
     

 

 

 

 

 

 
                               INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  
                                
Diálogo entre textos Intertextualidade / paródia/ paráfrase 
 

Intertextualidade:acontece quando há uma referência explícita 

ou implícita de um texto em outro. Também pode ocorrer com 
outras formas além do texto, música, pintura, filme, novela etc. 
Toda vez que uma obra fizer alusão à outra ocorre a 
intertextualidade. 
Apresenta-se explicitamente quando o autor informa o objeto de 
sua citação. No texto científico, por exemplo, o autor do texto 
citado é indicado, já na forma implícita, a indicação é oculta. Por 
isso é importante para o leitor o conhecimento de mundo, um 
saber prévio, para reconhecer e identificar quando há um diálogo 
entre os textos. A intertextualidade pode ocorrer afirmando as 
mesmas ideias da obra citada ou contestando-as. Há duas 
formas: a Paráfrase e a Paródia. 
 

Paráfrase: na 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. 
 

Exemplos: 
 

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) 
 

Paródia  

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”). 
 

Outro exemplo: 

Esta referência é chamada de INTERTEXTUALIDADE e confere 
ao texto certo grau de humor ou também pode servir como crítica 
ou elogio ao texto anterior. 
 

A publicidade geralmente se aproveita deste recurso para 
construir suas peças: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS: 
 
01.Os desenhos acima fazem referência a outro texto, ambos 

corretamente explicados em:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Há uma referência a um famoso painel, divulgado em várias 
cidades e revistas, na qual se mostra uma família feliz, como as 
representadas acima. 
b) A intertextualidade é estabelecida entre a descrição de 
“família feliz” e de novos modelos familiares igualmente ideais. 
c) Há uma paródia em relação aos adesivos que vem 
representar a “família feliz”. 
d) Há uma paráfrase em relação aos adesivos de carros nos 
quais as famílias são ideais, assim como as exibidas acima. 
e) Não há intertextualidade, mas apenas uma remodelagem da 
“família feliz” tradicional. 
 

02.  (Unicamp- SP) O terceto abaixo é a estrofe inicial de um dos 

mais conhecidos poemas de Carlos Drummond de Andrade, “ 
Poema de 7 faces” 
 

“ Quando nasci, um anjo torto  
Desses que vivem por aí 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida.” 
 

Adélia Prado, inspirada nesses versosde Drummond, escreveu 
o poema abaixo: 
 
Com licença poética 
 

“Quando nasci um anjo esbelto, 
desses que tocam trombeta, anunciou: 
vai carregar bandeira. 
Cargo muito pesado para mulher, 
essa espécie ainda envergonhada. 
Aceito o subterfúgios que me cabem, 
Sem precisar mentir. 
Não sou tão feia que não posso casar, 
acho o Rio de Janeiro uma beleza e  
ora sim, ora não, creio em parto sem dor. 
Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. 
Inauguro linhagens, fundo reinos – dor não é 
amargura. 
Minha tristeza não tem pedigree, 
já a minha vontade de alegria, 
sua raiz vai ao meu mil avô. 
 Mulher é desdobrável. Eu sou!!! 
 
a) Transcreva as duas passagens do poema de Adélia Prado 
que remetem diretamente aos versos de Drummond. 
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b) Quais as diferenças entre o anjo do primeiro poema e do 
segundo? 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
 
03.Leia 
 

Certo dia uma jovem estava na sala de embarque do 
aeroporto, à espera de seu voo. Enquanto esperava, comprou 
um livro e um pacote de biscoito. Sentou-se numa poltrona para 
descansar e ler em paz. Ao lado dela sentou-se um homem. 
Quando ela pegou o primeiro biscoito, o homem também pegou 
um. Ela ficou indignada, mas não disse nada. Pensou consigo 
mesma: “Mas que ‘cara de pau’! Se eu estivesse mais disposta, 
seria capaz até de lhe dar uma bela lição para que ele nunca 
mais se esquecesse...”. 

A cada biscoito que ela pegava, o homem também 
pegava um. Ela ficou muito enfurecida, a tal ponto que não 
conseguia reagir. Restava apenas um biscoito e ela pensou: “O 
que será que o abusado vai fazer agora?”. Então o homem 
dividiu o biscoito ao meio, deixando a outra metade para ela. Foi 
o máximo para ela, já chegara ao auge de sua raiva. Pegou o 
seu livro e as suas coisas e dirigiu-se ao avião. 
Quando se sentou confortavelmente, para sua surpresa, 
constatou que o seu pacote de biscoito estava intacto dentro de 
sua bolsa. Sentiu muita vergonha, pois quem estava errada era 
ela e já não havia mais tempo para pedir desculpas. O homem 
dividira seus biscoitos sem qualquer problema, ao passo que 
isso a deixará muito transtornada. 
Você respeita o limite do outro ou invade seu espaço sem se dar 
conta disso? Observe se o biscoito que você está comendo 
atualmente é do seu próprio pacote. [...] 
 

