu giro 

para o norte; continuamente vai girando o vento, e volta, fazendo os seus circuitos". 

Como vemos, a citação, por meio do intertexto bíblico, faz menção a toda a obra, é como 

se encapsulasse, através dessas palavras, o enredo de O Continente.  

Já a arquitextualidade também se mostra problemática para as autoras, uma 

vez que Genette (2010) a define como sendo filiada a outras categorias, que não a do 

texto, como tipo de discurso, modo de enunciação, gênero. Dessa forma,  

o fenômeno não constitui exatamente uma intertextualidade, isto é, uma 
relação entre textos, mas se configura, isto sim, como um processo de 
enquadramento de um texto em outras instâncias ou categorias maiores, como 
o gênero e o discurso (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007, p.132). 

Podemos perceber, consoante as autoras, que nem todos os tipos de 

transtextualidade de Genette (2010) equivalem a tipos de intertextualidade em sentido 

estrito.  
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Por fim, Genette (2010) fala no quarto e último tipo: a hipertextualidade, a 

qual é definida pelo autor como “toda relação que une um texto B (que chamarei 

hipertexto) a um texto anterior A (que, naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele 

brota de uma forma que n~o é a do coment|rio.” (p.16) Não se trata, portanto, de uma 

relação de metatextualidade. Trata-se de um texto que deriva de outro(s) 

preexistente(s). O autor exemplifica a presença da hipertextualidade como em uma 

página da Poética, de Aristóteles, em que se fala de um texto, no caso Édipo Rei. Pode 

ser, também, de outra ordem, como a situação em que B não fala de A, mas não poderia 

existir sem ser por A, do qual ele resulta. Como hipertextualidade, Piègay-Gros (2010) 

sistematizou as ideias de Genette e considerou a paródia, o pastiche e o travestimento 

burlesco.  

Após explanada a tipologia de Genette (2010), cabe falar da autora 

norteadora de nossa pesquisa. Piègay-Gros (2010) propõe que as relações intertextuais 

sejam vistas de duas formas: aquelas baseadas numa relação por copresença e aquelas 

baseadas na derivação. O quadro de Cavalcante (2012) abaixo resume bem a proposta:  

Quadro 2: Relações intertextuais para Piègay-Gros (2010).  

 

Fonte: Cavalcante (2012, p. 146). 

Importa dizer que só falaremos brevemente acerca dos tipos que não são o 

foco da nossa pesquisa, mas que merecem ser comentados. Já sobre as manifestações 

intertextuais que são objeto de estudo desta pesquisa discutiremos mais detidamente 

sobre elas no capítulo 4, intitulado Das funções textual-discursivas de processos 

intertextuais em sentido estrito. Por ora, falaremos sobre o plágio como tipo por 

copresença e sobre todos os tipos por derivação: paródia, pastiche e travestimento 

burlesco.  
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Como intertextualidade por copresença, entendemos as relações 

intertextuais que se estabelecem, como o próprio nome já diz, pela presença simultânea 

de um texto em outro, ou melhor, por meio de um intertexto, fragmento de texto 

previamente produzido, o qual provém de um texto-fonte. Genette (2010), como 

informado anteriormente, aponta três tipos principais de intertextualidade por 

copresença: a citação, a alusão e o plágio. A estas, Piègay-Gros (2010) acrescentou o 

subtipo chamado de referência.  

O plágio configura-se na apropriação indevida do texto ou parte do texto de 

outrem, de maneira que quem realiza a ação de plagiar alguém assume a autoria do 

texto. De acordo com Cavalcante (2012), o efeito pode ser de não demarcação de autoria, 

prática muito comum no meio acadêmico. Piègay-Gros (2010, p.224) diz que “O pl|gio 

está para a intertextualidade implícita, assim como a citação está para a 

intertextualidade explícita.” A autora afirma isso pela quest~o da ausência de marcas 

tipográficas, como na citação, ou uma menção, do tipo semântica, por exemplo, como na 

referência, em que a menção pode ser feita através do título da obra. Cabe informar que, 

diferente de Koch, Bentes e Cavalcante (2007), os critérios de explicitude e implicitude 

estabelecidos por Piègay-Gros (2010) não têm relação com a autoria, uma vez que, para 

aquelas autoras, a intertextualidade explícita ocorre quando, no próprio texto, é feita 

menção à fonte do intertexto. Já a implícita, para as autoras, ocorre quando temos a 

presença de um intertexto alheio, não havendo a menção explícita da fonte. Esse tipo de 

intertextualidade é muito comum no uso de provérbios, ditados populares, já que a fonte 

é delegada a um enunciador genérico e, portanto, implícito.  

Piègay-Gros (2010) exemplifica um caso de plágio através do autor 

Lautréamont  em Chants  de Maldoror. O texto plagiado é de L´Encyclopédie,  do  

doutor  Chenu, em que, no início do canto V, temos a descrição do voo dos pardais: 

(8)  

Os bandos de  pardais  têm  uma maneira  de  voar  que  lhes  é  própria,  e  parecem 

submetidos  a  uma  tática  uniforme  e  regular,  como  se  fosse  de  uma  tropa 

disciplinada,  obedecendo  com  precisão  à  voz de  seu  chefe. É à voz do  instinto 

que os pardais obedecem, e  seu  instinto os  leva a aproximar-se  sempre mais do 

centro do pelotão, enquanto que a rapidez de seu voo os  leva  sem cessar para o 

além; de modo que essa multidão de pássaros, assim reunidos por uma tendência 

comum  em  direção  de  um  mesmo  ponto  imantado,  indo  e  retornando 
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continuamente,  circulando  e  se  cruzando  em  todos  os  sentidos,  forma  uma 

espécie de  turbilhão muito  agitado,  cuja massa  inteira,  sem  seguir  uma direção 

muito  certa,  parece  ter  um  movimento  geral  de  evolução  sobre  ela  mesma, 

resultante  de movimentos  particulares  de  circulação,  próprios  de  cada  uma  de 

suas partes, e, no qual, o centro, tendendo perpetuamente a  se desenvolver, mas 

sem cessar de ser pressionado, tangido pelo esforço contrário das linhas vizinhas 

que pesam sobre ele, fica constantemente mais fechado do que qualquer uma de 

suas  linhas,  as  quais  são  tanto mais  fechadas  quanto mais  próximas  do  centro.  

Apesar desse singular modo de turbilhonar,  as  andorinhas  não  deixam  de romper 

menos, com uma rara rapidez, o ar ambiente, e ganham sensivelmente, a cada 

segundo, um espaço precioso para o fim de suas fadigas e para o fim de sua 

peregrinação.  Tu  do  mesmo  modo,  não  prestas  atenção  à  maneira  como  eu canto 

cada uma dessas estrofes.  

  (Lautréamont, Les Chants de Maldoror, canto V, estrofe 1,1869 apud Piègay-Gros, 2010, 
p.225.) 

Apenas a parte em itálico, sublinhada pela autora, diferencia os dois textos. 

Piègay-Gros (2010, p.225) afirma que o texto plagiado se d| de modo evidente, “porque 

é suficientemente longo para não ser atribuível a uma interferência do acaso e para que 

nada, no texto, possa assinalar seu empréstimo nem sua origem.” Além do mais, Piègay-

Gros afirma que Lautréamont oculta o empréstimo, talvez uma citação. Não sabemos de 

fato, pois não encontramos o texto original, em que o autor do artigo, Doutor Chenu, faz 

de Guéneau de Montbeillard, um ornitólogo15 amigo e colaborador  de  Buffon. Assim, 

Lautréamont não apenas plagia o texto de Doutor Chenu, mas o transforma, também, 

num plágio.   

Já a intertextualidade por derivação ocorre quando um texto deriva de um 

outro anteriormente produzido. Como tipos de intertextualidade por derivação, temos 

os seguintes: a paródia, o pastiche e o travestimento burlesco.  Piègay-Gros (2010) 

apenas afirma, antes de definir cada tipo intertextual, que os dois grandes tipos de 

derivação são a paródia e o pastiche, sendo a primeira fundamentada em uma 

transformação e o segundo, numa imitação.  

Piègay-Gros (2010) começa falando, no tópico 1 de seu capítulo sobre as 

relações de derivação, sobre paródia e travestimento burlesco. A autora nos informa que 

devemos fazer uma diferenciação rigorosa dessas duas categorias, visto que a paródia 
                                                 

15 Ornitólogo: aquele que é especialista em ornitologia. Ornitologia: Ramo da zoologia que estuda as 
aves. Fonte: Dicionário Houaiss. 
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consiste na transformação de um conteúdo, mas na conservação do estilo, da forma. Já 

no travestimento burlesco, o conteúdo é conservado, mas a estrutura, o estilo é 

transformado. Vejamos: 

Quadro 3: Paródia e Travestimento Burlesco. 

 PARÓDIA TRAVESTIMENTO BURLESCO 

TRANSFORMAÇÃO CONSERVAÇÃO TRANSFORMAÇÃO CONSERVAÇÃO 

CONTEÚDO 
    

ESTRUTURA 
    

Fonte: FORTE (2013). 

Ou seja, na paródia, para Piègay-Gros (2010), o conteúdo é transformado, 

mas o estilo é o mesmo. Isto é, ela se constrói a partir de uma transformação de um 

texto-fonte, o produtor da paródia retrabalha o conteúdo do texto, de modo a 

transformá-lo. Isso se dá com o intuito de atingir outros propósitos comunicativos, que 

não o do texto original. Cavalcante (2012, p. 155) afirma que a paródia é criada a partir 

“de um texto-fonte retrabalhado – [...] há uma transformação de um texto-fonte – com o 

intuito de atingir outros propósitos comunicativos, não só humorísticos, mas também 

críticos, poéticos etc.” (grifo da autora). 

Para Piègay-Gros (2010), uma paródia em excelência é exatamente aquela 

que segue o mais proximamente possível o texto o qual deforma, transforma. Daí que, 

para a autora, a paródia é, na maior parte das vezes, constituída de textos breves. 

Observemos o exemplo de Piègay-Gros (2010), em que Molière faz uma paródia do verso 

“Ah, por ser Romano eu n~o sou menos homem”,de Sertorius, de Corneille em Tartuffe:  

(9)   

Ah! por ser devoto, não sou menos homem 
E, quando se chega a ver vossos celestiais encantos 
Um coração se deixa prender e não raciocina mais. 

 
(Molière,  Tartuffe,  ato  III,  cena  3,1669 apud Piègay-Gros, 2010, p.230) 
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 Koch, Bentes e Cavalcante (2007) acrescentam à noção de paródia o termo 

détournement, o qual, segundo Grésillon e Maingueneau (1984, p.114 apud KOCH; 

BENTES; CAVALCANTE, 2007, p.45), “consiste em produzir um enunciado que possui as 

marcas linguísticas de uma enunciação proverbial, mas que não pertence ao estoque dos 

provérbios reconhecidos”. Pode ser considerado como um tipo especial de paródia, 

relacionando-se a textos mais curtos, assim como preconiza Piègay-Gros, muitas vezes a 

provérbios, frases feitas etc. Atentemos para o exemplo que segue, no qual o dito 

popular “A vida é feita de altos e baixos” é parodiado e ganha nova significação. 

(10) 

Figura 6 – A vida é feita de altos e baixos, morenos e loiros. 

 

Disponível em: <http://25.media.tumblr.com/tumblr_lfrhld9NIo1qfpdvlo1_500.png> Acesso 
em: 24 maio 2012. 

Podemos dizer que temos uma paródia aqui, não só por se tratar de uma 

reformulaç~o do conteúdo através do acréscimo de “morenos e loiros”, mas por termos a 

retomada literal de um dito popular inserido em um novo contexto. Eis que esse molde 

de paródia é considerado por Genette (2010) como o tipo mais “elegante” dela. Talvez 

pela sutileza na transformação, a qual exige do leitor um pouco mais de atenção para 

que ele construa/abstraia o sentido do texto, uma vez que, como sabemos, em um outro 

contexto, as palavras ganham novos significados. Acreditamos, porém, que, quando 

tivermos uma retomada literal de um texto em outro contexto, teremos uma citação 

http://25.media.tumblr.com/tumblr_lfrhld9NIo1qfpdvlo1_500.png
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cumprindo uma função de paródia e, em consequência, de ludismo. Mostraremos essa 

questão no capítulo seguinte. 

Não só em textos curtos, mas também em textos mais longos e em imagens, 

tal qual cita Cavalcante (2012, p. 157), “a paródia é um recurso que n~o se restringe a 

textos essencialmente verbais. Imagens diversas costumam alimentar o ato parodístico 

em grande escala.”. 

Vejamos, a título de ilustração, um exemplo de paródia em um texto mais 

longo e em um texto fundamentalmente não verbal. 

(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse cara sou eu 
(Roberto Carlos) 

 
 
O cara que pensa em você toda 
hora 
Que conta os segundos se você 
demora 
Que está todo o tempo 
querendo te ver 
Porque já não sabe ficar sem 
você 
 
E no meio da noite te chama 
Pra dizer que te ama 
Esse cara sou eu 
 
O cara que pega você pelo 
braço 
Esbarra em quem for que 
interrompa seus passos 
Está do seu lado pro que der e 
vier 
O herói esperado por toda 
mulher 
 
Por você ele encara o perigo 
Seu melhor amigo 
Esse cara sou eu 
[...] 
De manhã você acorda feliz 
Num sorriso que diz 
Esse cara sou eu 
Esse cara sou eu 
[...] 
Disponível em: 
<http://www.vagalume.com.br/ro
berto-carlos/esse-cara-sou-
eu.html#ixzz2JI8J4wBy> Acesso 
em: 26 jan. 2013. 

 

 

Esse cara sou eu depois do 
casamento 
(Gui Toledo) 

 
O cara que pensa em matar a 
sogra 
Na hora do jogo ele te ignora 
Que está todo o tempo em 
frente ao PC 
Ou fazendo outra coisa que não 
inclua você 
 
Se ele ronca e você reclama 
Ele te empurra da cama 
Esse cara sou eu 
 
Se o jantar está na mesa, 
aparece no ato 
Mas some na hora de lavar o 
prato 
Anda pelado, não usa pijama 
E deita molhado do seu lado da 
cama 
 
Quando está no meio de 
amigos,  
Esquece que é teu marido 
Esse cara sou eu 
[...] 
De manhã você acorda e diz:  
Casei com esse infeliz 
Esse cara sou eu 
Esse cara sou eu 
[...] 
Disponível em: 
<http://meteacolher.com.br/vide
os/esse-cara-sou-eu-depois-do-
casamento/> Acesso em: 26 jan. 
2013. 
 

http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/esse-cara-sou-eu.html#ixzz2JI8J4wBy
http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/esse-cara-sou-eu.html#ixzz2JI8J4wBy
http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/esse-cara-sou-eu.html#ixzz2JI8J4wBy
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(12) 

Figuras 7 e 8: “O Grito”, de Edvard Munch, e “Sem título”, de Meow Katz. 

 

Disponível em: <http://santuariodosanimes.blogspot.com.br/2010/11/o-grito-do-
homer.html>. Acesso em: 26 jan. 2013. 

Como podemos ver, em (11) e (12), temos transformação do texto-fonte e 

manutenç~o do estilo, assim, a paródia é elaborada pela transformaç~o da música “Esse 

cara sou eu”, do cantor Roberto Carlos. Em (12), vimos um exemplo de paródia n~o 

verbal do quadro de Edvard Munch – “O Grito”. Cavalcante (2012) j| comentara em seu 

trabalho sobre a existência de paródia não verbal. Consoante a autora, o  

fenômeno da intertextualidade foi pensado para textos da modalidade escrita. 
[...] muito há que se repensar ainda sobre os tipos de intertextualidade 
aplicados a textos não verbais e a outras que misturam diversas modalidades, 
diversas semioses (p.158). 

Assim, muito há de ser refletido acerca dessas questões e é um de nossos 

objetivos aqui mostrar que a intertextualidade perpassa textos verbo-visuais e necessita 

das outras semioses, que não só da materialidade linguística, para constituir sentido. 

O travestimento burlesco, por sua vez, é baseado na transformação de uma 

estrutura, de um estilo, mas o conteúdo é retomado.  Ou seja, as características dos 

personagens, que antes apareciam em textos-fonte de modo mais “sério” e solene, s~o 

http://santuariodosanimes.blogspot.com.br/2010/11/o-grito-do-homer.html
http://santuariodosanimes.blogspot.com.br/2010/11/o-grito-do-homer.html
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transformadas pelo enunciador que lhe atribuem uma espécie de caricatura burlesca, 

grotesca (CAVALCANTE, 2011b).  

Piègay-Gros (2010) afirma que, no travestimento burlesco, o texto se mostra 

“travestido como se fosse um rei disfarçado de mendigo, mas que mantivesse sua 

linguagem.” (p.234). Nossos dados mostram uma realidade diferente: existem 

travestimentos que, mesmo conservando a linguagem, a satirizam e a degradam de 

alguma forma. Vejamos: 

(13) 

Figura 9 – Dilmaquinista.  

 

Disponível em: < http://hipersessao.blogspot.com/2011/05/dil-maquinista.html> Acesso 
em: 8 fev. 2012. 

Reflitamos, ent~o, sobre essa personagem do programa da Rede Globo “Zorra 

Total”: Dil Maquinista. Trata-se de uma espécie de “caricatura” da presidente Dilma 

Roussef. Ou seja, a figura da presidente, antes solene, mostra-se caricaturesca, 

entretanto, por se tratar de um novo contexto, o conteúdo da Presidente não é de todo 

retomado, mas as sátiras e críticas são feitas por uma reformulação do conteúdo, ainda 

que pequena. 

Cabe dizer, de acordo com Cavalcante (2008b), que paródia e travestimento 

burlesco apresentam em comum um certo tom de zombaria, geralmente uma 

deformação lúdica, produzindo um efeito cômico. É o mesmo que pensa Costa (2001, p. 

44): “como a paródia, também o travestimento burlesco está ligado muitas vezes a uma 

vontade de subversão de um texto consagrado inclinada à sátira e à carnavalização 

http://hipersessao.blogspot.com/2011/05/dil-maquinista.html
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deste.” É importante frisar que a tipologia de Genette (2010) é diferente da classificação 

de Piègay-Gros, embora a autora se baseie nele. Vejamos o quadro do autor para as 

práticas hipertextuais:  

Quadro 4: Práticas hipertextuais para Genette. 

