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Se, no mundo contemporâneo, denominado por muitos como pós-

moderno, é possível falar de 9linguagens; do cinema, da pintura, da arquitetura 

como linguagens que envolvem complexos padrões de significação, é também 

verdade que essa complexidade resulta, em grande parte, da intensa 

manifestação de um fenômeno denominado intertextualidade.  

Para interpretarmos uma pintura, exposta no ambiente de um museu ou 

debaixo do viaduto de uma grande cidade; um filme, ao qual assistimos no 

cinema ou na intimidade de nossas casas; uma construção arquitetônica que 

nos seja nova ou familiar aos olhos; é inevitável estabelecermos, como 

estratégia de nossa habilidade de interpretação, de produção de sentido, uma 

estreita relação entre quadros, filmes e construções com linguagens e sistemas 

de pintura e desenho arquitetônico prévios. Filmes, músicas, construções 

arquitetônicas, textos literários e não-literários, constantemente 9falam; entre si, 

da mesma forma como 9falam; para outras formas de manifestação artística e 

lingüística. Denominamos intertextualidade esse diálogo estabelecido entre 

textos de uma mesma natureza ou de natureza semiótica diversa. 

As produções culturais da (pós) modernidade nos permitem Q e talvez 

exijam de nós Q retornar ao conceito de intertextualidade como forma de 

discutir sua importância em termos processuais multidimensionais. Abordar o 

fenômeno da intertextualidade, nessa perspectiva, nos coloca diante do fato de 

que esse fenômeno realça e encobre, simultaneamente, dimensões sócio-

cognitivas que merecem ser explicitadas. A explicitação dessas dimensões nos 

permite observar a própria trama e urdidura responsáveis pelo complexo 

processo de encenação intertextual.   

Para compreender melhor como se constrói essa trama, o avesso do 

processo de encenação intertextual, podemos partir de uma pergunta: que 

                                                 
* Trabalho apresentado na Sessão de Comunicações 9Lingüística Cognitiva: bases 
epistemológicas e produção de sentido; da Semana de Atividades Acadêmicas Especiais da 
Faculdade de Letras da UFMG (SEVALE - 16 a 20 de outubro de 2006).  
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princípios e habilidades sócio-cognitivas estão, necessariamente, envolvidas 

em diferentes formas de expressão intertextual?  

Em busca de respondê-la, podemos começar explicitando a concepção 

de texto com que trabalhamos neste momento. Em consonância com Barthes 

(2004)2, partimos do princípio de que todo texto pressupõe formas e caminhos 

para desconstrução-reconstrução de outros textos. Todo texto é um tecido 

novo de citações passadas. Outros textos sempre estarão presentes, em níveis 

variáveis, como formas mais ou menos reconhecíveis, em um texto que nos 

seja atual. A permuta entre textos que existiram e existem é condição de todo e 

qualquer texto. Há sempre linguagem antes do texto e depois dele. E, assim 

sendo, todo texto é, necessariamente, um intertexto.  

Criado e permanentemente aprimorado pela cultura humana, todos 

sabemos que não há texto que possa ser dissociado de textos que lhes são 

anteriores e contemporâneos. Dessa forma, a tessitura e a textura desse 

artefato cultural podem ser estudadas como processos que manifestam Q e por 

isso nos permitem rastrear - habilidades que indiciam a dimensão inter-

subjetiva (portanto sócio-cultural) da cognição e da linguagem humana. A 

produção e recepção de textos - representativos dos mais diversos gêneros e 

campos semióticos (pintura, escultura, produção cinematográfica, desenho, 

literatura) Q em alguma medida, deixam vestígios da relação estabelecida com 

outros textos. Esse é um elemento de fundamental importância a ser 

considerado nos processos de aprendizagem e de aprimoramento das 

habilidades de leitura em todos os níveis de ensino.  

 

ter-textos-in-ter-textos-inter-textos-intertextos 
 

Quando nos propomos a uma abordagem sócio-cultural da linguagem 

humana, alguns dos conceitos mais caros aos estudos lingüísticos e literários 

no século XX encontram-se na obra de Mikhail Bakhtin (1895-1975). Esses 

conceitos lançam luzes sobre a dimensão social da linguagem humana 

                                                 
2 Não podemos deixar de enfatizar que essa concepção assenta-se francamente nos estudos 
de Júlia Kristeva sobre a obra de Mikhail Bakhtin. Segundo Kristeva (2005, p. 68), 9(...) essa 
falta de rigor é, antes, uma descoberta que Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria literária: 
todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo texto é a absorção e transformação 
de um outro texto;.   
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manifestada no processo de interação verbal, através da permanente e 

dinâmica atualização de gêneros discursivos. Nos estudos desenvolvidos por 

Bakhtin, os gêneros discursivos incluem toda sorte de diálogos cotidianos bem 

como enunciações da vida pública, institucional, artística, científica e filosófica. 