Sobre a compreensão global do texto é INCORRETO afirmar: 
a) uma das características predominantes neste texto é o caráter 
narrativo. 
b) esse texto se assemelha a uma fábula, já que sugere uma 
reflexão de cunho moral. 
c a narrativa segue uma sequência linear, pois os fatos se 
sucedem sem que haja a superposição deles ou a antecipação 
do efeito à causa. 
d) a estrutura textual caracteriza-se principalmente pelo caráter 
dissertativo, já que aborda o ponto de vista das autoras sobre o 
assunto tratado. 
e) o texto é narrado em terceira pessoa. 
 

04. Tomando por base o princípio da intertextualidade, o 

conteúdo do texto pode ser associado a qual ditado popular? 
a) Cada macaco no seu galho. 
b) Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 
c) Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que balança cai. 
d) De cavalo dado não se olham os dentes. 
e) Filho de peixe, peixinho é. 
 

05. No texto há marcas da variante culta e da variante coloquial 

de linguagem. Assinale a alternativa em que, respectivamente, 
aparecem tais marcas: 
a) Certo dia / Sentou-se numa poltrona; 
b)O homem dividira / Mas que ‘cara de pau’; 
c) ao passo que isso a deixara / já chegara ao auge de sua raiva; 
d) descansar e ler em paz / Foi o máximo para ela; 
e) Você respeita o limite do outro / não havia mais tempo para 
pedir desculpas. 
 

06.(UNEMAT – 2012) O dicionário Houaiss, dentre outras 

acepções, define “coerência” como “ligação, nexo ou harmonia 
entre dois fatos ou duas ideias”. 
Nesta perspectiva, uma das declarações abaixo não 
corresponde a essa regra básica de construção do texto.  
 

Assinale a frase incoerente. 
a) “Eu gosto de me amostrar mesmo. A expressão é essa: aqui 
em Salvador, eu gosto de me amostrar no Carnaval” (Ivete 
Sangalo, www.istoe.com.br/assuntos/frase). 
b) “A sociedade é composta por seres falíveis. É dessa matéria-
prima que é formada a magistratura” (Cesar Peluso, presidente 
do STF, idem). 
C) “Em caso de frio intenso, recomendo aos sem-teto que evitem 
sair de casa” (Nora Berra, Secretária de Estado de Saúde da 
França, idem). 
d) “Fracassar é a primeira lição para aspirantes a líder” (David 
Schmittlein, Veja, ed.2258, fev.2012, p.56). 
e) “O cinema, em especial as grandes produções, tem bebido na 
ciência e nos fenômenos naturais para atrair a atenção do 
público” (Revista Quanta, no. 1, set. 2011, p. 65). 
 

07. Assinale a correta quanto à charge e ao teto da Capela 

Cistina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) O recurso empregado é o da polissemia, já que há duas 
interpretações possíveis para cada um dos textos. 
b) Há uma comparação entre o presidente dos EUA e Deus. 
c) Há intertextualidade entre as obras, pois uma imita a outra 
recuperando da primeira o sentido. 
d) Michelangelo tematiza uma questão comercial, enquanto o 
chargista tematiza uma questão religiosa. 
e) Não há intertextualidade já que a charge e a pintura não são 
textos. 
 

08.A charge do Jornal do Comércio (PE) traz Dilma Roussef 

como personagem. Sobre tal texto é possível afirmar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

a) Há uma paródia a um grande evento ocorrido em Brasília no 
qual a presidente fez abertura. 
b) Evidentemente, a presidente não fez abertura de evento 
algum, sobretudo o que ocorreu em Brasília ao qual a charge faz 
alusão. 
c) Há elementos não verbais que justificam o “instrumento” que 
está sendo tocado por Dilma. 
d) A charge deixa implícita a ideia de que Dilma deveria ter sido 
roqueira e não presidente do Brasil. 
e) Há uma intertextualidade com outra situação: à vida de 
guerrilheira e roqueira da atual presidente do Brasil. 
 
09. Leia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) No primeiro quadrinho, a menção a ‘palavrões’ constrói uma 
expectativa que é quebrada no segundo quadrinho. Mostre 
como ela é produzida, apontando uma expressão relacionada a 
‘palavrões’, presente no primeiro quadrinho, que ajuda na 
construção dessa expectativa. 
 

________________________________________________________
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________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
b) No segundo quadrinho, o cômico se constrói justamente pela 
quebra da expectativa produzida no quadrinho anterior. 
Entretanto, embora a relação pressuposta no primeiro quadrinho 
se mantenha, ela passa a ser entendida num outro sentido, o 
que produz o riso. Explique o que se mantém e o que é alterado 
no segundo quadrinho em termos de pressupostos e relações 
entre as palavras. 
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________
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________________________________________________________ 

 
10. Leia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tira trata de modo bem-humorado aspectos relativos à 
adolescência. 
a) A partir da sequência de quadros, justifique por que o 
adolescente utiliza um kit básico de frases para sobreviver. 
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________________________________________________________
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b) Considere a legenda na parte inferior da tira e explique como 
o recurso da intertextualidade ajuda a compor o efeito de humor 
do texto. 
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________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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11. Leia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os cartuns denunciam, com humor, problemas sociais e 
políticos, constituindo, assim, um poderoso instrumento de 
reflexão e formação de consciência crítica. 
Explicite qual o problema social denunciado no cartum acima, 
justificando sua resposta com base em elementos apresentados, 
principalmente, no último quadrinho. 
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