 

 

 

 

 

Fonte: Genette (2010, p. 40). 

Como observamos no quadro, Genette (2010) reserva o critério funcional 

lúdico, que tem por intenção provocar riso ou hilaridade acerca de alguém, apenas para 

a paródia e o pastiche. Nossos dados também revelam uma realidade distinta: como já 

mostramos em (13), o travestimento pode assumir, sim, a possibilidade de tencionar o 

humor. 

Por fim, o último tipo intertextual por derivação estudado por Piègay-Gros 

(2010), o pastiche, consiste em deturpar um determinado texto, mas imitando o seu 

estilo. Trata-se do “arremedo do estilo do autor” (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007).  

Os casos de pastiche demonstram uma forma de dizer e de fazer sentido típicos de um 

autor ou de um gênero (CAVALCANTE, 2011b).  

Diferente da paródia que transforma um conteúdo e mantém um estilo, o 

pastiche segue esse estilo, imitando-o, mas a escolha do tema, do conteúdo se mostra 

indiferente à realização da imitação conforme nos diz Piègay-Gros (2010). A autora 

exemplifica esse tipo intertextual com um trecho de Proust, que imita o estilo de 

Flaubert, o qual tem a sua essência apreendida. Piègay-Gros (2010) tenta precisar o 

conceito de pastiche com a seguinte afirmação: 

O pastiche, porque consiste em uma imitação do estilo, é, portanto, uma prática 
essencialmente formal; não supõe nenhum respeito ao tema do texto imitado; 
ademais, não é um texto particular o alvo do pastiche, mas o estilo de um autor 
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do qual ele pode precisamente extrair as particularidades comuns a seus 
diferentes livros (p. 241). 

 Assim, Piègay-Gros ainda diz que não são as obras Madame Bovary, 

Salammbô ou Éducation sentimentale, não é o tema, o conteúdo que é retomado, mas 

a forma, o estilo de Flaubert que é imitado. 

  Vejamos a imitação do estilo do gênero provérbio, o qual não possui um 

autor definido; os ditos populares são atribuídos a um enunciador genérico, mas nem 

por isso deixamos de ter, aqui, um exemplo de pastiche, ou, nos termos de Koch, Bentes 

e Cavalcante (2007), de intertextualidade estilística.  

(14) 

“Mulher é igual a circo. Debaixo do pano é que est| o espet|culo.” 

“Mulher é igual { abelha: ou d| mel ou d| ferroada.” 

“Homem é que nem p~o de forma: chato, quadrado, casca-grossa e fácil de dobrar! E 
miolo mole.” 

Disponível em: <http://paixaoimortal2.vilabol.uol.com.br/frases_comicas1.htm> Acesso em: 
8 fev. 2012. 

Além da imitação do estilo do enunciador genérico, podemos falar em 

arremedo da linguagem machista e feminista (o que se prestaria a uma boa análise de 

interdiscursividade). De acordo com Koch, Bentes e Cavalcante (2007), o pastiche se 

assemelha (e muito) à intertextualidade estilística, a qual consiste na imitação do estilo 

de um gênero ou de um autor. Vejamos o exemplo a seguir, que imita o estilo do gênero 

oração: 

(15) 

N. Sra. do Final do Semestre 
Mãezinha do céu.... 
Nos ajude nestes tempos tão difíceis!  
Alumie nossas ideias na hora do exame, pra que sempre acertemos a resposta certa 
na prova chutativa... 
Nas descritivas, nos encha de criatividade e inspiração para escrever exatamente o 
que eles querem ler... 
Cubra o coração dos nossos professores de bondade e que eles tenham compaixão 
dos nossos pobres neurônios, nesse mundo de provas e trabalhos no final do 
semestre!! 
Amémmmmmm... 

Disponível em: <http://folhadoboscque.blogspot.com.br/2010/12/n-sra-do-final-do-
semestre.html> Acesso em: 15 abril 2012. 

http://paixaoimortal2.vilabol.uol.com.br/frases_comicas1.htm
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Como observamos, a imitação do estilo da oração se dá por meio das 

construções sintáticas que nos permitem compreender que o gênero está imitando a 

oração.  

Em suma, várias das classificações se repetem, mas são olhadas por um outro 

viés. Aqui, tentamos mostrar a visão de autores, como Genette (2010), Piègay-Gros 

(2010) e Koch, Bentes e Cavalcante (2007). Como falamos no início deste tópico, as 

categorias que, de fato, serão analisadas em termos de funções textual-discursivas só 

serão discutidas no próximo capítulo, junto com as análises.    

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) afirmam que pesquisas intertextuais com 

os tipos por derivação têm sido bastante desenvolvidas em relação à funcionalidade que 

podem exercer em textos diversos. Concordamos, em parte, com as autoras, uma vez que 

pouco vimos em relação a isso, mas, de fato, a premência de nossa pesquisa justifica-se 

por isso.  E, como já falamos, nesse primeiro momento de pesquisa, nos interessaremos 

pelas relações por copresença, que, de tanto esquecidas, se mostraram importantes para 

nós.   
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4 
Das funções textual-discursivas de processos 

intertextuais em sentido estrito 
 
 

“O inconveniente da ‘busca’ é que, de tanto 

buscar, acontece que se acha aquilo que não 

se buscava.” 

(GENETTE, 2010, p.12) 

 

No âmbito da Linguística Textual, a intertextualidade sempre foi vista como 

um importante recurso na construção dos sentidos do texto, sendo, contudo, retratada 

como coadjuvante na construção desses sentidos. Em Beaugrande e Dressler (1981), 

por exemplo, foi considerada apenas como um dos sete aspectos/critérios para a 

existência da textualidade. No entanto, após tudo o que já foi exposto, afirmamos que a 

intertextualidade é muito mais do que isso, ela se mostra como uma importante 

estratégia textual-discursiva para o processamento textual, sendo um recurso muito 

utilizado. Atentar para o uso de recursos intertextuais auxilia na construção do sentido 

global de um texto, contribuindo, muitas vezes, para um objetivo previamente 

estabelecido pelo autor ou pelo gênero escolhido. 

Nesse sentido, estudar as funções textual-discursivas da intertextualidade é 

algo relativamente novo, tendo em vista as pesquisas efetivadas na literatura atual sobre 

o assunto, tais como a de Sarro (2009) e de Magalhães Filho (2009), citadas 

anteriormente, e também a de Monteiro (1992) e a de Soares (2010). Esses autores se 

detiveram, sobretudo, na relação entre um texto e outro e no que essas relações 

significavam. Não buscaram, contudo, observar que função o fenômeno cumpria no 

texto.  

Também já atentamos para a informação de que as pesquisas de Genette 

(2010), de Grésillon e Maingueneau (1984), de Sant'Anna (1999), de Piègay-Gros 
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(2010), de Fairclough (2001), de Bazerman (2006) e de Koch, Bentes e Cavalcante 

(2007) também não se concentraram na questão a que nos propomos, pois os autores 

consideraram o fenômeno do ponto de vista da classificação de tipologias. Mas 

mencionaram algumas das funções que vamos considerar. 

Assim sendo, demonstraremos os aspectos metodológicos da nossa pesquisa 

e, depois, passaremos à discussão sobre as funções que os tipos escolhidos exercerão no 

texto. Vale relembrar as manifestações que serão privilegiadas nesta pesquisa: citação, 

referência e alusão.   

4.1 Aspectos metodológicos 

Esta pesquisa buscou rediscutir o fenômeno da intertextualidade 

observando, principalmente, a finalidade do uso desse fenômeno, ou seja, pretendemos 

identificar as diferentes funções textual-discursivas assumidas pelo intertexto. Assim, 

nossa metodologia se pautou pelo seguinte método de abordagem: trata-se de uma 

pesquisa indutiva, pois analisamos as ocorrências individualizadas para ir chegando a 

“planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e 

teorias” (LAKATOS, 2009, p. 110). Seguimos, portanto, do particular para o geral, 

demonstrando que manifestações particulares dos tipos em estudo, que cumprem 

diferentes funções textual-discursivas, serviram para descrever a ocorrência do 

fenômeno em diversos gêneros do discurso.  

Do ponto de vista dos objetivos, nossa pesquisa é explicativa, uma vez que, 

consoante Gil (2002), toda pesquisa explicativa identifica fatores que determinarão ou 

contribuirão, no nosso caso, para a existência das funções textual-discursivas das 

manifestações intertextuais citação, referência e alusão. Uma pesquisa explicativa pode 

ser a continuidade de uma descritiva, de modo que, para explicarmos um fenômeno, 

necessitamos descrevê-lo detalhadamente. 

Já em relação aos procedimentos técnicos a serem realizados, a pesquisa é 

bibliográfica, pois nossos dados foram coletados a partir de materiais anteriormente 

publicados e/ou que se encontram disponíveis na internet, não necessitando, portanto, 

que recorramos a uma pesquisa de campo. No nosso caso, proporemos um olhar mais 

funcional para os processos intertextuais.  
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Optamos, nesta dissertação, por trabalhar com a abordagem qualitativa no 

tratamento dos dados, uma vez que utilizamos de interpretação e atribuição de 

significados aos textos analisados. Foi feita uma análise minuciosa das escolhas 

intertextuais que desempenharam funções textual-discursivas nos diversos textos que 

compuseram nosso corpus constituído por gêneros diversos, caracterizados como 

verbais e verbo-visuais, práticas de linguagem disponíveis na internet, de um modo 

geral, e na rede social Facebook16. Também retiramos nosso corpus de livros de artigos 

científicos e livros literários. Cabe informar que a escolha por tratar também da 

intertextualidade nos textos verbo-visuais se deu pelo fato de a maior parte dos estudos 

em intertextualidade se restringir somente a textos verbais, principalmente no campo 

literário e por termos descoberto, após a primeira pesquisa sobre os dados, o universo 

de textos verbo-visuais disponibilizados na internet, favorecendo, em muito, a pretensão 

de nossa pesquisa. 

Nesse sentido, atentamos para as ocorrências intertextuais nos textos 

escolhidos e, depois, classificamos os processos intertextuais quanto ao tipo intertextual 

para depois identificar as respectivas funções textual-discursivas. Após a identificação, 

passamos a caracterizar essas funções. Seguimos o critério da explicitude nesse 

percurso e, depois, o das funções para as análises segundo o nosso objetivo principal.  

Como contexto de pesquisa, podemos afirmar que nosso universo foi 

constituído de gêneros discursivos vários, advindos de diferentes domínios discursivos. 

Vale ressaltar que tanto Genette (2010) quanto Piègay-Gros (2010) se limitaram a 

analisar as relações intertextuais recorrentes em gêneros literários, contudo podemos 

afirmar que a utilização de recursos intertextuais é passível de ser encontrada em 

qualquer gênero e em qualquer domínio discursivo, tal qual já mostraram Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007). Assim, a intertextualidade pode ocorrer entre os mais variados 

universos discursivos, da mesma forma que pode se apresentar em textos verbais e 

textos verbo-visuais, uma vez que sabemos que elementos verbais e visuais não podem 

ser separados quando pretendemos compreender, de modo geral, o sentido expresso 

por um enunciado concreto.   

                                                 
16

 <http://www.facebook.com/> 

http://www.facebook.com/
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Na nossa análise, não determinamos a quantidade de dados por funções, mas 

mostramos os que se apresentaram como mais expressivos em nosso corpus. 

Informamos que não delimitamos os gêneros, uma vez que nos deparamos com a 

presença da intertextualidade em várias práticas discursivas. Assim, analisamos a 

charge, a tirinha de humor, a crônica, o anúncio, o poema, a notícia e o artigo científico. 

Também trabalhamos com textos que chamamos de gêneros humorísticos, tamanha a 

dificuldade em se nomear essas práticas discursivas estabelecidas e compartilhadas na 

internet e nas redes sociais.  

Nossos procedimentos de geração de dados deram-se de acordo com a 

perspectiva da indução, em que Lakatos e Marconi (1991) propõem que devemos 

considerar a existência de três elementos fundamentais para toda indução. Esses 

elementos são considerados como etapas para se chegar ao processo indutivo. São elas: 

a observação dos fenômenos, a descoberta da relação entre eles e a generalização da 

relação.  

Ainda nesse sentido, também utilizaremos o modelo metodológico de análise 

intertextual de Bazerman (2006), reformulando a tabela proposta pelo autor. Embora 

não tenhamos assumido a conceitualização que Bazerman faz de intertextualidade, como 

mostraremos em capítulo posterior, achamos interessante o procedimento de análise 

utilizado por Bazerman (2006). 

Assim, seguindo a orientação da perspectiva da indução e de Bazerman 

(2006), como estamos trabalhando com “referências” explícitas, isto é, com a existência 

de elementos por copresença, observamos os fatos ou fenômenos, isto é, buscamos 

estabelecer a presença da intertextualidade nos objetos. Após isso, criamos uma tabela, 

em que, na primeira coluna, escrevemos o nome do texto, exemplo texto 1, Figura 2 etc; 

na segunda coluna, listamos a ocorrência intertextual; na terceira coluna, identificamos 

o tipo intertextual; na quarta coluna, a função textual-discursiva encontrada; e, por fim, 

na quinta coluna, o gênero em questão.17  

Vejamos o quadro: 

 

                                                 
17

 A tabela com um exemplo por função está presente no nosso apêndice. 
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Quadro 5 – Procedimentos para a análise.  

Nome do 
texto 

Ocorrência 
intertextual 

Tipo 
intertextual 

Função textual-discursiva Gênero 
discursivo 

Ex: Texto 1 
– Figura 1 

Jason Referência  Apelo à memória 
(intrínseca); 

 Servir a uma alusão 
(intrínseca); 

 Simbolismo 
(extrínseca) 

Gênero 
humorístico. 

Fonte: FORTE (2013). 

Mesmo que não seja nosso objetivo, tentaremos tecer reflexões sobre uma 

possível relação entre gênero e função textual-discursiva do tipo intertextual 

manifestado. Ainda cabe informar que, para a análise, se os textos não estavam 

disponibilizados na internet, transcrevemos ou escaneamos esses textos.  

Nossa coleta foi feita em sites e na rede social Facebook, para o caso das 

charges, das tirinhas de humor, do anúncio, dos gêneros humorísticos e, em livros, para 

as crônicas, poemas e artigos científicos. Escolhemos tratar dos gêneros crônica e poema 

em livros para mostrar que as funções textual-discursivas se conservam as mesmas, na 

maior parte das vezes, tanto para gêneros, digamos assim, literários, quanto para textos 

específicos do espaço midiático. 

Após essa primeira fase de observação, os objetos passaram por uma seleção, 

etapa em que os tipos escolhidos para o presente estudo foram identificados e 

determinados nos textos em análise. Assim, classificamos o corpus, agrupando os textos 

e arquivando-os de acordo com a presença do tipo intertextual. Percebemos, então, 

nesse momento, a relação constante que se mostrou entre eles (LAKATOS; MARCONI, 

1991). Feito isso, catalogamos os dados de acordo com o quadro mostrado 

anteriormente. 

Logo depois, passamos à análise. Testamos, pela análise individual dos textos, 

as funções já descritas na literatura, o que chamamos de funções intrínsecas ao tipo 

intertextual. Verificamos, então, se houve, efetivamente, a relação entre a função textual-

discursiva e o tipo intertextual. Realizada essa etapa, identificamos os textos que 
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assumiam as funções textual-discursivas novas, ou seja, o que chamamos de funções 

extrínsecas a cada tipo intertextual estudado. Essa foi a última fase do método indutivo, 

na qual identificamos a generalização das relações encontradas e observadas. 

Eis um quadro que configuraria as três fases para se chegar à indução 

segundo Lakatos e Marconi (1991): 

Quadro 6: Fases para alcançar a indução. 

 

 

 

 

Fonte: FORTE (2013). 

Por fim, diremos que o fenômeno intertextual é um recurso importante para 

a elaboração e compreensão de textos, estando relacionado à produção, à recepção e à 

transformação dos sentidos. A intertextualidade, de fato, auxilia na construção dos 

sentidos, mas não encerra em si mesmo a função textual-discursiva no texto. Por isso se 

mostra pertinente a junção de elementos linguísticos, sociointeracionais, cognitivos e 

textual-discursivos para que se identifiquem suas funções.  

4.2 Análise dos dados: um olhar funcional sobre os processos intertextuais por 

copresença. 

Como exposto no decorrer do nosso texto, elegemos como funções algumas já 

descritas na literatura, outras pensadas por nós. À medida que formos falando dos tipos 

escolhidos para serem estudados neste estudo, trataremos acerca de nossas funções 

formuladas e analisaremos nosso corpus.  

Cumpre informar que identificamos, nos tipos intertextuais, duas diferentes 

funções. E elas serão caras ao nosso trabalho. Assim, propomos a existência de funções 

textual-discursivas intrínsecas ao tipo intertextual, isto é, as que estão inscritas na 

própria definição do tipo intertextual. Ou seja, um tipo x exerce sempre a função y, dessa 
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forma, temos algo inerente ao tipo intertextual, estando, portanto, intimamente 

relacionado à categoria. Por exemplo, a citação apresenta como função intrínseca a 

presença de outra voz no texto. Desse modo, esse tipo intertextual sempre irá cumprir 

essa função. E consideramos também as funções textual-discursivas extrínsecas, ou 

seja, que não estariam previstas na própria definição do tipo intertextual, funções mais 

contingentes. Ainda no caso da citação, esta poderá cumprir funções extrínsecas de 

argumento de autoridade, sátira etc. 

