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APOSTILA SOBRE 
INTERTEXTUALIDADE 

8° ANO – TEXTO – PROF. LORNA 

INTERTEXTUALIDADE 
 

• Relação que se estabelece entre dois textos, quando um texto já criado exerce influência na criação de um novo texto. 
• Os textos secundários podem fazer referência ao conteúdo, à forma, ou mesmo à forma e ao conteúdo. 
• O texto original também é chamado de texto base ou texto primário. 
• A intertextualidade ocorre no texto secundário. 
• Ela pode acontecer mais explicitamente ou mais implicitamente (conhecer o contexto é necessário). 
• Há intertextualidade em músicas, propagandas publicitárias, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. 
• Ela é usada para enriquecer o texto por explorar o tema tratado de forma mais aprofundada.  
• Também serve para comemorar algum acontecimento, relatar um fato histórico, descrever a cultura de um povo ou 

de uma personalidade, etc. 
 
Exemplos:  
 
A) Um dos questionamentos mais famosos da literatura é a indagação de Hamlet “Ser ou não ser, eis a questão”, na 
peça de William Shakespeare. 
 
B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C) 

Quando nasci, um anjo torto 
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 

Carlos Drummond,  
“Poema de sete faces”. 

Quando nasci um anjo esbelto, 
desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado pra mulher, 
esta espécie ainda envergonhada. 

Adélia Prado,  
“Com licença poética”. 

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

Gonçalves Dias,  
“Canção do exílio”. 

(1843) 

Minha terra tem palmares  
onde gorjeia o mar   
Os passarinhos daqui   
Não cantam como os de lá  

Oswald de Andrade, 
“Canto de regresso à pátria”. 

(1924) 
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D) Obra “O Grito”, de Edvard Munch 

 
 
 
EXERCÍCIOS 
 
1. Analise estas três imagens para responder ao que for pedido. 
 
Imagem 1: 

 
 
Imagem 2 

 
 
Imagem 3 
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a) Qual é o texto original e qual é o texto secundário? 
b) Na fotografia, o que prova que o texto secundário faz uma intertextualidade? 
 
 
2. Por que ocorre uma intertextualidade no seguinte trecho? 
A mais bonita de todas era sem dúvida Helena - a minha filha e não a outra. 
 
 

 
 
a) Na charge política criada pelo cartunista Angeli a partir do quadro de Munch, a cena está ambientada no Brasil. A 
partir de que elementos se pode concluir isso? Explique. 
b) Há intertextualidade entre A e B. Aponte os elementos da obra de Munch retomados pelo cartunista e relacione-os. 
 
 
4. Leia a letra da música “Sampa” para responder aos itens. 
 
Alguma coisa acontece no meu coração 
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João 
É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi 
Da dura poesia concreta de tuas esquinas 
Da deselegância discreta de tuas meninas 
 
Ainda não havia para mim Rita Lee 
A tua mais completa tradução 
Alguma coisa acontece no meu coração 
Que só quando cruza a Ipiranga e a avenida São João 
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Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto 
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto 
É que Narciso acha feio o que não é espelho 
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho 
Nada do que não era antes quando não somos mutantes 
 
E foste um difícil começo 
Afasto o que não conheço 
E quem vende outro sonho feliz de cidade 
Aprende depressa a chamar-te de realidade 
Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso 
 
Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas 
Da força da grana que ergue e destrói coisas belas 
Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas 
Eu vejo surgir teus poetas de campos, espaços 
Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva 
 
Pan-Américas de Áfricas utópicas, túmulo do samba 
Mais possível novo quilombo de Zumbi 
E os novos baianos passeiam na tua garoa 
E novos baianos te podem curtir numa boa 
 
 
a) Explique o significado de Sampa. 
b) O texto relaciona lugares de São Paulo, bem como poetas, músicos e movimentos culturais que agitavam a cidade 
na época em que foi escrito. Identifique-os. 
c) Há uma referência à mitologia grega e a um de seus mitos. Qual é ele? Identifique uma passagem do texto que faz 
referência ao mito. 
d) Qual o sentido da passagem que você transcreveu, tomando como referência o mito? 
e) O poeta, Caetano Veloso, cita o quilombo de Zumbi. O que você sabe sobre essa passagem da história?  
f) O texto faz alusão a uma particularidade climática de São Paulo. Identifique-a. 
g) Podemos interpretar SAMPA apenas com esta frase: São Paulo inspira ao mesmo tempo ódio e amor? Justifique? 
 
 
5. (Pucmg 2003)  Leia os versos abaixo, parte do "Poema de Sete Faces", de "Alguma Poesia": 
  
"Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração." 
  
