
INTERTEXTUALIDADE: PARÓDIA E PARÁFRASE

INTERTEXTUALIDADE: influência de um texto sobre outro
que o toma como modelo ou ponto de partida, e que
gera a atualização do texto citado.









PARÁFRASE: as palavras são mudadas, porém a ideia do
texto é confirmada pelo novo texto, a alusão ocorre para
atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do
texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito.



Texto Original
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá,
As aves que aqui gorjeiam
Não gorjeiam como lá.
(Gonçalves Dias, “Canção do
exílio”).

Paráfrase
Meus olhos brasileiros se fecham
saudosos
Minha boca procura a ‘Canção do
Exílio’.
Como era mesmo a ‘Canção do
Exílio’?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
Onde canta o sabiá!
(Carlos Drummond de Andrade,
“Europa, França e Bahia”).



PARÓDIA: é uma forma de contestar ou ridicularizar outros
textos, já que há uma ruptura com as ideologias impostas.
Ocorre um choque de interpretação, pois a voz do texto
original é retomada para transformar seu sentido, leva o
leitor a uma reflexão crítica de suas verdades
incontestadas anteriormente.



Canção do exílio

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar sozinho, à noite
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu'inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.



Uma canção
Mário Quintana

Minha terra não tem
palmeiras...
E em vez de um mero sabiá,
Cantam aves invisíveis
Nas palmeiras que não há.

Minha terra tem relógios,
Cada qual com sua hora

Nos mais diversos instantes...
Mas onde o instante de agora?

Mas onde a palavra "onde"?
Terra ingrata, ingrato filho,
Sob os céus da minha terra
Eu canto a Canção do Exílio!



LEITE, Daniel

Minha terra tem trânsito
Não ouço o sabiá
a cidade é barulhenta
Mais poluída do que lá

Nosso céu tem mais nuvens
As pessoas mais rancores
Tudo com mais pressa
Nossa vida? Sem amores

Em tentar dormir à noite
O funk toca lá
Agora mesmo
Que não escuto o sabiá

Não permita deus que eu morra
Sem a lição acabar
Se não vou reprovar
E em casa apanhar
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