4.2.1 Citação 

A citação é um tipo de intertextualidade classificado como por copresença e 

que, de acordo com os critérios de Genette (2010), revela relação explícita entre um 

texto e outro. Esse tipo de relação intertextual representa, portanto, uma presença 

“evidente”, se assim podemos dizer, de um texto em outro. Ela é o tipo que comumente 

costuma vir assinalado por sinais tipográficos, tais como aspas, negrito, itálico etc. Essas 

marcas, segundo Koch, Bentes e Cavalcante (2007), instruem o coenunciador a 

reconhecer a divisão de vozes, a alteridade, a presença do outro no texto. Por essa razão, 

costuma ser considerada a forma mais explícita de intertextualidade. A relação 

explicitude/implicitude, nessa perspectiva (diferentemente da oposição estabelecida 

por Koch, Bentes e Cavalcante, 2007)18, varia num contínuo: quanto mais marcas 

tipográficas ou de verbos dicendi que assinalem no cotexto a inserção de outro texto, 

mais explicitude haverá.  

Piègay-Gros (2010, p.220) afirma que a citaç~o “aparece legitimamente como 

a forma emblemática da intertextualidade: ela torna visível a inserção de um texto no 

outro.” Isto é, a citaç~o configura-se como o tipo representativo de intertextualidade, 

como “símbolo”, digamos assim, sobretudo em textos que exijam, com a inserção da 

citação, a presença de marcas tipográficas, tais como aspas e referência ao autor do 

texto. Mais adiante, mostraremos textos que apresentam citações nesse sentido. 

Ainda para Piègay-Gros (2010), toda citação representa um texto dominado 

pela heterogeneidade e pela fragmentação, uma vez que, com citações, temos uma 

                                                 
18 Em Koch, Bentes e Cavalcante (2007), os critérios explicitude e implicitude dizem respeito à menção ou 
não da fonte, do autor do intertexto conforme foi mostrado anteriormente. Esta, no entanto, não é noção 
de explicitude que será aqui utilizada. 



68 

 

espécie de mosaico que torna o texto um trabalho cheio de “remendas” textuais, 

fragmentos de outros textos.  

As citações, consoante a autora, embora tachadas como sendo a forma 

intertextual mais explícita, também podem ser consideradas como uma forma mínima 

de intertextualidade, ou melhor, dotadas de um “grau zero de intertextualidade” 

segundo Compagnon (1079 apud Piègay-Gros, 2010, p.220). Mas por que grau zero de 

intertextualidade? Piègay-Gros explica que, sendo a citação muito clara, bastante 

explícita e evidente, ela se mostra no texto abertamente, isto é, sem necessitar de uma 

maior sagacidade do leitor em reconhecer o intertexto. Concordamos apenas em parte 

com a compreensão dos autores citados, pois, para nós, mesmo sendo bastante claro o 

reconhecimento, uma citação colocada em outro contexto, que parece nos servir para a 

paródia, exige sim a perspicácia do leitor em atribuir-lhe sentido e em colaborar com a 

essência do que se quer expressar. 

4.2.1.1 Das funções textual-discursivas da citação 

Uma função textual-discursiva recorrente no uso das citações é a do 

argumento de autoridade, como se lê em Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996). Consoante 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007, p.120), “uma citação apropriada pode cumprir o 

objetivo de reforçar o efeito de verdade de um discurso, autenticando-o [...]”. Ou seja, a 

citação cumpre o dever de atestar um dizer, validando-o muitas vezes. Piègay-Gros 

(2010) demonstra essa função com o exemplo de Mémoires d’outre tombe, de 

Chateaubriand, o qual se utiliza de um excerto de Mémoires, de François Miot, 

comissário de guerra durante a campanha do Egito, para autenticar o testemunho do 

próprio Miot acerca dos massacres em Jaffa por Napoleão: “Para afirmar uma verdade 

tão dolorosa, não precisaria menos do que uma testemunha ocular. Uma coisa é saber 

por alto a existência de algo; outra coisa é saber de suas particularidades: a verdade 

moral de uma aç~o só se descobre nos detalhes dessa aç~o” (Mémoires d´outre tombe, 

1849-1850, livro l9, cap. 16. apud Piègay-Gros, 2010, p.221). Acreditamos, porém, que, 

hoje em dia, a citação como função de autoridade é mais comum em textos acadêmicos e 

jornalísticos, talvez também em jurídicos, e menos comum em textos literários. Essa 

hipótese, no entanto, não foi testada por nós. 

Vejamos o nosso primeiro texto a ser analisado: 
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(16) 

[...] 

Opondo-se a essa concepção, Mondada e Dubois ([1995], 2003) defendem que o 

mecanismo gerador de sentidos não está na língua, e sim na atividade cognitivo-discursiva 

desencadeada pelos sujeitos em suas constantes e sucessivas interações sociais. É nesse sentido 

que as autoras afirmam que “os objetos n~o s~o dados segundo as ‘propriedades intrínsecas do 

mundo’, mas construídos através dos processos cognitivos dos sujeitos aplicados ao mundo 

concebido como um fluxo contínuo de estímulos.” (p.35).  

[...] 

Fonte: ZAVAM (2007, p. 12519) 

 

Como vemos no excerto em destaque, retirado de um artigo acadêmico, 

lançando mão da citação das autoras Mondada e Dubois, Zavam reafirma suas ideias 

através do texto citado, corroborando o que foi atestado por aquelas autoras e, desse 

modo, se utiliza disso como argumento de autoridade. A citação, portanto, faz que o 

recurso à autoridade seja visto como algo proeminente no discurso. Nesse caso, não 

vemos uma isenção de responsabilidade do que está sendo dito, visto que a autora 

concorda com as ideias explicitadas pela voz do outro no seu discurso, fazendo, dessa 

forma, que haja uma espécie de corresponsabilidade. Temos, então, a função canônica 

segundo Piègay-Gros (2010) para a citação e, portanto, para nós, o que estamos 

denominando de função extrínseca: o argumento de autoridade. Eis que, embora 

considerada canônica, não podemos dizer que se trata de uma função intrínseca, já que 

não está prevista no tipo e a citação tanto pode servir a esse fim como não, conforme 

mostraremos adiante. Defenderemos, portanto, nesta pesquisa que a função textual-

discursiva intrínseca da citação é a própria presença do outro, isto é, a percepção de 

outra voz no texto, apontada numa espécie de evidência polifônica. 

Vejamos mais um excerto: 

 

 

                                                 
19 ZAVAM, A. São axiológicas as anáforas encapsuladoras? In: CAVALCANTE, M. M. et al. Texto e discurso 
sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios discursivos. v. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007, p. 
123-143. 
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(17) 

[...] 

Conforme observa Cardoso (2003), a linguística atual “est| longe de qualquer 

homogeneidade. O que se verifica é uma verdadeira dispersão de discursos” (p.123). De fato, 

mesmo entre os que entendem que as palavras não funcionam como portadoras de sentido, mas 

como “guias” (SALOMÃO, 1999), h| divergências quanto { maneira com os interactantes se 

“guiam” por elas na construç~o desse sentido. 

[...] 

Fonte: Costa (2007, p. 4120). 

 

Como vemos no texto em questão, Costa utiliza-se da citação de Cardoso, 

assim como em (16), de modo a firmar o que pensa sob a égide de um argumento de 

autoridade. Corroborando os pensamentos de Cardoso, Costa usa a expressão “De fato” 

para suscitar ainda mais a adesão ao pensamento do autor. Assim, nesse caso, a citação 

cumpre a função extrínseca de argumento de autoridade com uma marca (de fato) que 

identifica, de modo mais explícito, a adesão de um pensamento. 

Desse modo, acreditamos que o modo como a citação é introduzida pode 

revelar o grau de comprometimento, de responsabilidade enunciativa do locutor com o 

enunciado. Acreditamos que a função de argumento de autoridade poderia ser subdivida 

em outras três funções: o locutor se utilizaria do texto do outro para respaldar o seu 

ponto de vista como enunciador primeiro, concordando com ele e assumindo o que ele 

diz, como mostramos em (16) e em (17); e o locutor poderia se valer da citação 

exatamente para se contrapor; ou para se mostrar aparentemente neutro. Caberia dizer 

que este último caso explana bem a questão de gêneros jornalísticos, como a notícia e a 

nota jornalística.  

Aderir a um posicionamento, contrapor-se ou mostrar-se neutro seriam 

funções extrínsecas da citação, mas decorrentes de uma função extrínseca maior, a de 

autoridade. Assim, o locutor se utilizaria do intertexto não para afirmar o que vai dizer, 

mas para se opor ou se mostrar neutro, isento de responsabilidade. No entanto, é 

complicado falar, neste momento, sobre isenção de responsabilidade enunciativa, uma 

                                                 
20 COSTA, M. H. A. Ariel e a noção de acessibilidade referencial: ampliando os limites do discurso. In: 
CAVALCANTE, M. M. et al. Texto e discurso sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios 
discursivos. v. 2. Rio de Janeiro: Lucerna, 2007, p. 40-73. 
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vez que o agenciamento de pontos de vista é um estudo de polifonia que pode ter como 

pressuposto teórico ou Carel e Ducrot (2010), ou Rabatel (1998). Desse modo, 

deixaremos essa questão como sugestão para que um trabalho dessa natureza seja 

desenvolvido em pesquisas futuras. Analisaremos os excertos a seguir apenas 

demonstrando a função textual-discursiva de argumento de autoridade. Entretanto, os 

desdobramentos, como oposição de um posicionamento, de pensamento e uma possível 

isenção de responsabilidade, inspirarão apenas reflexões, pois, como já informamos, não 

trabalharemos com essa ideia neste momento.  Atentemos para os textos a seguir: 

(18) 

[...] 

Já Proust, escrevendo no início do século XX, tem uma opinião diferente da de Eco, e, 
podemos, dizer, bem extremada. Em O tempo redescoberto (1989), defende a tese da liberdade 
total do leitor, para quem o livro é apenas um meio que propicia o autoconhecimento. 

Na realidade, todo leitor é, quando lê, o leitor de si mesmo. A obra não passa de uma espécie 
de instrumento óptico oferecido ao leitor a fim de lhe ser possível discernir o que, sem ela, não teria 
certamente visto em si mesmo. [...] a diferença entre os dois textos devendo ser frequentemente imputada 

não a quem escreveu, mas a quem leu. (PROUST, 1989, p.184).[...] 
Para nós, a liberdade do leitor literário tem certos limites. Entendemos ser ele a 

soma de “reações individuais” e da “atualizaç~o de uma competência coletiva”. [...] N~o podemos 
nos deixar levar por uma percepção reducionista da comunicação literária, limitando-a a um 
único elemento, seja ele o artista, seja o leitor, a realidade ou a própria obra, atitude que pode 
redundar em graves consequências para os estudos desse campo. [...] 

 
Fonte: Jaguaribe (2007, p. 228-22921) 
 

 

No caso de (18), a citação evidencia um argumento de autoridade ao qual a 

autora se opõe: para ela, a liberdade do leitor possui limites, diferentemente do que 

defende Proust. 

Como sabemos, determinados gêneros discursivos têm formas padronizadas 

de citação, como é o caso dos do domínio discursivo jornalístico e, sobretudo, do 

domínio acadêmico (CAVALCANTE, 2012). Assim, conforme falado anteriormente, 

deixamos aqui a hipótese, que poderia ser investigada, de que há a probabilidade do 

maior uso de citações com marcas tipográficas em textos dos âmbitos acadêmico e 

jornalístico. O que vale dizer é que, em nossa busca, percebemos, ao longo dos artigos 

lidos, inúmeras citações cumprindo a função de argumento de autoridade, sendo grande 

                                                 
21 JAGUARIBE, V. M. F. Os caprichos e as condescendências do discurso literário. In: CAVALCANTE, M. M. et 
al. Texto e discurso sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios discursivos. v. 2. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007, p. 221-249. 
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parte delas destinadas a mostrar uma visão em que se adere ao pensamento dos autores 

citados. 

Vejamos mais um texto com a presença de citações: 
 

(19) 
 

25/05/2012 - 15h32 - Por UOL Notícias  

"Não haverá anistia para desmatador", diz ministra 

Após intensa pressão social, a presidente Dilma Rousseff vetou 12 artigos e fez 32 
alterações em trechos do novo Código Florestal que promoviam o desmatamento. "Vamos 
recompor o texto do Senado, respeitar o Congresso e os acordos feitos", disse a ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira. "A decisão do governo federal é não anistiar desmatador e garantir 
que todos devem cumprir recuperação ambiental". 

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/videos/assistir.htm?video=nao-
havera-anistia-para-desmatador-diz-ministra-04020E9B3060C4C12326 Acesso em: 26 maio 
2012. 

 

No gênero jornalístico notícia, temos também a citação cumprindo a função 

de argumento de autoridade. A notícia publicada no site “Uol Notícias” no dia 25 de maio 

de 2012 apresenta, já no título, uma frase da ministra do Meio Ambiente – Não haverá 

anistia para desmatador. Essa citação legitima o que vem sendo dito na notícia e cumpre, 

portanto, a função de autoridade, uma vez que se autentica o que fora decidido em prol 

do Novo Código Florestal. Ao longo da notícia, identificamos outras citações perceptíveis 

através das marcas tipográficas das aspas.  

Em (19), a citação sustenta o ponto de vista, principalmente, da ministra e, 

dessa forma, o divulgador da notícia se exime da responsabilidade sobre o que está 

sendo dito, de tal modo que se limita, na maior parte do texto, a citar frases da ministra, 

e, assim, mostra o ideal de car|ter “neutro” na elaboraç~o e repasse de informações em 

uma notícia.  

Atentemos para mais um texto: 

(20)  

Para Breton, toda forma de manipulação é sempre uma violência, pois, como ação 
restritiva, priva de liberdade aqueles a ela submetidos. Enquanto a argumentação permite ao 
interlocutor refletir, aceitar ou recusar, a manipulação impede essa interação, silenciando o 
interlocutor e fazendo-o render-se.  

http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/videos/assistir.htm?video=nao-havera-anistia-para-desmatador-diz-ministra-04020E9B3060C4C12326
http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/videos/assistir.htm?video=nao-havera-anistia-para-desmatador-diz-ministra-04020E9B3060C4C12326
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Mas o autor se vale de outras duas características também importantes para 
esclarecer o conceito de manipulação: uma mentira organizada e um instrumento para vencer a 
resistência. A primeira delas reside na ideia de que a mensagem manipulatória visa “enganar, 
induzir a erro, fazer crer no que n~o é” (p. 20) e é organizada artificialmente de forma a obter, a 
todo custo, a adesão pretendida. (...)  

Embora reconheçamos o esforço metodológico do autor em estabelecer categorias 
para melhor analisar o fenômeno da manipulação, identificamos considerável nebulosidade na 
distinção entre recursos afetivos e cognitivos ou na separação que faz entre forma e conteúdo. 
Mais do que isso, cabem questionamentos acerca da polarização defendida: é de fato necessária 
ou mesmo analiticamente relevante essa distinção? Até que ponto tal separação contribui para a 
análise?  

(grifo nosso) 

Fonte: Cavalcante e Laurindo (2012, p.38)22. 

 

No texto em questão, há a ocorrência da função textual-discursiva de 

argumento de autoridade, a qual ocorre mediante uma expressão de discordância. Esta 

parece estar mais presente em textos jornalísticos de críticas veladas ou em textos 

acadêmicos, como dissertações e teses.  Observe-se, no excerto do exemplo (20), como 

as autoras citam o autor resenhado para contradizê-lo em seguida. 

Também encontramos casos em que o locutor se serve do argumento de 

autoridade como um modo de assumir o que está sendo dito, ora concordando, ora 

discordando do que fora citado. Observemos: 

(21) 

[...] 

Como bem observa Zamponi (2003, p.20), “a abordagem de Ariel apresenta a 
vantagem de mostrar que a escolha da expressão linguística se deve a condições pragmáticas e 
cognitivas. Com isso, evita o risco de uma classificação a priori dos referentes”. 

Mas se essa observação traz o benefício de ampliar as relações anafóricas indiretas, 
pautando-as por condições pragmático-discursivas, por outro lado não explica, a nosso ver, o 
que se passa com as anáforas indiretas ditas associativas.  

[...] 

Fonte: Cavalcante e Koch (2007, p. 2123). 

                                                 
22

 CAVALCANTE, MM; LAURINDO, H. Manipulação dos afetos: um procedimento do convencer em anúncios 
cearenses do início do século XX. Revista de Letras, Fortaleza, v. 31, p. 38, 2012. 
23 CAVALCANTE, M. M.; KOCH, I. G. V. A acessibilidade de referentes no discurso. In: CAVALCANTE, M. M. et 
al. Texto e discurso sob múltiplos olhares: referenciação e outros domínios discursivos. v. 2. Rio de 
Janeiro: Lucerna, 2007, p. 9-39. 
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Note-se que as autoras explicitam uma citação e depois corroboram as ideias 

expostas, mas apontam falhas na explicação, de modo a oporem-se ao que está sendo 

dito. Ou seja, Cavalcante e Koch afirmam que a definição de Zamponi não abarca o que 

ocorre com as anáforas indiretas associativas, assim, a citação do texto (21) mostra 

aspectos como adesão de responsabilidade e contra-argumentação. 

Outra função extrínseca ao fenômeno é a de ornamentação. A citação também 

pode desempenhar, assim, consoante Piègay-Gros (2010), a função de ornamentar um 

texto, tendo em vista que uma citação bem escolhida pode enriquecer determinado 

texto, desenvolvendo-o em seus aspectos estético-estilísticos. Piègay-Gros exemplifica 

essa função com os versos de Éugene Onéguine24, romance em verso de Alexandre 

Pouchkine, em La Mise à mort, de Aragon. A autora diz que a citação, nesse caso, e, 

como acreditamos, nos demais casos de ornamentação, contribuem para a poesia da 

narração.  

Observemos o texto a seguir, de autoria de Fernando Sabino. 

(22) 

Minas Enigma 

Minas além do som, Minas Gerais.  
Carlos Drummond de Andrade 

[...] 

Falar de Minas, trem danado, sô. Vasto mundo! Ah, se eu me chamasse Raimundo. 
Dentro de mim uma corrente de nomes e evocações antigas, fluindo como o Rio das Velhas no 
seu leito de pedras, entre cidades imemoriais. Prefiro estancá-las no tempo, a exaurir-me em 
impressões arrancadas aos pedaços, e que aos poucos descobririam o que resta de precioso em 
mim — o mistério da minha terra, desafiando-me como a esfinge com o seu enigma: decifra-me, 
ou devoro-te.  

Prefiro ser devorado. 