Se considerarmos que Tomás Antônio Gonzaga é autor do verso "Eu tenho um coração maior que o mundo", podemos 
afirmar que, nos dois versos de Drummond acima transcritos, existe: 
a) mera cópia do verso de Tomás Antônio Gonzaga.    
b) plágio visível do verso de Tomás Antônio Gonzaga.    
c) intertextualidade flagrante com o verso de Tomás Antônio Gonzaga.    
d) apropriação indevida do verso de Tomás Antônio Gonzaga.    
 
 
6. Analise as imagens. 
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a) Qual é o nome da obra original entre as imagens? Qual é o autor dessa obra? 
 
 
b) Quais elementos textuais comprovam que todas as outras seis imagens são textos secundários? 
 
 
7. . (Uff 2007)  A modernidade tem-se utilizado de meios expressionais que dialogam com diversas linguagens, 
produzindo pela intertextualidade novos sentidos e novos diálogos. Identifique o comentário pertinente sobre a 
ressignificação promovida pela intertextualidade dos fragmentos que se seguem. 
 
a)         Amor é fogo que arde sem se ver. 
            É ferida que dói e não se sente. 
            É um contentamento descontente. 
            É dor que desatina sem doer. 
            Luís Vaz de Camões 
 
            O amor é o fogo que arde sem se ver. 
            É ferida que dói e não se sente. 
            É um contentamento descontente. 
            É dor que desatina sem doer. 
            Ainda que eu falasse a língua dos homens. 
            E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. 
            Legião Urbana, "Monte Castelo" 
 

Os versos de "Monte Castelo" retomam três fontes distintas que remetem ao local de resistência (título da canção), à 
necessidade imperiosa do sentimento fraterno (Apóstolo Paulo) e ao caráter contemplativo e dócil da vivência 
amorosa (Camões).  

   
b)         Quando nasci, um anjo torto 
            desses que vivem na sombra 
            Disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
            Carlos Drummond de Andrade, "Poema das sete faces" 
 
            Quando nasci um anjo esbelto, 
            desses que tocam trombeta, anunciou: 
            vai carregar bandeira. 
            Cargo muito pesado pra mulher, 
            esta espécie ainda envergonhada. 
           Adélia Prado, "Com licença poética" 
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Os versos de Adélia Prado retomam a imagem do "anjo", reproduzindo o caráter de aceitação do papel da mulher no 
contexto social.    

 
c)         Nosso céu tem mais estrelas, 
            Nossas várzeas têm mais flores 
            Nossos bosques têm mais vida, 
            Nossa vida mais amores. 
            Gonçalves Dias 
 
            Nossas várzeas têm mais flores 
            nossas flores mais pesticidas. 
            Só se banham em nossos rios 
            Desinformados e suicidas. 
           Luiz FernandoVeríssimo 
 

O fragmento retomado por Veríssimo - versos de "Canção do Exílio" - situa a realidade em que se insere, sob o ponto de 
vista crítico, confrontando-se à visão ufanista do Romantismo.    

 
d)         Conselho se fosse bom, as pessoas 
            não dariam, venderiam. 
            Vá dormir que a dor passa. 
            Quem espera sempre alcança. 
            Provérbios e ditos populares. 
 
            Ouça um bom conselho 
            Que eu lhe dou de graça 
            Inútil dormir que a dor não passa 
            Espere sentado 
            Ou você se cansa 
            Está provado, quem espera nunca alcança. 
           Chico Buarque, "Bom conselho" 
 

O fragmento de "Bom conselho" reforça pela linguagem poética o caráter moralista e educativo desses provérbios.    
 

e) A feição deles é serem pardos, maneira d'avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem 
nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma cousa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com 
tanta inocência como também em mostrar o rosto  Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha a el-rei d. Manuel 
 
            Senhor: Escrevo esta carta para vos dar conta dos sucessos da terra de Vera Cruz desde o dia de seu achamento 
até a construção desta Brasília onde agora me encontro. Eu a tenho, Senhor, por derradeiro feito e última louçania da 
gente de cepa e me empenharei em bem descrevê-la, nada pondo ou tirando para aformosear nem para enfear, mas 
só praticando do que vi, ouvi ou me pareceu. 
            Segunda Carta de Pero Vaz de Caminha, a El Rei, escrita da Novel Cidade de Brasília com a data de 21 de abril 
de 1960. (Por Darcy Ribeiro) 
 
O fragmento da carta de Darcy Ribeiro retoma o estilo detalhista e inventivo de Pero Vaz de Caminha, ao construir a 
imagem do Brasil segundo o olhar europeu.    
 
 

 