Bakhtin distingue os gêneros discursivos primários (da comunicação cotidiana) 

dos gêneros discursivos secundários (da comunicação produzida a partir de 

códigos culturais elaborados e complexos, como a escrita).Trata-se, nesse 

sentido, de reconhecer, nas diferentes formas de comunicação humana, 

especificidades que dimensionam as esferas de uso da linguagem em 

processo dialógico-interativo.  (Machado, 2006, p. 155) 

A análise do fenômeno da intertextualidade, em sua manifestação em 

diferentes gêneros discursivos, em diferentes esferas de uso da linguagem, nos 

permite observar, de maneira potencializada, a dimensão dialógico-interativa 

da linguagem. O centro organizador de toda enunciação, de toda forma de 

interação humana, situa-se no meio social que envolve o indivíduo, tanto na 

situação imediata em que a interação ocorre quanto no contexto mais amplo 

em que se constitui a cultura e a realidade sócio-histórica de uma dada 

comunidade lingüística. A estrutura da enunciação e as operações cognitivas 

de que decorre pressupõem um dinâmico e ininterrupto diálogo, em forma de 

rede Q entre gêneros discursivos, entre textos que nos são, simultaneamente, 

anteriores e contemporâneos a nós. Esse 9diálogo; interdiscursivo/intertextual, 

como veremos mais adiante, está indiciado - implícita e explicitamente - na 

materialidade de textos pertencentes a distintos universos semióticos.  

Uma reflexão sobre a dimensão dialógica sócio-cultural do fenômeno da 

intertextualidade nos permite retomar importantes aspectos da reflexão de 

Bakhtin (2002, p. 123-24) sobre o próprio processo de interação verbal. Nesse 

sentido, 
 
9Qualquer enunciação, por mais significativa e completa que seja, 
constitui apenas uma fração de uma corrente de comunicação verbal 
ininterrupta (concernente à vida cotidiana, à literatura, ao 
conhecimento, à política, etc) Mas essa comunicação verbal 
ininterrupta constitui, por sua, apenas um momento na evolução 
contínua, em todas as direções, de um grupo social determinado. (...) A 
comunicação verbal não poderá jamais ser compreendida e explicada 
fora desse [seu] vínculo com a situação concreta. A comunicação 
verbal entrelaça-se inextricavelmente aos outros tipos de comunicação 
e cresce com eles sobre o terreno comum da situação de produção.; 
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Reconhecer a dimensão social da linguagem humana, do processo de 

interação verbal e, em particular, do ato mesmo de produção e recepção de 

textos, nos permite reconhecer, também na obra de Bakhtin, um dos seus mais 

caros conceitos Q o dialogismo. Segundo Brait (1997, p. 98), o dialogismo 

bakhtiniano ancora-se em uma dupla e indissolúvel dimensão. 
 
 
9Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem 
sempre simétrico e harmonioso, existente entre os diferentes discursos 
que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É 
nesse sentido que podemos interpretar o dialogismo como o elemento 
que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem. Por 
um outro lado, o dialogismo diz respeito às relações que se 
estabelecem entre o veuw e o voutrow nos processos discursivos 
instaurados historicamente pelos sujeitos que, por sua vez, instauram-
se e são instaurados por esses discursos. E aí, dialógico e dialético 
aproximam-se, ainda que não possam ser confundidos, uma vez que 
Bakhtin vai falar do eu que se realiza no nós, insistindo não na síntese, 
mas no caráter polifônico dessa relação exibida pela linguagem.; 
 
 

O diálogo temático e/ou estrutural entre textos não é um fenômeno 

atípico ou incomum nos processos de produção e interpretação de textos. O 

fenômeno da intertextualidade pode (e deve) ser interpretado, portanto, como 

um elemento que indicia concretamente a dimensão sócio-cultural da 

linguagem humana.   