(grifos nossos) 

(SABINO, Fernando. Minas enigma. As melhores crônicas de Fernando Sabino. – 2ª edição 
– Rio de Janeiro: BestBolso, 2008) 

 

                                                 
24Fonte: http://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_On%C3%A9guine  
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No texto (22), Sabino, para falar de Minas Gerais, utiliza-se de duas citações, 

as quais não vêm sinalizadas por traços tipográficos (os grifos no texto são nossos), mas 

ainda assim continuam sendo citações, visto que nem toda citação deverá se mostrar 

marcada, competindo ao interlocutor, detentor de conhecimentos, reconhecer o 

intertexto, pois o locutor do texto considera que seu(s) interlocutor(es) terá(ão) 

condições de recuperar o intertexto, já que esse é, em geral, facilmente reconhecível por 

pertencer a conhecimentos gerais culturalmente compartilhados (CAVALCANTE, 2012). 

Vale ressaltar que Sabino alude ao “Poema de sete faces”, também de Drummond, e 

retoma a estrofe: “Mundo mundo vasto mundo/ se eu me chamasse Raimundo/ seria 

uma rima, não seria uma solução./ Mundo mundo vasto mundo,/ mais vasto é meu 

coraç~o.” Embora reconheçamos prontamente o verso do poema de Drummond, não 

podemos chamar de citaç~o, uma vez que houve a implementaç~o da interjeiç~o “Ah”, a 

qual não se configura nos originais. Eis o limite tênue entre os tipos intertextuais e, no 

caso em específico, entre alusão e citação. 

Na crônica em questão, o autor cita, logo de início, por meio da epígrafe, o 

poeta Carlos Drummond de Andrade, também mineiro. Cita-se o último verso do poema 

“Oração do mineiro no Rio de Janeiro”. Como um meio de reafirmar seu ponto de vista, 

valendo-se do belo, Sabino se utiliza dessa citação para iniciar sua crônica como modo 

de demonstrar tamanho amor por sua terra, assim como Drummond tinha.   

O autor também se utiliza da célebre citação do enigma da esfinge25, enigma 

esse que até dá título à crônica em discussão. Sabino compara seu estado, Minas Gerais, 

a um enigma, de tal modo que nomeia a crônica dessa forma: “Minas Enigma”. A citaç~o 

se manifesta na frase: “decifra-me ou devoro-te”, a qual n~o vem demarcada, como j| 

falamos anteriormente. Essa citação é utilizada para intensificar a opinião de que o 

locutor prefere ser devorado a descobrir os segredos de sua terra.  

                                                 

25 A Esfinge aparece na mitologia grega como um monstro, que é descrito e retratado como uma criatura 
com cabeça e peito de mulher, corpo de leão, cauda de serpente e asas de águia. Segundo a lenda, 
aterrorizava os habitantes da cidade de Tebas, propondo enigmas aos homens e devorando os que não 
sabiam resolver o quebra-cabeça mais famoso da história, conhecido como o enigma da esfinge “Decifra-
me ou Devoro-te”: “Que criatura pela manh~ tem quatro pés, ao meio-dia tem dois, e { tarde tem três?”. 
Édipo resolveu o quebra-cabeça: o homem, que engatinha como bebê, anda sobre dois pés na idade adulta 
e usa uma bengala quando é ancião. Ao ouvir a resposta, a esfinge, derrotada, jogou-se num abismo. 
Versão alternativa diz que ela devorou-se. Adaptação de <http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfinge>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfinge
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Como vemos, Sabino se utiliza de citações como forma de engrandecer seu 

texto, enriquecendo-o com passagens de outros textos. A citação, destarte, cumpre a 

função de ornamentar o texto, aguçando-o no que concerne aos seus aspectos estilísticos 

e literários.   

Assim como em textos essencialmente verbais, em textos verbo-visuais, 

também a citação pode exercer a função de ornamentação, de enfeite, não só em seus 

aspectos estilísticos e literários, mas também em termos argumentativos, pois torna o 

texto mais bem produzido, firmado em algum ideal. Vejamos: 

(23) 

Figura 10 – Chicó, o filósofo. 

 

Disponível em: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=359002924132950&set=a.306157526084157.8
2461.306125182754058&type=3&theater Acesso em: 22 nov. 2012. 

No texto (23), temos a referência a dois personagens: o filósofo Sócrates, do 

período cl|ssico da Grécia Antiga, e Chicó, personagem do filme “Auto da Compadecida”. 

Como vemos e falaremos mais adiante, a referência cumpre uma função textual-

discursiva de comparar dois elementos, no texto em questão, isso se mostra de modo 

bem explícito. Chicó é comparado a Sócrates, grande filósofo da Grécia. E, tendo sido um 

grande filósofo, mencionar uma fala dele pode constituir, ao mesmo tempo, um 

argumento de autoridade. As citações do texto vêm marcadas com os sinais tipográficos 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=359002924132950&set=a.306157526084157.82461.306125182754058&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=359002924132950&set=a.306157526084157.82461.306125182754058&type=3&theater
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das aspas e são utilizadas a fim de adornar o texto e de reafirmar a identidade 

nordestina através de Chicó. Comparando os dois personagens e as suas citações, o 

locutor enuncia que, se Sócrates pôde ser considerado filósofo pela citação de sua frase 

célebre, Só sei que nada sei, Chicó também o pode com a sua Não sei, só sei que foi assim. 

Também podemos perceber que, no texto, é como se houvesse uma sátira do que 

Sócrates proferiu em seu tempo. O filósofo, para os leitores atuais, assim como Chicó, 

parece não ter dito uma coisa que faz sentido. Talvez, por isso, o produtor do texto disse 

que Chicó também pode ser filósofo, pois também fala uma coisa sem sentido. 

Além de servir para autenticar um pensamento, encarregando-se de dar 

autoridade ao dizer; e também de adornar determinado texto, a citação pode 

desencadear o humor e, assim, desempenhar no texto uma função lúdica, jocosa, que 

visa ao divertimento, ao humor de um modo geral. 

Dessa forma, veremos, no decorrer da análise dos gêneros humorísticos, que 

a intertextualidade, nesses textos, tem função de ativação da comicidade, uma vez que 

esta seria intrínseca ao gênero. 

Essa função de ludismo já havia sido aventada por Genette (2010). 

Entretanto, o autor não tomou a citação como exercendo essa função nos textos. Para 

ele, apenas paródia e pastiche seguiriam regimes lúdicos. Observemos o próximo 

exemplo: 
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(24) 

Figura 11 – Paula Fernandes e Sheldon Cooper.  

 

Disponível em: http://www.tumblr.com/tagged/eu-quero-ser-pra-voc%C3%AA. Acesso em: 
22 dez. 2012. 

Como vemos em (24), temos a presença de dois personagens, digamos assim. 

A primeira é a cantora Paula Fernandes, entoando o refrão da música que a fez se 

destacar no cenário musical brasileiro: “Eu quero ser pra você”. Temos uma citaç~o com 

a presença das aspas, assinalando a inserção efetiva daquele texto neste analisado. Em 

um segundo momento, temos a referência ao personagem Sheldon Cooper, do seriado da 

televisão estadunidense The Big Bang Theory. Trata-se de um personagem “nerd”, físico 

teórico, com doutorado em Teoria das Cordas, extremamente inteligente e de 

temperamento arrogante. Como vemos, Paula Fernandes canta seus versos desviando-

se, por détournement, do sentido originário das frases que se leem sobre este assunto: o 

Sol ilumina a lua; esta não tem luz própria e é o reflexo da luz do Sol. Sheldon, então, 

http://www.tumblr.com/tagged/eu-quero-ser-pra-voc%C3%AA
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fornece uma explicação imitando o estilo do seu personagem, respondendo de modo 

arrogante, realizando uma espécie de pastiche (GENETTE, 2010). Assim, vemos que a 

citação foi utilizada de modo a cumprir a função lúdica, uma vez que essa citação 

motivou o humor do texto com a resposta de Sheldon Cooper.  Evidentemente, não é a 

citação por si mesma que provoca o riso, mas todos os demais elementos do contexto 

sociodiscursivo em que ela se insere. Vejamos outro dado: 

(25) 
Figura 12 – Amely, uma mulher de verdade. 

  

 

 

 

 

Disponível em: <http://pryscila-freeakomics.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 dez. 2012. 

No texto em questão, vemos a presença da intertextualidade desde a 

nomeação da personagem, desse modo, já temos uma referência intertextual deturpada, 

pois o título da tira “Amely: uma mulher de verdade” faz uma alus~o ao último verso da 

música “Ai que saudades da Amélia”, de Ataulfo Alves e M|rio Lago: “Amélia n~o tinha a 

menor vaidade/ Amélia é que era mulher de verdade”. Amely é uma boneca infl|vel, 

portanto, não é, literalmente, uma mulher de verdade e difere, também, totalmente da 

Amélia descrita na música, visto que esta era submissa ao marido e apaixonada por ele.  

O título da tira constitui um exemplo de détournement, pois há uma 

transformação de um texto previamente produzido, configurada essa transformação não 

apenas no nome da personagem, mas também nas alusões e nos desvios das frases feitas 

citadas: “coraç~o de m~e”, “sempre cabe mais um” e “casa da m~e Joana”. Cabe dizer, por 

isso, que a função das citações desviadas é provocar o riso, criando outro fenômeno 

intertextual: um tipo de paródia, um fenômeno em que há a transformação de um texto 

inteiro em outro. Como se sabe, a boneca inflável com formato de mulher vem em 

tamanho real e é utilizada como instrumento sexual.  Possui orifícios como boca, vagina 

e ânus, onde o homem pode penetrar o pênis como o faz em uma relação sexual. Eis por 

http://pryscila-freeakomics.blogspot.com.br/
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que o locutor cita a frase feita “coraç~o de m~e: sempre cabe mais um”. E é também a 

razão pela qual a personagem-interlocutora revida com outra express~o popular: “casa 

da m~e Joana”, para significar o lugar onde vale toda espécie de balbúrdia, já que as 

bonecas infláveis podem ser usadas por qualquer homem, para todo tipo de 

promiscuidade.  

Os intertextos presentes na tira: “Coraç~o de m~e: sempre cabe mais um.” e 

“Casa da m~e Joana.” são, pois, duas citações. Pelo nosso conhecimento coletivo, 

atribuímos essas frases, chamadas de frases feitas, a um “enunciador genérico”, o qual é 

um representante da sabedoria popular. Assim como os provérbios, não têm uma fonte 

definida. É a “vox populi”, uma voz coletiva que as define e as perpetua. Justamente por 

essas frases serem de fonte “anônima” – uma vez que pertencem a toda uma cultura, a 

uma comunidade que as usa, não sabendo, ao certo, sua proveniência – portanto, são 

representantes de uma voz coletiva, do saber geral da comunidade, quando são re-

enunciadas no interior de determinada sociedade –, a recuperação delas é praticamente 

certa (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007).  

No texto analisado, a utilização dos provérbios, das citações fez-se necessária 

para se alcançar o ideal de humor e, de acordo com nossa classificação, as citações 

cumpriram a função textual-discursiva extrínseca de ludismo. Vale ressaltar que Piègay-

Gros (2010) não fala nos intertextos atribuídos a um enunciador genérico, questão essa 

muito difundida por Koch, Bentes e Cavalcante (2007). 

Entretanto, muitas vezes, fora do seu contexto original, a citação 

recontextualizada é utilizada de modo a contrariar o que está sendo dito, isto é, o texto 

original ganha uma nova significação ao ser utilizado. Assim, desempenha a função 

lúdica e, simultaneamente, outra função: a de servir a uma paródia ou a outros tipos de 

intertextualidade. O humor é criado pela própria paródia, como num encadeamento de 

funções. Mais à frente, resumiremos as funções em um gráfico de modo a sintetizar o 

que estamos extraindo de nossos dados.  

Segundo Piègay-Gros, para Genette (2010), existia outra forma de paródia 

considerada “mais elegante” por ser “mais econômica”. Como j| falamos no tópico que 

explanamos sobre paródia, Genette afirmara ser esse um tipo mais bem trabalhado de 

paródia. É justamente este aspecto que estamos desenvolvendo neste ponto da pesquisa, 
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evidenciando que a citação cumpre no texto outra função: a de promover uma paródia. 

Vejamos:  

(26) 

Figura 13 – Assim você mata o papai. 

 

Disponível em: <www.facebook.com> Acesso em: 22 dez. 2012. 

A citação em (26) não identifica o outro texto por sinais tipográficos, mas, 

graças ao nosso conhecimento compartilhado, reconhecemos a intertextualidade 

presente no texto em quest~o. Temos a citaç~o do refr~o da música “Assim você mata o 

papai”, do grupo de pagode Sorriso Maroto.  

No entanto, o humor decorrente dessa citação se faz essencial graças ao 

recurso multimodal da fotografia, em que temos presente Suzane von Richthofen. A foto 

de Suzane foi empregada para fazer remissão ao caso Richthofen, em que a jovem 

planejou a morte dos pais juntamente com o namorado e o cunhado. Além da fotografia, 

o elemento multimodal da cor, no caso o vermelho, poderia remeter à morte, tornando 

ainda mais interessante o jogo criativo e elaborativo do texto. Embora a foto original já 

contenha esse fundo vermelho, acreditamos que o locutor não tenha feito uma escolha 

aleatória. A cor, certamente, influenciou a escolha da foto por causa da tonalidade do 

plano de fundo, que evoca sangue e, por conseguinte, a morte. O recurso à citação do 

http://www.facebook.com/
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trecho da canção exerce uma função também satírica de crítica à forma brutal e 

desumana com que a moça assassinou os pais. A express~o “matar o papai” é, assim, 

extraída do texto original, em que foi empregada metaforicamente, e é aqui desviada 

para o sentido não metafórico de assassinar. Essa recontextualização da citação termina, 

então, produzindo o détournement (ou paródia). A citação do texto (26), portanto, 

cumpre as funções textual-discursivas extrínsecas de paródia, de ludismo e de sátira.  

(27) 
Figura 14 – Trilha sonora da minha prova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373933239315584&set=a.297891390253103.6
8329.297883993587176&type=3&theater Acesso em: 26 maio 2012. 

Conforme percebemos, no exemplo (27), o autor do texto se propôs a utilizar 

a citação, que se mostra com sinais tipográficos, como as aspas, mas que poderia estar 

sem as aspas, a fim de promover o riso, o humor. Trata-se de uma situação muito 

corriqueira entre alunos que não estudam para fazer suas provas. Assim, utilizando-se 

dos primeiros versos da música “Boa sorte/Good luck”, de Vanessa da Mata, o locutor 

gera o humor, uma vez que a música não tem essa intenção, mas, nesse caso, a citação 

instaura um novo contexto e explana bem os sentimentos vividos pelo aluno no 

momento em que recebe a prova. Assim, com o auxílio da imagem, recurso multimodal 

importante para a construção do sentido desse texto, imaginamos a cena do aluno no 

momento em que recebe a prova e entoa aquelas palavras, como um meio de iniciar as 

questões da avaliação. Aqui, temos a citação promovendo uma paródia, uma vez que os 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373933239315584&set=a.297891390253103.68329.297883993587176&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=373933239315584&set=a.297891390253103.68329.297883993587176&type=3&theater
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versos de Vanessa da Mata refletem sobre uma possível separação entre namorados, 

entre um casal. 

Observemos o exemplo que se segue: 

(28) 

Figura 15 – Esse cara sou eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://kibeloco.com.br/2012/11/14/salve-roberto-parte-3/ Acesso em: 15 
nov. 2012. 

Em (28), temos uma alus~o a versos da música “Meu ébano”26, de Alcione, 

contextualizando o leitor quanto ao personagem do texto, o ministro presidente do 

Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o primeiro ministro negro do STF. 

Também temos uma referência ao cantor Roberto Carlos que entoa os versos da música 

de Alcione. Deixa-se a Joaquim Barbosa o verso da música de Roberto: “Esse cara sou 

eu”.   

Como n~o se vê a citaç~o da música “Esse cara sou eu” sendo proferida pelo 

cantor Roberto Carlos, e sim, a menç~o improv|vel a outra canç~o, “Meu ébano”, 

diremos que a citação se presta a construir um outro fenômeno intertextual, desta vez o 
                                                 
26

 É!/ Você um negão/ De tirar o chapéu/ Não posso dar mole/ Senão você créu!/ Me ganha na manha e 
baubau/ Leva meu coração. Fonte: http://letras.mus.br/alcione/286043/ 

http://kibeloco.com.br/2012/11/14/salve-roberto-parte-3/
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travestimento burlesco, uma espécie de “paródia” mais grotesca, de natureza também 

satírica (GENETTE, 2010). Neste caso, no que tange à imagem de Roberto Carlos e à 

frase que ele profere, dizemos que a citação exerce a função de desencadear o riso num 

travestimento burlesco. 

Por outro lado, na parte inferior do texto, o cara que Roberto Carlos expõe em 

sua letra é um homem apaixonado, que faz tudo por sua amada. Mas, em (28), Joaquim 

Barbosa, estando { frente dos julgamentos do “caso mensal~o”, foi “o cara”, o grande 

destaque, por ter feito várias condenações nunca antes vistas na política brasileira, 

condenando José Dirceu e outros réus por crimes políticos. Desse modo, temos também 

uma alus~o a uma frase proferida por um enunciador genérico: “ele é o cara”, frase 

muito comum nos ditos populares. Não se percebe a mesma intenção grotesca, mas, sim, 

a de enaltecimento da figura do presidente do STF. Essa função de enaltecimento, de 

elogio não foi ainda descrita pelos quadros tipológicos de intertextualidade. Mais uma 

vez, temos a citação se valendo de uma paródia na sua constituição, mas do fenômeno da 

paródia só se preserva a função lúdica. Sugerimos que pesquisas futuras investiguem 

essa função elogiosa que se soma ao riso. 

Não só em textos verbo-visuais, mas também em textos verbais encontramos 

a citação cumprindo a função textual-discursiva de paródia. Vejamos a crônica a seguir, 

de Fernando Sabino: 

 

(29) 

A falta que ela me faz 

 Como bom patrão, resolvi, num momento de insensatez, dar um mês de férias à 

empregada. No princípio achei até bom ficar completamente sozinho dentro de casa o dia 

inteiro. Podia andar para lá e para cá sem encontrar ninguém varrendo o chão ou espanando os 

móveis, sair do banheiro apenas de chinelos, trocar de roupa com a porta aberta, falar sozinho 

sem passar por maluco. 

 Na cozinha, enquanto houvesse xícara limpa e não faltassem os ingredientes 

necessários, preparava eu mesmo o meu café. Aprendi a apanhar o pão que o padeiro deixava na 

área — tendo o cuidado de me vestir antes, não fosse a porta se fechar comigo do lado de fora, 

como na história do homem nu. Esticar a roupa da cama não era tarefa assim tão complicada: 

além do mais, não precisava também ficar uma perfeição, já que à noite voltaria a desarrumá-la. 

Fazia as refeições na rua, às vezes filava o jantar de algum amigo e, assim, ia me aguentando, 

enquanto a empregada não voltasse. 

  Aos poucos, porém, passei a desejar ardentemente essa volta. O apartamento, ao 
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fim de alguns dias, ganhava um aspecto lúgubre de navio abandonado. A geladeira começou a 

fazer gelo por todos os lados — só não tinha água gelada, pois não me lembrara de encher as 

garrafas. [...]A um canto do quarto um monte de roupas crescia assustadoramente. A roupa suja 

lava-se em casa — bem, mas como? Não sabia sequer o nome da lavanderia onde, pela mão da 

empregada, tinham ido parar meus ternos, provavelmente para sempre. 

[...] 

Havia outros problemas difíceis de enfrentar. Um dos piores era o do pão: todas as 

manhãs, enquanto eu dormia, o padeiro me deixava à porta um pão quilométrico, do qual eu 

comia apenas uma pontinha — e na cozinha já se juntava uma quantidade de pão que daria para 

alimentar um exército, não sabia como fazer parar. Nem só de pão vive o homem. 

[...] 

(grifos nossos) 

(SABINO, Fernando. A falta que ela me faz. In: As melhores crônicas de Fernando Sabino. – 
2ª edição – Rio de Janeiro: BestBolso, 2008) 

 

Como podemos observar, no texto em questão, Sabino não se utiliza de 

citações de modo a ornamentar seu texto, tal qual observamos na crônica intitulada 

“Minas Enigma”, também do referido autor. Aqui, as citações compõem a história, 

atuando de modo a significar no texto.  

Primeiramente, cabe falar que o autor faz intertextualidade27 a outros textos 

enunciados por ele próprio. No segundo par|grafo, quando ele diz: “Aprendi a apanhar o 

pão que o padeiro deixava na área — tendo o cuidado de me vestir antes, não fosse a 

porta se fechar comigo do lado de fora, como na história do homem nu.”, faz 

intertextualidade por alus~o a outra crônica muito famosa dele: “O homem nu”28, a qual 

conta a história de um homem que, ao se levantar, foi buscar o pão, ainda despido, e a 

porta se fechou repentinamente devido ao vento, e o homem ficou aterrorizado 

esperando alguém aparecer para abrir a porta.  

Logo em seguida, Sabino cita dois ditos populares. Ambos aparecem no texto 

sem marcas tipogr|ficas, os grifos s~o nossos. Vejamos o primeiro: “A roupa suja lava-se 

em casa.” Como sabemos, esses tipos de citação são atribuídas a um enunciador 

genérico. Aqui, a citação cumpre a função de paródia, uma vez que ela atribui outro 

significado ao dito popular, recontextualizando-o. No texto, ela assume o significado não 

                                                 
27

 Koch, Bentes e Cavalcante (2007) apontam que alguns autores fazem diferenciação entre 
intertextualidade e autotextualidade/intratextualidade quando apontam para textos de si próprios. Nós 
aqui, porém, assim como as autoras, não faremos essa diferenciação. 
28 Encaminhamos o leitor para http://www.releituras.com/fsabino_homemnu.asp.  

http://www.releituras.com/fsabino_homemnu.asp
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metafórico do enunciado. O autor fala que as roupas estão se multiplicando e que ele 

necessita lavar sua roupa. Assim, o sentido da citação não condiz com o sentido 

metafórico do ditado popular, que diz que não se deve discutir na frente de estranhos. 

A segunda citação, também um dito popular, guarda relação intertextual com 

o versículo bíblico do livro de Mateus: “Ele, porém, respondendo, disse: Est| escrito: 

Nem só de p~o viver| o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.” (Mt 

4:4). Como vemos, no texto de Sabino, a citação configura-se tal qual a “vox populi” 

profere: nem só de pão vive o homem. O dito mudou o verbo do futuro para o presente. 

Assim como o intertexto anterior, a citação aqui desempenha uma função de paródia, 

uma vez que não preserva o sentido do dito popular.  

A citação, cumprindo uma função extrínseca de paródia, também é bem 

comum com os chamados melôs. Melô é uma gíria para uma melodia de estrutura 

simples, fácil de ser cantada por qualquer um. Vejamos:  

(30)  

Melô do desodorante vencido: 
"Quando você passa eu sinto o seu cheiro... " (Banda Mel) 
 
Melô da Mulher aos 40 Anos: 

"Nada do que foi será, de novo de um jeito que já foi um dia... " (Lulu Santos) 
 
Melô da Menstruação Atrasada: 
"A semana inteira, fiquei esperando... " (Tim Maia) 
 
Melô do bacanal dos Smurfs: 
"Tudo azul, todo mundo nu... " (Cajamanga) 

Disponível em: http://www.orapois.com.br/humor/piadas/outras-
piadas/melos_id1811_p0_mc0.html Acesso em: 26 maio 2012. 

 

Diferente dos textos analisados anteriormente com a citação cumprindo a 

função de paródia, com os melôs, a citação é sinalizada através de um título, que orienta 

o leitor sobre o desvio de sentido que vem a seguir, como num détournement. Dessa 

forma, o leitor se prepara para fazer a conexão entre a explicação e a música que vem 

embasar uma estrutura anterior, assim, provocando o riso e o humor. 

Agora, atentemos para os textos que se seguem: 

http://www.orapois.com.br/humor/piadas/outras-piadas/melos_id1811_p0_mc0.html
http://www.orapois.com.br/humor/piadas/outras-piadas/melos_id1811_p0_mc0.html
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(31) 

Figura 16 – Eu quero férias.  

 

Disponível em: http://www.zedopalito.com/category/tirinhas/ Acesso em: 15 nov. 2012. 

(32) 

Figura 17 – Eu quero sorte de um amor tranquilo.  

 

Disponível em: http://www.frasesparaface.com.br/eu-quero-tchu-tcha-a-sorte-de-um/ 
Acesso em: 15 nov. 2012. 
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Como podemos observar em (31) e (32), os dois textos fazem 

intertextualidade com a música “Eu quero tchu, eu quero tcha”, de Jo~o Lucas e Marcelo. 

Representados pela intertextualidade intergenérica (KOCH, BENTES, CAVALCANTE, 

2007), uma vez que temos a função de um gênero humorístico através do formato do 

gênero questionário ou prova, no texto (31), a citação se dá como um meio de paródia, 

em que a única função parece ser a de parodiar e, por consequência, de levar ao riso, 

fazendo que a citação cumpra, também, a função extrínseca de ludismo. Somam-se, 

então, três funções neste caso: a lúdica, a parodística e a de promover a 

intertextualidade intergenérica. 

Já em (32), o objetivo parece ser, através de outra citação, criticar a visão de 

música e/ou de amor assumida nos tempos atuais. Temos presente no texto, através da 

imagem e da própria menção verbal ao fim da citação, a referência a Cazuza, autor da 

música “Todo amor que houver nessa vida”. Acredita-se que o tipo de linguagem muito 

utilizado atualmente em músicas, como o “tchu tchu tcha” e “tche tcherere tche tche”, 

leva a expressões que parecem ser motivadas para o sexo. Assim, colocando-se como 

uma das opções no questionário versos da música de Cazuza, que reflete sobre um amor 

tranquilo, acreditamos que esteja estabelecida uma crítica através da citação. Como 

mostramos em exemplos anteriores, esta é outra função textual-discursiva para a 

citação: função extrínseca de crítica, uma função satírica. Observemos o próximo texto: 
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(33) 

Figura 18 – Globalização. 

 

Disponível em: <http://www.facebook.com/> Acesso em: 15 nov. 2012.  

Em (33), ainda sob forma de intergenericidade, temos a citação de trechos da 

vinheta institucional da Rede Globo de 2012, de Arlindo Cruz. Ao longo de toda a letra, 

há a remissão a programas da rede televisiva Globo. Aqui, mais uma vez, temos a citação 

presente no texto como uma forma de crítica. Nesse caso, a sátira aparece mais explícita 

e não se dá pela própria citação, mas pelos dois outros itens de resposta. Nas redes 

sociais, vemos grande repúdio à Rede Globo. Muitos a veem como uma TV que manipula 

os seus telespectadores – esta é a voz que a citação ajuda a se fazer ouvir. 

O texto que segue mostra outro caso de citação desempenhando função 

satírica: 
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(34) 

Figura 19 – Ontem, quando ela passava. Hoje, quando ela passa. 

 

Disponível em: <http://caninga.blogspot.com.br/2012/03/cantadas-musicais-ao-longo-do-
tempo.html> Acesso em: 15 nov. 2012. 

 

Em (34), temos a citaç~o dos versos de Tom Jobim de “Garota de Ipanema” e 

de Michel Teló com “Ai se eu te pego”. No texto, temos também referência, por meio dos 

desenhos, a Jobim e a Teló. Com a presença dos títulos explicativos, vemos a intensa 

crítica feita ao modo como os homens veem as mulheres hoje em dia, ao respeito que 

não mais impera como antigamente, na época de Tom Jobim. Assim, a citação exerce, 

além da função lúdica, a satírica, numa crítica ao modo como os homens tratam as 

mulheres hoje em dia. 

(35) 

Figura 20 – O papa e o evangelho. 

 

Disponível em: http://www.umsabadoqualquer.com/1007-papa-10/ Acesso em: 15 nov. 

2012. 

http://www.umsabadoqualquer.com/1007-papa-10/
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Em (35), temos uma tirinha em que a citação também é utilizada de modo a 

caracterizar-se como crítica. Há a menção ao versículo bíblico extraído do livro de 

Mateus: “É mais f|cil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico 

no reino de Deus.” Pelos aspectos multimodais, vemos a presença do desenho do Papa. 

Coberto de ouro, o Papa, no terceiro quadrinho, afirma ser melhor pular para a próxima 

página, uma vez que ele, conforme percebemos, não está vivendo conforme prega o 

Evangelho, pois, como sabemos, a Igreja Católica acumula várias riquezas. Assim, vemos 

que a citação bíblica cumpriu a função textual-discursiva extrínseca de sátira. 

Evidentemente, a imagem é essencial para a composição dos sentidos que se quer 

construir com a crítica.  Atentemos para o exemplo seguinte: 

 (36) 

 Figura 21 – Veta, Dilma. 

 

Disponível em: http://www.luizberto.com/2012/05/page/8 Acesso em: 30 maio 2012. 

 Em (36), temos duas citações. Primeiro, temos citado o segundo verso do 

Hino Nacional Brasileiro, que não vem marcado por aspas ou outra marcação 

tipográfica, mas que reconhecemos graças ao nosso conhecimento compartilhado. Aqui, 

o significado do verso permanece conforme o texto original, mas se recontextualiza ao 

apontar para a temática que está sendo focalizada: na época, a população clamava pelo 

veto da Presidenta ao novo código florestal. ONGs, ativistas e movimentos sociais 

organizaram o movimento "Veta Dilma", pedindo o veto integral ao Projeto de Lei e 

alegando que se tratava de um retrocesso, pois anistiava os desmatadores e abria 
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brechas para novos crimes ambientais. O movimento "Veta, Dilma!" ganhou grande 

repercussão nas redes sociais e alcançou uma imensa popularização com o auxílio de 

famosos. Percebemos, na charge, que as citações foram utilizadas de modo a criticar a 

posição da Presidente e desempenhar, assim, a função extrínseca de sátira. 

Após tudo o que foi exposto, diremos que, conforme Piègay-Gros (2010, 

p.220), a citaç~o é “uma forma emblemática da intertextualidade, porque ela caracteriza 

um estatuto do texto dominado pela heterogeneidade e pela fragmentaç~o.” Isto é, esse 

tipo intertextual é considerado ícone da intertextualidade justamente por apresentar, 

mesmo que não evidenciado por marcas tipográficas, mas decorrente do conhecimento 

do leitor, a inserção de um texto em outro. 

Após nossas análises, podemos produzir o seguinte quadro resumidor das 

funções para a citação: 

Quadro 7: Funções textual-discursivas da citação. 

 

 Fonte: Forte (2013). 
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4.2.2 Referência e Alusão 

Neste subtópico, falaremos sobre os tipos intertextuais referência e alusão ao 

mesmo tempo, uma vez que, comumente, se fala em referência como meio de aludir a 

outro texto. Assim, em nossa análise, o tipo intertextual referência estará diretamente 

ligado ao da alusão.  

Piègay-Gros (2010, p. 223) define a referência29 como um tipo intertextual 

que “n~o expõe o outro texto ao qual nos remete”. Concordamos com Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007), que afirmam que a definição da autora se dá de modo superficial e 

pouco clara, dando-nos a entender, pela exemplificação, que se trata de uma remissão a 

outro texto sem que, necessariamente, tenhamos a presença de um trecho do texto-

fonte. A intertextualidade realiza-se, por exemplo, por meio da nomeação do autor do 

intertexto, do título da obra e de personagens de obras literárias etc. (CAVALCANTE, 

2012). Na referência, evocam-se outras pistas que não a do intertexto em si.  

Para Piègay-Gros (2010), assim como a citação, a referência é uma forma 

explícita de intertextualidade. Estabelece-se uma relação in absentia, uma vez que se 

remete ao texto, sem citá-lo literalmente, embora, para nós, a citação dos nomes dos 

personagens e títulos da obra sejam intertextos claros e explícitos e, portanto, literais. 

Koch, Bentes e Cavalcante (2007) indagam sobre essa questão ao afirmarem que, se não 

há citação literal, a referência deveria ser tomada como um caso de alusão, a qual se 

caracteriza pela implicitude da referência do texto. As autoras optam por estabelecer o 

seguinte: para conservar a referência como estratégia explícita de copresença, devemos 

considerá-la como uma menção direta ou a entidades do texto ou ao texto como todo. 

Assim, segundo as autoras, a remissão direta aos personagens, autor e texto estabelece a 

intertextualidade por referência, já a remissão indireta à obra de que as entidades fazem 

parte constitui um caso de alusão. 

A referência, por suas características definicionais, menciona explicitamente 

uma entidade e, por meio dessa menção, dá ao leitor uma espécie de indicação de que 

ele deve buscar na memória discursiva esse e outros referentes associados. Essa função 

seria intrínseca ao fenômeno, de modo que estaria na essência desse tipo intertextual. 
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Necessário se faz então um apelo à memória, visto que não temos com precisão o 

intertexto identificado, não há a citação literal do texto-fonte a que o texto faz remissão, 

apenas uma referência a entidades que compõem esse texto-fonte.  

Cabe dizer que está claro que todas as manifestações intertextuais 

necessitam do apelo ao conhecimento de mundo do leitor para ser alcançado, mas, nesta 

pesquisa, diferenciamos recorrer à memória e apelar ao conhecimento de mundo ou 

conhecimento enciclopédico, condição essa inerente ao reconhecimento de relações 

intertextuais. Levamos em consideração, então, que o conhecimento de mundo do leitor 

configura-se como conhecimentos gerais sobre o mundo, assim como conhecimentos 

alusivos a vivências pessoais e eventos espaço-temporalmente situados (KOCH; ELIAS, 

2006). Já recorrer à memória significa, na acepção deste trabalho, apenas nomear um 

referente que já havia sido mencionado em outro texto, para indicar ao interlocutor que, 

por meio dessa menção, se está instaurando um outro processo, o de alusão.  

A alusão, por sua vez, último tipo por copresença a ser trabalhado nesta 

pesquisa, é um processo intertextual que condiz com uma remissão indireta ao 

intertexto, tratando-se, portanto, de uma estratégia mais complexa, pois necessitará da 

participação efetiva do leitor, uma vez que este deverá atentar para as pistas do texto 

para poder alcançar a intertextualidade nele presente. Podemos dizer que se trata de um 

processo mais discreto, mais sutil, pois a alusão não é nem literal nem explícita (PIÈGAY-

GROS, 2010).  

Segundo a autora, a alusão é muito comparada à citação, mas essa 

comparação se dá de modo a mostrar o chamado grau zero de intertextualidade da 

citaç~o, a qual é t~o “escancarada”, afirmação com a qual não concordamos, como já 

expusemos outrora, que é facilmente percebida pelo interlocutor, fato diferente quando 

com a alus~o, a qual requer “a memória e a inteligência do leitor e n~o quebra a 

continuidade do texto” (p. 226). Assim, a alus~o, mais até do que a referência, necessita 

de um apelo à memória do interlocutor, uma vez que se caracteriza pelo próprio fato de 

fornecer pistas ao interlocutor para que ele as associe a entidades não explicitadas. Uma 

dessas pistas é a referência. Em relação aos graus de explicitude, Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007) falam em uma escala de marcação para essa explicitude. Vejamos 

como ficaria isso no esquema a seguir: 
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Figura 22 – Graus de explicitude nos tipos intertextuais por copresença.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Forte (2013). 

No esquema em questão, temos uma pirâmide invertida, de modo a mostrar o 

grau de explicitude dos tipos intertextuais por copresença. Na parte maior, temos a 

citação, rica em explicitude, isto é, autoevidente, nos termos de Koch, Bentes e 

Cavalcante (2007). Logo em seguida, temos a referência, a qual não se realiza por marcas 

tipográficas, mas apenas menciona entidades. Já no fim da pirâmide, temos a alusão, 

apresentando um teor baixo de explicitude, beirando a implicitude do intertexto.  

Para Nodier (1928 apud Piègay-Gros, 2010, p. 226), a alusão  

é  uma maneira  engenhosa  de  relacionar  com  seu  discurso  um  pensamento 
muito  conhecido, de  tal  sorte que  ela difere da  citação, pelo fato de que não 
exige se apoiar no nome do autor, que é familiar a todos, e, sobretudo, porque  o  
dito  que  ela  empresta  é  menos  uma  autoridade,  como  numa  citação 
propriamente  dita,  do  que  um  apelo  habilidoso  dirigido  à memória  do  
leitor,  que  ele  transporta a uma outra ordem de coisas, análoga àquela de que 
está tratando. 

Com base nessas observações, pleiteamos o apelo à memória como função 

textual-discursiva intrínseca ao processo de alusão, da mesma forma que o fazemos com 
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a citação, referindo a autoridade como algo intrínseco ao tipo. Ser intrínseco, como já 

exposto anteriormente, é algo que se liga ao tipo intertextual em questão por excelência.  

Cabe retomar, ainda, o questionamento feito no tópico em que falamos sobre 

texto: nem toda alusão é intertextual, conforme Koch, Bentes e Cavalcante (2007) 

demonstram em sua obra. Vejamos: 

(37) 

Figura 23 – A redução de energia e o aumento da gasolina. 

 

Disponível em: http://markinhosmm.blogspot.com.br/2013/01/charge-do-dia-reducao-da-
energia-e.html Acesso em: 30 jan. 2013. 

No texto em questão, temos alusão a dois conhecimentos culturalmente 

compartilhados e que estão em voga no momento. Clayton faz uma charge em que 

mostra os assuntos redução de energia e aumento da gasolina. O humor se faz presente 

justamente porque a população se encontra criticando a presidente Dilma Roussef pelo 

aumento da gasolina, é como se tivesse sido uma “jogada de mestre”: diminuir a conta de 

energia, mas aumentar o preço do litro da gasolina. Como vemos, temos alusões a 

acontecimentos da vida cotidiana, mas não temos alusão intertextual. Esse texto não 

contém intertextualidade, uma vez que não temos um texto único, previamente escrito e 

divulgado na sociedade. Temos um fato, uma situação ocorrida sendo lembrada, não um 

texto específico. Isso explica por que, algumas vezes, certos fenômenos, como a alusão, 

por exemplo, nem sempre são considerados intertextuais, porque nem sempre são 

http://markinhosmm.blogspot.com.br/2013/01/charge-do-dia-reducao-da-energia-e.html
http://markinhosmm.blogspot.com.br/2013/01/charge-do-dia-reducao-da-energia-e.html
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atribuíveis a um texto específico. Segundo Piègay-Gros (2010), a alusão pode remeter à 

história, à opinião, aos costumes etc. e, de fato, isso ocorre bastante. 

Do ponto de vista da intertextualidade, a alusão mostra a relação de algo que 

se diz ao que não se diz, fazendo que, a partir dessa relação, revele-se a ideia 

(FONTANIER, 1977 apud PIÈGAY-GROS, 2010). Para Piègay-Gros (2010, p. 226-227),  

A alusão literária supõe, com efeito, que o leitor possa compreender nas 
entrelinhas o que o autor deseja sugerir-lhe sem expressar isso diretamente. Já 
que ela se baseia num jogo de palavras, aparece, de repente, como um elemento 
lúdico, um tipo de piscar de olhos divertido, dirigido ao leitor. 

Cavalcante (2006, p.5) informa que devemos considerar a alusão  

como 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. 

Assim, na alusão, cogita-se que o enunciador compreenderá, nas entrelinhas, 

o que o enunciador está a sugerir-lhe (KOCH; BENTES; CAVALCANTE, 2007).  

 
4.2.2.1 Das funções textual-discursivas da referência e da alusão 

 Como dissemos anteriormente, Piègay-Gros (2010) defende que a busca à 

memória do leitor é necessária para a efetivação da alusão. Do mesmo modo, 

acreditamos que, para se ter referência, essa ativação da memória também é necessária. 

Assim, teríamos como função textual-discursiva intrínseca aos dois fenômenos a busca à 

memória do leitor. 

Cabe informar que, embora o intertexto para a referência seja mais explícito 

do que o da alusão, acreditamos que a busca à memória é necessária para recuperar com 

facilidade a intertextualidade no dois tipos intertextuais. Nesse caso, também podemos 

dizer que uma função textual-discursiva intrínseca importante da referência é servir a 

outro tipo de intertextualidade: a alusão.  

Atentemos para o que acabamos de discorrer no exemplo a seguir: 
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(38) 

Figura 24 – “O Guarda-Costas”. 

 

Disponível em: <http://www.humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2012/02/o-
guarda-costas-130212-zedassilva-humor-politico.jpg> Acesso em: 15 fev. 2012.     

Conforme percebemos, há, na charge em questão, a referência ao título do 

filme e aos artistas personagens principais de “O Guarda-Costas”. Em (38), temos a 

repetição da capa original do filme representada pelo desenho dos atores Kevin Costner 

e Whitney Houston. Para se alcançar o intertexto “maior”, que seria o do filme, o autor se 

utiliza da referência, portanto ela auxilia na construção do outro tipo de 

intertextualidade: o da alusão, cumprindo, desse modo, a função intrínseca de servir a 

uma alusão.  

Com a morte da cantora Whitney Houston, temos a relação do filme com a 

vida real da cantora, uma vez que o guarda-costas afirma poder salvá-la dos outros, mas 

não dela mesma. Divulgou-se, na mídia em geral, como podemos ver no Jornal “The 

Daily”, que Whitney vinha passando por inúmeros problemas pessoais, entre eles estar 

com dívidas de mais de 20 milhões de dólares, graças a um acordo milionário feito com a 

Sony Music, sua gravadora desde o início da carreira.  

É característica da charge ter como tema assuntos que se encontram em voga 

no momento, daí a dificuldade de trabalhar com esse gênero, uma vez que o que é 

facilmente alcançado e recuperável hoje, mais adiante, poderá não ser, dificultando a 

produção do sentido do texto por parte do leitor. Entretanto, trata-se de um gênero que, 

http://www.humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2012/02/o-guarda-costas-130212-zedassilva-humor-politico.jpg
http://www.humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2012/02/o-guarda-costas-130212-zedassilva-humor-politico.jpg
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em geral, é bastante criativo e bem elaborado, em que a intertextualidade costuma ser 

muito utilizada. 

Verifiquemos mais um caso com a presença do tipo referência: 

(39) 

Figura 25 – Michel Teló, ai se eu te pego. 

 

Disponível em: <http://www.ornitorrinconerd.com.br/2011/12/12/hey-michel-telo-ai-se-
eu-te-pego/> Acesso em: 15 fev. 2012. 

Como observamos, a referência ao personagem Jason, principal personagem 

da Friday the 13th, famosa série de filmes de horror, nomeada em português de Sexta-

Feira 13, é feita para que o personagem mate Michel Teló, cantor responsável pelo 

sucesso da música “chiclete”: “Ai, se eu te pego”. Essa música foi alvo de críticas durante 

um determinado período, em razão de uma alegada má qualidade da canção, da 

presença do cantor na capa da revista “Época” e do conteúdo da publicaç~o da revista. 

As críticas foram desencadeadas pela matéria da capa, que dizia que a música de Michel 

Teló “traduz os valores da cultura popular para os brasileiros de todas as classes”. 

Percebe-se que há também a citação de parte do refrão da música no texto 

acima: “Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai ai, se eu te pego”, 

entretanto essa citação está deturpando o sentido original da música, embora não ocorra 

transformação formal no intertexto. Isto é, nos termos de Charaudeau e Maingueneau 

(2004), a citação mostra-se aí com o valor de subversão, tal como vimos em diversos 

http://www.ornitorrinconerd.com.br/2011/12/12/hey-michel-telo-ai-se-eu-te-pego/
http://www.ornitorrinconerd.com.br/2011/12/12/hey-michel-telo-ai-se-eu-te-pego/
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exemplos no item 4.2.1.1, em que demonstramos como a citação podia colaborar para a 

construção do fenômeno intertextual da paródia.  

A referência ao personagem Jason é necessária para se produzir o humor do 

texto e, dessa forma, esse tipo cumpre a função de apelo à memória discursiva do leitor, 

assim como no exemplo (38), uma vez que temos que recorrer à memória para 

reconhecer o personagem e estabelecer a ligação entre todos os elementos do texto a fim 

de construir sentidos. A referência também desempenhou nesse texto a função 

intrínseca de servir a uma alusão e a função extrínseca de ludismo, uma vez que serviu 

de instrumento para a construção do humor. Eis que, fazendo referência ao personagem, 

aludimos à série de filmes de horror em que Jason é um serial killer e, portanto, 

apreendemos todo o contexto do dado analisado. 

Constatamos que sempre teremos alusão quando tivermos referência, mas o 

contrário nem sempre será possível. Assim, a referência sempre servirá à alusão, isto é, 

cumprirá a função textual-discursiva de servir à alusão, por isso a consideramos uma 

função intrínseca. 

Como observamos em (39) e comprovaremos mais ainda daqui para frente, 

os tipos intertextuais não se excluem, pelo contrário, eles podem coexistir e, muitas 

vezes, coabitam, auxiliando na construção dos sentidos de um mesmo texto.  

Vejamos os textos abaixo: 

(40) 

Figura 26 – Choque de gerações. 

 

Disponível em: http://www.mulher30.com.br/2010/08/choque-de-geracoes.html Acesso 
em: 23 jan. 2013. 

http://www.mulher30.com.br/2010/08/choque-de-geracoes.html
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Como vemos em (40), as mulheres da tirinha, ao conversarem, citam nomes 

diferentes de duas “ladys”. A tirinha intitula-se “Choque de gerações” e j| nos fornece 

uma prévia do que viria acontecer. Primeiramente, a mulher loira afirma que adora 

“Lady Gaga”, uma cantora nascida nos Estados Unidos. Logo depois, a outra diz que 

adora “Lady Laura”. O jogo entre os nomes parecidos cumpre o humor da tirinha, mas, 

sobretudo, a referência { música “Lady Laura”, de Roberto Carlos, exerce a função lúdica. 

A referência, nesse caso, também parece assumir outra função: a de encapsular algo e 

mostrar-se como símbolo. 

Assim, após a análise do texto (39) e (40), acreditamos que podemos falar 

que as referências, nesses casos, têm algo de simbólicas, meio metonímicas: Jason 

simboliza assassinato, a referência { música “Lady Laura” simboliza uma geração. Se 

permutarmos, no exemplo (39), Jason por Chucky, o Boneco assassino, ou por outro 

personagem similar, a função permanece, mas, se colocarmos outro personagem, como o 

Bob Esponja, o texto em questão não fará sentido. Desse modo, imbricada à referência, 

temos também a função textual-discursiva extrínseca de simbolismo. 

(41) 

Figura 27 – Caverna do Dragão e Domingo Legal. 

 

Disponível em: http://www.trolldohumor.com/2012/05/de-volta-pra-minha-terra.html 
Acesso em: 23 jan 2013. 

http://www.trolldohumor.com/2012/05/de-volta-pra-minha-terra.html
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Em (41), temos referência multimodal aos personagens do desenho famoso 

no Brasil durante os anos 80 – “Caverna do Drag~o”, o qual conta a história de um grupo 

de seis jovens que, durante um passeio em uma montanha russa chamada "Dungeons & 

Dragons" (nome original do desenho estadunidense), são transportados para outro 

mundo através de um portal. Sempre guiados pelo Mestre dos Magos, os jovens passam 

por diversas aventuras buscando incessantemente voltar para casa. Desse modo, temos 

a referência cumprindo a função textual-discursiva de humor porque há o jogo criativo 

com o quadro “De volta pra minha terra”, do programa “Domingo Legal”, em que Gugu 

Liberato traz de volta para a terra natal os que se encontram longe dela e sem condições 

para retornarem. Assim, através da referência, criou-se o lúdico. 

(42)  

Figura 28 – Gollum e Preciosa 

.  

Disponível em: http://arthurfidelis.wordpress.com/tag/preciosa/ Acesso em: 23 jan. 2013. 

 

http://arthurfidelis.wordpress.com/tag/preciosa/
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No texto em questão, temos o tipo intertextual referência apresentado, 

através de recursos multimodais, em dois momentos. Primeiro, temos a apresentação do 

personagem Gollum, o qual é um personagem fictício das obras de J. R. R. Tolkien e que 

ganhou fama por causa do personagem da trilogia de O Senhor dos Anéis. 

Originalmente conhecido como Sméagol, ele foi corrompido por um anel, ao qual devota 

muita adoração. Durante os filmes, Sméagol se utiliza da express~o “meu precioso” 

quando está perto dele ou procura por ele. Logo em seguida, temos a referência a 

Claireece Precious Jones, personagem do filme Precious, traduzido para o português 

como Preciosa - Uma História de Esperança. Em (42), a referência aos personagens 

exerce funç~o lúdica, uma vez que a comparaç~o entre o “my precious”, o anel precioso 

de Gollum, e a Precious, preciosa do filme, faz que o humor seja o objetivo do texto. 

Como podemos atestar, mais uma vez os elementos multimodais são importantes para a 

significação da intertextualidade e do texto em si. 

Outra função da intertextualidade por referência seria a de comparar 

determinados elementos no texto, para originar diferentes alusões, apelando para a 

memória discursiva. Observemos o exemplo a seguir: 

(43) 

Figura 29 – A evolução dos vampiros. 

 

Disponível em: <http://www.cidaderpg.com.br/?p=305> Acesso em: 26 maio 2012. 

http://www.cidaderpg.com.br/?p=305
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É observada, no texto em destaque, uma comparação que exige do leitor o 

resgate à memória para conseguir compreender o que se está querendo expor. Desse 

modo, mais uma vez se confirma a ideia de que o apelo à memória do interlocutor é uma 

função intrínseca ao processo de referência, assim como a de servir a uma alusão, já que, 

através das referências multimodais, aludimos às obras a que os personagens 

pertencem.  

Conforme constatamos, há referência a quatro personagens de filmes sobre 

vampiros e, abaixo de cada nome, uma denominação de cada personagem segundo a 

visão do produtor do texto.  

O primeiro vampiro refere-se ao personagem principal do filme “Drácula, de 

Bram Stoker”, que é decorrente do livro Drácula, do escritor irlandês Abraham "Bram" 

Stoker; o segundo faz referência ao vampiro Lestat, interpretado por Tom Cruise no 

cinema e tendo sua história também baseada em um romance, o qual possui o mesmo 

nome do filme: Interview with the Vampire (Entrevista com o Vampiro), da escritora 

americana Anne Rice; j| o terceiro personagem se trata de Blade, um “híbrido”, metade 

humano e metade vampiro, o qual é um caçador de vampiros e personagem principal do 

filme que possui quatro sequências. O personagem foi inspirado numa história em 

quadrinhos da Marvel. Já o último personagem faz referência a Edward, vampiro da saga 

Crepúsculo, a qual tem a história contada em 4 livros e 5 adaptações para o cinema.  

Edward é nomeado como “vampiro cintilante” como uma crítica ao 

romantismo e a outras características próprias desse vampiro, tais como ser muito 

bonito, ter a pele como "mármore", ser muito pálido, frio e brilhar na luz do sol, traços 

que destoam totalmente dos outros três personagens, sobretudo o de brilhar à luz do 

sol. Daí inferirmos a raz~o da denominaç~o do texto: “vampiro cintilante”. Assim, a 

referência, além de servir como apelo à memória, atua como um modo de comparar 

elementos diferentes.  

A fim de demonstrar que a comparação de elementos é uma questão 

recorrente com o tipo intertextual referência, atentemos para um exemplo com texto 

essencialmente verbal.  
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(44) 

A ANTIGA DAMA 

Morava numa pensão da Rua São Clemente. Era volumosa, e cheirava a quando a 

galinha vem meio crua para a mesa. Tinha cinco dentes e a boca seca, árida. 

Sua reputação passada não fora inventada: ainda falava francês com quem tivesse 

oportunidade, mesmo que a pessoa também falasse português e preferisse não corar 

com a própria pronúncia. A ausência de saliva tirava-lhe qualquer volubilidade da 

voz, dava-lhe uma contenção. Havia majestade e soberania naquele grande volume 

sustentado por pés minúsculos, na potência dos cinco dentes, nos cabelos ralos que, 

escapando do coque magro, esvoaçavam à menor brisa. 

Mas houve a segunda-feira de manhã em que ela, em vez de sair de seu minúsculo 

quarto, veio da rua. Estava lisa e com o pescoço claro, sem nenhum cheiro de 

galinha. Disse que passara o domingo na casa do filho, onde pernoitara. Estava de 

vestido preto de um cetim já fosco. Em vez de ir para o quarto mudar de roupa, 

vestir um de seus vestidos de algodão barato, e ser apenas uma pessoa sozinha que 

mora numa pensão, sentou-se na sala de visitas, prolongando o domingo, e disse que 

a família era a base da sociedade. A propósito de qualquer coisa, referiu-se de 

passagem a um banho de imersão que tomara na confortável banheira da nora – o 

que explicava a sua falta de cheiro e o pescoço não encardido. Deixando sem jeito os 

pensionistas ainda de pijama e robe, ficou sentada horas junto ao jarro da sala, só 

tendo conversas adequadas a um suposto salão invisível. 

De tarde, via-se que os sapatos abotinados já lhe apertavam demais os pés. 

Continuou, porém, a dama na sala de visitas, levantada a grande cabeça de profeta. 

Mas, na hora em que elogiou o jantar magnífico da casa do filho, seus olhos se 

fecharam de náusea. Depressa foi para o banheiro, ouviram-na vomitar, recusou 

ajuda quando lhe bateram à porta do quartinho. 

Na hora do jantar, apareceu e pediu apenas uma xícara de chá: estava de olheiras 

marrons, com o largo vestido de estampadinho de ramagem, e de novo sem cinta e 

soutien. O que ainda restara de estranho era a pele mais clara. Alguns pensionistas 

evitaram olhá-la e à sua derrota. Não falou com ninguém. O Rei Lear. Estava quieta, 

grande, despenteada, limpa. Fora feliz inutilmente. 

(LISPECTOR, Clarice. A antiga dama. In: A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 

1999.) 

 

No texto em questão, Clarice Lispector faz referência ao Rei Lear, 

personagem-título da peça de William Shakespeare, a qual relata, sobretudo, um drama 

familiar, no qual Lear é figura central da peça, sendo também o herói trágico da obra. 

Lear decide dividir o seu reino entre suas três filhas e pede que elas façam homenagens 
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para ele. Cordélia, a filha preferida, se recusa a fazer, dizendo que ama o pai como todo 

filho, nem mais, nem menos. Rei Lear se chateia com a filha e a expulsa do reino, 

deixando seu reino nas mãos das duas outras filhas, as quais o bajularam na homenagem 

e que, depois, se uniram contra o pai, expulsando-o de casa. A referência a Rei Lear, 

nesse caso, se mostra como comparação de elementos, uma vez que Clarice, mostrando o 

dia seguinte da visita de uma senhora à casa do filho, a compara com Rei Lear, 

mostrando a “antiga dama”, que vomitou o jantar da casa do filho, como uma rainha 

destronada e derrotada, assim como Lear. Assim, as funções textual-discursivas que a 

referência cumpriu nesse texto foram: apelo à memória do leitor e a de servir a uma 

alusão, funções intrínsecas, e comparação de elementos, função extrínseca. 

Piègay-Gros (2010) já tinha atentado, embora sem adentrar a questão, para o 

fato de que a referência capta um vínculo entre dois romances, entre dois personagens. 

Assim, corroboramos a ideia da autora ao perceber a função que a referência cumpriu 

nos textos (43) e (44).  

A referência também desempenha no texto, assim como a citação, a função de 

ornamentar um dizer. Vejamos o poema abaixo: 

(45) 

A um Bruxo, Com Amor 

Carlos Drummond de Andrade 

Em certa casa da Rua Cosme Velho 
(que se abre no vazio) 

venho visitar-te; e me recebes 
na sala trajestada com simplicidade 

onde pensamentos idos e vividos 
perdem o amarelo 

de novo interrogando o céu e a noite. 

Outros leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. 
Daí esse cansaço nos gestos e, filtrada, 
uma luz que não vem de parte alguma 

pois todos os castiçais 
estão apagados. 

[...] 

O vento que rola do Silvestre leva o diálogo, 
e o mesmo som do relógio, lento, igual e seco, 

tal um pigarro que parece vir do tempo da Stoltz e do gabinete Paraná, 
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mostra que os homens morreram. 
A terra está nua deles. 

Contudo, em longe recanto, 
a ramagem começa a sussurrar alguma coisa 

que não se estende logo 
e parece a canção das manhãs novas. 

Bem a distingo, ronda clara: 
É Flora, 

com olhos dotados de um mover particular 
ente mavioso e pensativo; 

Marcela, a rir com expressão cândida (e outra coisa); 
Virgília, 

cujos olhos dão a sensação singular de luz úmida; 
Mariana, que os tem redondos e namorados; 

e Sancha, de olhos intimativos; 
e os grandes, de Capitu, abertos como a vaga do mar lá fora, 

o mar que fala a mesma linguagem 
obscura e nova de D. Severina 

e das chinelinhas de alcova de Conceição. 
A todas decifraste íris e braços 

e delas disseste a razão última e refolhada 
moça, flor mulher flor 

canção de mulher nova... 
[...] 

Um som remoto e brando 
rompe em meio a embriões e ruínas, 
eternas exéquias e aleluias eternas, 

e chega ao despistamento de teu pencenê. 
O estribeiro Oblivion 

bate à porta e chama ao espetáculo 
promovido para divertir o planeta Saturno. 

Dás volta à chave, 
envolves-te na capa, 

e qual novo Ariel, sem mais resposta, 
sais pela janela, dissolves-te no ar. 

Disponível em: <http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-poesia/a-um-bruxo-com-
amor/> Acesso em: 27 maio 2012. 

 

 No texto (45), Drummond homenageia Machado de Assis, uma vez que, no 

título, temos a presença do epíteto consagrado a Machado: o de bruxo. No poema, Carlos 

Drummond de Andrade fala da casa (número 18) da rua Cosme Velho, na qual morou 

Machado de Assis. Temos, então, uma espécie de "passeio" pela obra deste autor, 

mormente quando se faz referência às personagens de Machado de Assis, de modo a 

comparar os olhos e olhares dessas mulheres. 

http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-poesia/a-um-bruxo-com-amor/
http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-poesia/a-um-bruxo-com-amor/
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Vejamos: Drummond começa fazendo referência a Flora, personagem da obra 

Esaú e Jacó, dizendo que seus olhos s~o  “dotados de um mover particular”, ente terno, 

afetuoso e pensativo; depois, a referência é feita a Virgília, de Memórias póstumas de 

Brás Cubas, em que seus olhos “d~o a sensaç~o singular de luz úmida”; j| a referência 

aos olhos de Mariana, personagem do conto “Capítulo dos Chapéus”,  é feita como 

“redondos e namorados”; Sancha, personagem de Dom Casmurro, aparece como  “de 

olhos intimativos”; e, por fim, Drummond faz referência { principal personagem de Dom 

Casmurro: Capitu. Esta tem os seus t~o conhecidos “olhos de ressaca” caracterizados 

como “os grandes (...) abertos como a vaga do mar l| fora”. Eis que Drummond se utiliza 

da intertextualidade por referência para comparar os olhos das personagens, conforme 

demonstramos. 

A função textual-discursiva exercida pelas referências no texto são 

metonímias das obras de Machado de Assis e, portanto, funcionam como ornamentos, os 

quais reforçam o elogio, demonstrando a relevância da obra do autor elogiado. 

Observemos o texto abaixo: 

(46) 

TRÊS ENCONTROS QUE SÃO QUATRO 

Foi triste o encontro. Não via esta pessoa há muito tempo mesmo. Fiquei 

surpreendida: a alma desta pessoa tinha murchado e pendia solta sem sequer aflição. Tentei 

como pude insuflar-lhe vida como se insufla vida num afogado. Mas a pessoa não queria se 

salvar. Continua bacana e de caráter imaculado. Perdeu-se, porém. É urgente que ele se encontre 

consigo próprio. Só então passará a ter sentimentos. 

O segundo encontro foi rapidíssimo: coisa de tomar o mesmo elevador. Há muito 

tempo eu não via esta pessoa. E o que vi me agradou: era uma pessoa cansada porém em plena 

atividade. 

O terceiro encontro – como nos Três mosqueteiros que na verdade são quatro - foi 

duplo: revi as duas filhas de Aluísio e Solange Magalhães. Uma tem meu nome e é engraçado a 

gente se falar. Parece que se está tendo o diálogo perfeito. Deu-me dois quadros por ela 

desenhados e em um deles escreveu: “Para Clarice de Clarice.” E havia a quarta mosqueteira que 

era Carolina. São o que se pode esperar de uma criança: limpidez e pureza e criatividade e afeto 

e naturalidade. Foi um encontro feliz. 

 

(LISPECTOR, Clarice. Três encontros que são quatro. In: A descoberta do mundo. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1999.) 
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Como observamos em (46), a menção ao romance escrito pelo francês 

Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, se dá de modo a incrementar o que Lispector 

vinha escrevendo. Desse modo, a referência ao romance cumpre a função textual-

discursiva extrínseca de ornamentação. A autora faz uso de comparações para construir 

a literariedade da crônica. 

Cabe informar que, em todos os textos analisados, a referência cumpriu as 

funções intrínsecas de busca à memória do interlocutor e de alusão, uma vez que, 

através delas, as alusões às obras eram feitas.  

Como dissemos no início deste tópico, acreditamos que referência e alusão 

assumem algumas funções em comum. Essa união se dá pela questão de a referência 

sempre levar a uma alusão. De fato, podemos afirmar que as próprias definições para 

referência e alusão não se mostram bem claras em Piègay-Gros (2010). Um estudo 

futuro poderia abordar essas questões de definição, tentando estabelecer critérios mais 

firmes para a distinção de um e o outro tipo ou, quem sabe, para a junção desses dois 

tipos. 

Nesse momento, tentaremos analisar só textos que carreguem o tipo 

intertextual alusão, de modo a mostrar suas funções textual-discursivas extrínsecas, mas 

também mostraremos textos que contenham, apenas, a função intrínseca da alusão, que 

é a busca pela memória do leitor. 

Observemos o texto a seguir: 
 
(47) 
Figura 30 – Bom de briga vs Bom de mira.  

 

 

 

 

Disponível em: <http://www.jacarebanguela.com.br/wp-
content/uploads/2010/04/visceral-mira-00-jb.jpg> Acesso em: 17 fev. 2012. 

http://www.jacarebanguela.com.br/wp-content/uploads/2010/04/visceral-mira-00-jb.jpg
http://www.jacarebanguela.com.br/wp-content/uploads/2010/04/visceral-mira-00-jb.jpg
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É observável que, nesse texto, temos uma alusão à história bíblica de Davi e 

Golias. Conforme vemos, os dois personagens têm as características dos respectivos 

personagens bíblicos. Golias era um “gigante”, muito alto, o melhor guerreiro dos 

Filisteus (1 Samuel 17, 12-49), ou seja, era “bom de briga”, como est| escrito no texto em 

quest~o. Davi, por sua vez, era pequenino e astuto, mas “bom de mira”, tendo derrotado 

Golias acertando apenas uma pedrada na testa do guerreiro. O texto quer mostrar que, 

hoje em dia, n~o basta ser “forte” para ganhar uma “luta”, deve-se ser astuto e 

inteligente, pois o pequenino e velho homem do texto, assim como Davi, 

provavelmente,derrotar| o “grand~o” com apenas um tiro.   

A função que a alusão exercerá no discurso será, assim como se dá com a 

referência, o apelo à memória do interlocutor, embora apele de uma maneira menos 

explícita do que ocorre com a referência. Essa busca na memória discursiva se dará de 

maneira mais sutil e indireta e, portanto, exigirá que o leitor seja detentor de maiores 

conhecimentos, uma vez que a remissão não se dará de modo tão claro. 

(48) 

Figura 31 –Vaca amarela. 

 

Disponível em: <http://wwwloveholidays.blogspot.com.br/2012/10/vaca-amarelacagou-
na-panelaquem-falar.html> Acesso em: 23 jan. 2013. 

http://wwwloveholidays.blogspot.com.br/2012/10/vaca-amarelacagou-na-panelaquem-falar.html
http://wwwloveholidays.blogspot.com.br/2012/10/vaca-amarelacagou-na-panelaquem-falar.html


111 

 

Em (48), temos uma alusão à Vaca amarela, uma parlenda tradicional do 

folclore brasileiro. Muito comum na infância, essa parlenda consiste em um desafio para 

que todos fiquem calados. Sua forma clássica é essa: "Vaca amarela/Cagou na 

tigela/Quem falar primeiro/Comeu a bosta dela", mas existem variações, como a que se 

apresenta no texto em quest~o: “Vaca amarela/Pulou a janela/Quem falar 

primeiro/Come a bosta dela.”31 Como vemos, a alusão cumpriu a sua função intrínseca, a 

de exigir a busca à memória do interlocutor. Se não observarmos todos os elementos 

presentes no texto, como a imagem da vaca amarela, o desenho do dejeto do animal, não 

compreenderemos a presença da intertextualidade. 

(49) 

Figura 32 – A garota da TV. 

 

Disponível em: http://www.mundoinsano.com.br/post/291 Acesso em: 23 jan. 2013.  

Em (49), vemos que o personagem faz um pedido, como é muito comum em 

nossa cultura, jogando uma moeda em um poço. Ele pede “a garota da TV”, levando-nos a 

crer que gostaria de alguma artista, modelo, uma mulher bonita que aparece na TV, 

entretanto, além da alusão ao filme The Ring (O chamado, em português), temos a 

                                                 
31

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaca_amarela 

http://www.mundoinsano.com.br/post/291
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referência à antagonista do filme – Samara Morgan. Samara possuía poderes 

paranormais que não conseguia controlar, assim causava alucinações em sua mãe 

adotiva. Sua mãe tentou matá-la, sufocando-a com um saco plástico e jogando-a num 

poço. Feito isso, Anna Morgan se suicidou, pulando de um penhasco. No entanto, Samara 

sobreviveu no fundo do poço durante 7 dias. Após sua morte, seu espírito continuou 

vivo dentro do poço em um corpo de fantasma. Devido aos seus poderes paranormais, 

ela gravou sua história em uma fita cassete e todos que a assistiam recebiam uma 

ligação, um chamado que dizia: “Seven days”. Após sete dias, a pessoa morria. 

O apelo à memória é necessário para que compreendamos o texto e o humor 

presente nele, uma vez que, ao pedir a garota da TV, o rapaz obtém sua resposta, pois, de 

fato, ele consegue a garota da TV que sai do poço em sua direção.  

Observemos a seguir mais uma ocorrência: 

(50) 

Figura 33 – Mafalda.  

 

 

 

 

 

Fonte: QUINO. Toda a Mafalda.32 

Como vemos, a personagem Mafalda, após responder à ordem de sua mãe 

que a manda lavar as mãos para ir comer, cita o nome do personagem bíblico Pôncio 

Pilatos. Aqui, temos um caso de referência, uma vez que um personagem é citado, 

havendo a intertextualidade por copresença sem existir a presença de um trecho do 

texto. Entretanto, temos também a presença da alusão, sobretudo porque a personagem 

alude à história em que Pilatos foi o juiz que, de acordo com a Bíblia, após ter lavado as 

mãos, condenou Jesus a morrer na cruz, apesar de não ter nele encontrado nenhuma 

                                                 
32

 QUINO. Toda a Mafalda./Quino, [tradutores Andréa Stahel M. da Silva...et al] – São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 
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culpa. Entendemos existir alusão porque, se o leitor não for detentor de conhecimento 

da célebre frase “Lavo minhas m~os.”, proferida por Pilatos, e n~o atentar para as pistas 

linguísticas e visuais encontradas no texto, não recuperará a intertextualidade e não 

entenderá o sentido da tirinha. Dessa maneira, temos referência e alusão assumindo a 

função textual-discursiva intrínseca de busca à memória do leitor. 

Atentemos para outra função exercida pela alusão, assim como pela 

referência. Trata-se de exercer no discurso a ornamentação de textos, uma função 

extrínseca também da citação. Vejamos: 

(51) 

Um anjo torto 

Pra mim, Drummond é um caçador de pérolas. Sem pejo de sujar as suas asas de 

anjo torto na lama dos abismos da alma 

15.03.2011| 01:30    

Pois teve um Drummond no meio do caminho da minha vida. Um tal de Carlos 

Drummond de Andrade. Um poeta mais do que moderno: eterno. Ele se dizia poeta 

menor e de ritmos elementares. Que milagre é Drummond? Que sonho? Que 

sombra? Um mago? Um bruxo?  [...] 

Pra mim, Drummond é um mergulhador. Um caçador de pérolas. Sem pejo de sujar 

as suas asas de anjo torto na lama, no lodo, no limo dos abismos da alma[...] Este 

poeta ensinou-me que a minha história pessoal, a história de qualquer ser humano 

pode ser mais bonita que as aventuras de Robinson Crusoé. E que a Terra do Nunca 

é o território do meu coração. E que dentro de nós há sempre um Peter Pan moleque 

disfarçado na figura de um senhor de rosto grave, de reto crânio calvo e uns óculos 

espessos. De ar tímido e olhar irônico. Um sujeito que não xingava a vida, pois sabia 

que a gente vive, depois esquece. E que a história do homem sobre a Terra está cheia 

de teias de aranha. [...] 

Tudo no coração é ceia. Tudo se come, tudo pode ser transformado. Drummond 

prepara uma canção onde todos nós nos reconhecemos. Uma canção que acorda os 

homens e adormece a criança que reside no âmago de cada um. O mais é simples 

barro sem esperança de escultura. A poesia de Drummond a vejo como um ritual de 

celebração à liberdade, à justiça. Os homens de mãos dadas, prenhes do sentimento 

do mundo. Este, o verdadeiro poema da necessidade humana. É ou não é, José? O 

poeta nos fala que o último dia do tempo não é o último dia de tudo. Onde a rosa do 

povo se despetala. Pode ser feia, suja, desbotada, mas é realmente uma flor. Era 

preciso que um anjo torto nos revelasse o que já sabemos. Em essência, todos os 

homens se parecem em qualquer parte do mundo. Quando leio Drummond ilumino-
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me com sua tamanha poesia. Quando morreu, pensei: o último dia na vida de um 

poeta não é o último dia da sua poesia. 

Disponível em 
http://www.opovo.com.br/app/colunas/airtonmonte/2011/03/15/noticiaairtonmonte,211
3185/um-anjo-torto.shtml Acesso em  15 fev. 2012. 

No exemplo em foco, destacamos a presença da referência e da alusão. Desde 

o título “Um anjo torto”, faz-se alus~o ao “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond de 

Andrade, sobretudo aos versos iniciais: “Quando nasci, um anjo torto/ desses que vivem 

na sombra/ disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.” Ao longo do texto, percebemos que se 

trata de uma homenagem ao poeta Drummond. Airton Monte, cronista, utiliza-se de 

várias alusões à obra do homenageado e de referências para elaborar esteticamente o 

seu texto. 

Ao iniciar a crônica, o autor diz: “Pois teve um Drummond no meio do 

caminho da minha vida.”, assim, ele alude ao poema “No meio do caminho”, entretanto, 

Carlos Drummond de Andrade não é comparado à pedra do poema original, mas a 

construção se dá de forma a  entendermos que o cronista nunca se esquecerá desse fato 

(“Nunca me esquecerei desse acontecimento”), uma vez que o poeta inspirou/inspira o 

cronista. 

Depois,  encontramos referência/alusão a Robinson Crusoé, romance cheio 

de aventuras de Daniel Defoe, entretanto acreditamos que Airton Monte se utilizou 

dessa referência de modo a aludir a trechos de poemas de Drummond. Quando diz: “Este 

poeta ensinou-me que a minha história pessoal, a história de qualquer ser humano pode 

ser mais bonita que as aventuras de Robinson Crusoé”, alude ao poema “Inf}ncia”, de 

Drummond, em especial aos versos: “E eu não sabia que minha história/ era mais bonita 

que a de Robinson Crusoé.”. 

Em seguida, Airton Monte faz referência à Terra do Nunca e a Peter Pan, ilha 

fictícia da história de Peter Pan; nela as crianças não envelhecem. Podemos dizer que a 

Terra do Nunca é vista como uma metáfora para a infantilidade eterna. Então, além de 

ornamentar, as características típicas desses elementos devem fazer um apelo à 

memória. 

Logo após, o autor da crônica fala sobre Drummond como “Um sujeito que 

n~o xingava a vida, pois sabia que a gente vive, depois esquece.” Aqui, temos a alus~o ao 

http://www.opovo.com.br/app/colunas/airtonmonte/2011/03/15/noticiaairtonmonte,2113185/um-anjo-torto.shtml
http://www.opovo.com.br/app/colunas/airtonmonte/2011/03/15/noticiaairtonmonte,2113185/um-anjo-torto.shtml
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poema “Toada do Amor”, especificamente aos versos: “Não se deve xingar a vida,/  

a gente vive, depois esquece.”.  

E continuando com as alusões, Airton Monte alude, através do enunciado “a  

história do homem sobre a Terra est| cheia de teias de aranha”, ao poema de Drummond 

“Sabar|”, em que o autor fala que “Os séculos cheiram a mofo/ 

e a história é cheia de teias de aranha.”. 

A seguinte frase inicia um outro par|grafo: “Tudo no coração é ceia. Tudo se 

come, tudo pode ser transformado.” Temos, assim a alusão ao poema “Hotel toffolo”, ao 

verso “Tudo se come, tudo se comunica,/ tudo, no coraç~o, é ceia.”. 

Mais adiante, Airton Monte se utiliza de outra alusão, dessa vez ao poema 

“Composiç~o”, em que temos os versos: “O mais é barro, sem esperança de escultura.”, 

refeitos através do jogo do autor: “O mais é simples barro sem esperança de escultura.”. 

Outras alusões a poemas são feitas, tais como ao poema “M~os dadas”, 

pertencente ao livro Sentimento do mundo; ao poema “José”; ao livro de poesias do 

autor A Rosa do Povo e, por fim, temos a alusão ao poema “Passagem do Ano”, antes 

tendo seus versos citados no texto (“O poeta nos fala que o último dia do tempo não é o 

último dia de tudo.”), em que aquela se mostra através do fechamento do texto: “o último 

dia na vida de um poeta não é o último dia da sua poesia”, isto é, “O último dia do tempo/ 

n~o é o último dia de tudo.”  

Como observamos, o autor da crônica se utiliza, ao longo de todo o texto, de 

inúmeras alusões e de algumas referências, a fim de ornamentar o texto, enriquecendo-o 

enquanto texto literário.  

Cabe dizer que é possível que tenhamos deixado passar algumas 

interpretações e alusões, pois, como sabemos, a alusão necessita de um amplo 

conhecimento do leitor, de modo que este consiga fazer as ligações com outros textos, 

interpretando-os. 

Mostra-se pertinente falar, através dessas análises, que, em textos de caráter 

encomiástico, os tipos intertextuais referência e alusão têm por função reforçar o elogio, 

demonstrando a relevância da obra de um autor. Pudemos observar isso nos exemplos 



116 

 

(45) e (51). As referências e alusões, nesses exemplos, cumprem a função de 

ornamentação, de modo que poderíamos permutar a referência/alusão com outras 

passagens do mesmo autor para quem se está fazendo o texto elogioso.  

Vejamos mais um texto com a alusão e referência:  

(52) 

DAS VANTAGENS DE SER BOBO 

- O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no 
mundo. 
- O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por duas horas. Se perguntado 
por 
que n~o faz alguma coisa, responde: “Estou fazendo. Estou pensando.” 
- Ser bobo às vezes oferece um mundo de saída porque os espertos só se lembram de 
sair 
por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade, espontaneamente lhe vem a 
ideia. 
- O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. 
- Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem 
diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. 
- O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. 
- O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um 
Dostoievski. 
[...] 
- Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa-fé, não desconfiar, e 
portanto 
estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. 
- O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. 
- Aviso: não confundir bobos com burros. 
- Desvantagem: pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das 
tristezas 
que o bobo não prevê. César terminou dizendo a célebre frase: “Até tu, Brutus?” 
- Bobo não reclama. Em compensação, como exclama! 
[...] 
- Bem-aventurados os bobos porque sabem sem que ninguém desconfie. Aliás não se 
importam que saibam que eles sabem. 
[...] 
- Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. 
- É quase impossível evitar excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é 
capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. 

(grifos nossos) 

(LISPECTOR, Clarice. Das vantagens de ser bobo. In: A descoberta do mundo. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1999.) 

 

Em (52), temos uma crônica de Clarice Lispector em que ela se propõe 

mostrar as vantagens de ser uma pessoa boba. Destacaremos duas alusões, duas 
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referências e uma citação. Esta, a qual parece demarcada, cita a tão conhecida frase 

proferida pelo imperador romano Júlio César, o qual foi apunhalado por senadores para 

tirá-lo do cargo, entre eles estava o seu filho adotivo Marcus Brutus. No momento da 

morte, César reconheceu seu filho e disse: "Até tu, Brutus, filho meu?". Assim, a citação 

cumpre a função de ornamentação. Cabe dizer que, no próprio texto, a autora refere o 

autor da frase: César. 

Em seguida, encontramos a alusão ao Sermão da Montanha (Mateus 5, 3-12), 

em que Lispector inicia a frase chamando os bobos de bem-aventurados. 

Por último, há a referência a Marc Chagall, pintor, ceramista e gravurista 

surrealista russo-francês e, principalmente, há a alusão ao quadro "Vaca com guarda-

sol". Vejamos o quadro: 

(53) 

Figura 34 - "Vaca com guarda-sol", de Marc Chagall, 1946. 

 

Disponível em: http://01varvara.wordpress.com/2012/04/07/marc-chagall-a-cow-with-a-
parasol-1946/marc-chagall-a-cow-with-a-parasol-1946/ Acesso em: 23 jan. 2013. 

Como observamos, Lispector aponta a vaca “voadora” como algo 

característico do surrealismo. Atentamos, por fim, que as alusões foram utilizadas de 

modo a ornamentar o texto, cumprindo a função textual-discursiva extrínseca de 

ornamento. 

http://01varvara.wordpress.com/2012/04/07/marc-chagall-a-cow-with-a-parasol-1946/marc-chagall-a-cow-with-a-parasol-1946/
http://01varvara.wordpress.com/2012/04/07/marc-chagall-a-cow-with-a-parasol-1946/marc-chagall-a-cow-with-a-parasol-1946/
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De acordo com Piègay-Gros (2010, p. 226), na medida em que “fazemos da 

alusão uma forma de intertextualidade, postulamos, então, que a remissão indireta à 

literatura é específica e que isso solicita de maneira particular a memória do leitor.” 

Dessa forma, ainda para a autora, a “alus~o liter|ria supõe, com efeito, que o leitor possa 

compreender nas entrelinhas o que o autor deseja sugerir-lhe sem expressar isso 

diretamente.” Daí que se deve recorrer, ainda mais que na referência, { memória do 

leitor para se compreender a formulação de sentidos do texto. 

Para finalizar, o quadro encapsulador das funções textual-discursivas para a 

referência ficaria assim: 

Quadro 8: Funções textual-discursivas da referência. 

 

Fonte: Forte (2013). 

A alusão seria uma espécie de processo complementar à referência e 

cumpriria, intrinsecamente, a busca à memória do leitor e, extrinsecamente, a função 

textual-discursiva de ornamentação. Não fizemos um quadro para alusão devido à 

descoberta de apenas essas duas funções para esse tipo intertextual. 

Eis que, após todo o exposto, enfatizamos as ideias de Jenny (1979), para 

quem o uso da intertextualidade dos discursos corresponderá sempre a uma vocação 

crítica, lúdica e exploradora. 
Funções 

extrínsecas 

 
Referência 

Funções 
textual-

discursivas 
intrínsecas 

Funções 
textual-

discursivas 
extrínsecas 

 

Busca à 
memória do 

leitor 

 
Servir a 

uma alusão 
 

 
Simbolismo
 
  

 
Ludismo 

 

 
Comparação 
de elementos 
 

 
Ornamentação 
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5 

Conclusão 
 

Nosso trabalho teve como objetivo identificar e analisar as possíveis funções 

textual-discursivas que os tipos intertextuais por copresença, citação, referência e 

alusão, viriam desempenhar nos textos. 

Para esta investigação, fundamentamo-nos na tipologia de Piègay-Gros 

(2010), que atualizou as categorias de Genette, acrescentado o tipo intertextual 

referência, um dos quais trabalhamos em nossa pesquisa. 

Também assumimos o pressuposto de texto, segundo a Linguística Textual, a 

qual concebe que o texto é constituído de aspectos contextuais variados e que se 

concretiza no momento da interação, levando em consideração os tipos de 

conhecimento, as condições sociodiscursivas e a sociocognição. 

Nossa metodologia se pautou no processo de indução e seguimos um quadro, 

reelaborado a partir de Bazerman (2006), o qual guiou os nossos procedimentos de 

análise. Em nossa pesquisa, primamos pela análise qualitativa, uma vez que buscávamos 

resultados interpretativos. 

Com fundamento nas leituras que fizeram parte do nosso levantamento 

teórico do tema, percebemos que estudar as funções textual-discursivas da 

intertextualidade era algo novo, em termos de sistematização, embora autores, como 

Genette e Piègay-Gros, tivessem deixado ganchos para possíveis relações funcionais, as 

quais desenvolvemos em nossa pesquisa. 

Em nossa análise, diferenciamos funções textual-discursivas intrínsecas e 

extrínsecas aos tipos intertextuais trabalhados. Como funções intrínsecas, 

caracterizamos as que se mostravam inerentes aos fenômenos. E por função extrínseca 

entendemos as que aconteciam ocasionalmente, dependendo de outros fatores 

contextuais para se realizarem. 
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Para a citação, a presença de outra voz no texto, apontada numa espécie de 

evidência polifônica foi atestada como função textual-discursiva intrínseca, uma vez que 

sempre estará relacionada a esse tipo intertextual. Já o argumento de autoridade, a 

ornamentação, ambas já mencionadas por Piègay-Gros (2010), a função de ludismo, 

função lúdica que Genette (2010) já abordara, mas somente relacionada à paródia e ao 

pastiche, a de promoção a outros tipos de intertextualidade e a de sátira foram funções 

identificadas como extrínsecas, não previstas pelo tipo intertextual, e encontradas em 

nossos dados para a citação. 

Acreditamos que desdobramentos como adesão a um ponto de vista, em que 

o locutor se utilizaria do texto do outro para respaldar o seu ponto de vista como 

enunciador primeiro, concordando com ele e assumindo o que ele diz; ou o locutor 

poder se valer da citação exatamente para se contrapor; ou para se mostrar 

aparentemente neutro são casos possíveis de ocorrer para a função extrínseca de 

argumento de autoridade. No entanto, não nos detivemos nessas questões efetivamente, 

pois, para se falar de isenção de responsabilidade enunciativa, por exemplo, devemos 

levar em consideração o agenciamento de pontos de vista, que é um estudo da polifonia 

que pode assumir como aporte teórico ou Carel e Ducrot (2010), ou Rabatel (1998). 

Assim, não trabalhamos essa questão neste trabalho, deixando-a como sugestão para 

pesquisas futuras. 

Para a referência, encontramos as seguintes funções intrínsecas: busca à 

memória do interlocutor e servir a uma alusão. Já como extrínsecas, encontramos as 

funções de simbolismo, de ludismo, de comparação de elementos e de ornamentação. 

Foi constatado que a referência sempre cumprirá a função textual-discursiva intrínseca 

de apelo à memória discursiva do interlocutor com a função intrínseca de servir a uma 

alusão. Também percebemos que a função extrínseca de ludismo, muitas vezes, liga-se à 

função extrínseca de simbolismo. 

Parece-nos que as funções extrínsecas de simbolismo e de comparação de 

elementos poderiam ser apenas recursos estruturais que atendessem à função lúdica e à 

estético-conotativa (de ornamentação). Essas são questões que ficam como mote para 

pesquisas futuras. 
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A alusão, de acordo com nossa análise, cumpriu a função intrínseca de busca 

à memória do interlocutor e a extrínseca de ornamentação. Acreditamos que 

encontramos apenas essas funções para a alus~o por ela ser um tipo intertextual “difícil” 

de ser recuperado.  

Vale ressaltar que as definições para referência e alusão não se mostram bem 

claras em Piègay-Gros (2010). Também não conseguimos, neste trabalho, por não ser 

nosso objetivo, distinguir ou unir os dois tipos intertextuais. Assim, fica a cargo de 

estudos futuros essa questão. 

Reconhecemos que a intertextualidade, em textos humorísticos, tem função 

de ativação da comicidade. Acreditamos também que não há só um fator determinante 

dos gêneros humorísticos. O suporte é importante, a função humorística intrínseca ao 

próprio gênero também, a convenção social de que um gênero humorístico apresenta 

uma quebra de expectativa, tudo isso vem junto. O que pode ser responsável por essa 

quebra de expectativa pode variar: o recurso intertextual é um desses casos. Assim, não 

só a intertextualidade desencadeia o humor, mas ela é um instrumento, um recurso para 

dar o gatilho do humor, ou para confirmá-lo, evidenciá-lo, dependendo do texto. Assim, a 

função de ludismo seria constitutiva dos gêneros humorísticos, mas necessitariam de 

algo para aparecer, no caso de nossa pesquisa, a intertextualidade. 

Também observamos que as funções textual-discursivas não são 

mutuamente excludentes, assim como os tipos intertextuais. Além disso, observamos 

que o gênero parece determinar a função exercida pelos tipos intertextuais, uma vez 

que, nos gêneros literários e humorísticos, há mais liberdade na criação e no uso dos 

tipos intertextuais, enquanto nos acadêmicos, jornalísticos, não se pode ornamentar tão 

livremente, como citar um texto, parodiando-o, por exemplo. Com certo grau de 

seriedade, parece que ficamos presos à esfera em que atuamos. Cabe, então, deixar como 

sugestão para trabalhos futuros a iminente relação das funções textual-discursivas aos 

gêneros. 

Evidentemente que os quadros de funções que estabelecemos não podem ser 

considerados como fechados, uma vez que usos se modificam a cada instante e, portanto, 

novas funções vão surgindo de acordo com as necessidades das práticas sociais e 

discursivas.  
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Ao longo de todo o exposto, mostramos que as funções textual-discursivas 

que propusemos para os tipos intertextuais por copresença nesta pesquisa são 

essenciais para o processamento textual na busca da apreensão dos sentidos.  

Acreditamos, por fim, que nossos objetivos foram alcançados, mas muitas 

lacunas ainda permanecem, entre elas uma amplitude no estudo das funções para os 

tipos intertextuais por copresença e, sobretudo, a convergência das funções textual-

discursivas para os processos intertextuais por derivação. 
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A– Tabela de análise de alguns dados. 
 

Nome do 
texto 

Ocorrência 
intertextual 

Tipo 
intertextual 

Função textual-
discursiva 

Gênero 
discursivo 

1. Texto 16 “os objetos não 
são dados 
segundo as 
‘propriedades 
intrínsecas do 
mundo’, mas 
construídos 
através dos 
processos 
cognitivos dos 
sujeitos 
aplicados ao 
mundo 
concebido como 
um fluxo 
contínuo de 
estímulos.” 

Citação  A presença de 
outra voz no texto 
(intrínseca) 

 Argumento de 
autoridade 
(extrínseca) 

 

Artigo científico 

2. Texto 22  Minas além 
do som, Minas 
Gerais. 

  decifra-me, 
ou devoro-te.  

Citação  A presença de 
outra voz no texto 
(intrínseca) 

 Ornamentação 
(extrínseca) 

 
 

Crônica 

3. Texto 25  “Coraç~o de 
mãe: sempre 
cabe mais um.” 

 “Casa da m~e 
Joana.” 

Citação  A presença de 
outra voz no texto 
(intrínseca) 

 Ludismo 
(extrínseca) 

 

 

 

 

Tirinha 
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4. Texto 26  Ai ai ai ai ai ai 
assim você 
mata o papai 

Citação  A presença de 
outra voz no texto 
(intrínseca) 

 Promoção a outros 
tipos de 
intertextualidade 
– paródia 
(extrínseca) 

 Ludismo 
(extrínseca) 

 
 Sátira (extrínseca) 

 

 

Gênero 

humorístico 

5. Texto 36  De um povo 
heroico um 
brado 
retumbante. 

 Veta, Dilma! 

Citação 
 

 A presença de 
outra voz no texto 
(intrínseca) 
 

 Sátira (extrínseca) 

 

Charge 

6. Texto 39  Michel Teló, 
ai se eu te 
pego. 

 Referência 
multimodal: 
imagem do 
Jason. 

Referência 
 Busca à memória 

do leitor 
(intrínseca) 
 

 Servir a uma 
alusão (intrínseca) 
 

 Ludismo 
(extrínseca) 

 
 Simbolismo 

(extrínseca) 
 

 
 
 
 
 

 

 

Gênero 

humorístico 
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7. Texto 43 
 

 Referências 
multimodais - 
Drácula, de 
Bram Stoker; 
Lestat; Blade; 
Edward. 

Referência 
 

 Busca à memória 
do leitor 
(intrínseca) 
 

 Servir a uma 
alusão (intrínseca) 

 
 Comparação de 

elementos 
(extrínseca) 
 

 

Gênero 

humorístico 

8. Texto 46  Os Três 
Mosqueteiros 

Referência 
 

 Busca à memória 
do leitor 
(intrínseca) 
 

 Servir a uma 
alusão (intrínseca) 

 
 Ornamentação 

(extrínseca) 
 

Crônica 

9. Texto 51  Bem-
aventurados os 
bobos porque 

 Chagall, que 
põe vaca no 
espaço, voando 
por cima das 
casas. 

Alusão 
 

 Busca à memória 
do leitor 
(intrínseca) 
 

 Ornamentação 
(extrínseca) 

Crônica 
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