Além de uma dimensão dialógica, intersubjetiva, a intertextualidade é um 

fenômeno que pressupõe uma complexa dimensão cognitiva que merece 

nossa atenção. Por cognição, compreendemos as atividades mentais que 

envolvem a aquisição, a codificação, a transformação e o emprego das 

diferentes formas de conhecimento e de experiências sensório-perceptuais 

humanas. 

O fenômeno da intertextualidade, entendido em termos de uma 

manifestação da natureza dialógica da linguagem humana, pressupõe, entre 

outros, o dinâmico processo cognitivo da integração de características.  Esse 

processo, por sua vez, pressupõe a ativação de simultâneas e entrelaçadas 

habilidades cognitivas, entre as quais: percepção e memória.  

A percepção - o uso do conhecimento prévio para reunir e interpretar os 

estímulos registrados pelos sentidos (visão, audição, tato, olfato e paladar), o 

modo pelo qual, por exemplo, percebemos características importantes de 

objetos visuais como forma, tamanho, cor, textura e profundidade Q é condição 
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sine qua non para o processo de interação lingüística e, portanto, para a 

ativação, identificação e interpretação do fenômeno da intertextualidade. A 

percepção combina aspectos tanto do mundo físico, dos estímulos externos 

aos quais estamos expostos, quanto do mundo interior, das representações 

mentais criadas a partir desses estímulos. O processo perceptivo humano ativa 

as habilidades cognitivas de 9reconhecimento e compreensão de objetos; 

(concretos ou abstratos) com os quais temos familiaridade ou aos quais somos 

expostos pela primeira vez. O reconhecimento e a compreensão de um objeto, 

de um evento natural ou de um artefato cultural como um texto (sonoro, verbal, 

visual, mutimidiático) é a identificação de um arranjo complexo de estímulos 

sensoriais. Esse reconhecimento não ocorre com base em uma percepção, 

exclusivamente, pessoal, portanto subjetiva. Desde a infância, essas são 

habilidades parametrizadas pela capacidade de adaptação do homem à 

comunidade na qual se insere e à sua respectiva cultura. Sendo assim, são 

habilidades cognitivas de caráter intersubjetivo. 

Além das habilidades de reconhecimento e compreensão de objetos, a 

percepção ativa também a habilidade da atenção. A atenção permite-nos 

processar algumas informações de forma mais completa, integrada, enquanto 

outras são ignoradas. A habilidade da atenção pode ser definida, de maneira 

específica, como a concentração da atividade mental humana em torno de um 

estímulo específico ou de um conjunto de estímulos de natureza diversa. 

Estudos desenvolvidos pela Psicologia Cognitiva nos permitem afirmar que os 

seres humanos desenvolveram sofisticadas formas de atenção em seu 

processo evolucionário.  

De acordo com a teoria de Anne Treisman3 (1993) sobre a atenção e o 

processamento perceptivo visual, os seres humanos olham para uma 

determinada cena usando sua atenção de forma distribuída, ou seja, com todas 

as partes da cena processadas ao mesmo tempo. Em outras ocasiões, ativa a 

atenção focalizada, ou seja, focalizando partes da cena processadas uma de 
                                                 
3 O século XX foi palco para o desenvolvimento de muitas pesquisas sobre a atividade mental 
denominada atenção. Essas pesquisas geraram diferentes 9Teorias de Atenção;. A maior parte 
delas focaliza esforços em compreender e explicar, em termos biológicos e psicológicos, duas 
tarefas cognitivas inter-relacionadas: a atenção dividida e a atenção seletiva. A partir da 
década de 80, Anne Treisman desenvolve um trabalho que culminará em uma sofisticada 
teoria da atenção e do processamento perceptivo Q a Teoria da Integração de Características. 
Para maior aprofundamento, confira, em Matlin (2004), o capítulo relativo a Processos 
Perceptivos.   
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cada vez. Segundo a Teoria da Integração de Características de Treisman, a 

atenção distribuída e a atenção focalizada formam um continuum de modo que 

freqüentemente o ser humano ativa um tipo de atenção que se situa entre 

esses dois pólos. Um elemento constitutivo dessa teoria diz respeito ao efeito 

presença/ausência de características em um conjunto de objetos. Esse 

efeito, constatado em testes implementados por Treisman & Souther (1985), é 

compreendido da seguinte maneira: as pessoas que procuram, em um conjunto 

de objetos similares, uma característica presente, empregam a atenção 

distribuída de maneira eficaz. As pessoas que estão buscando uma 

característica ausente precisam usar a atenção focalizada. Pretendemos 

demonstrar mais adiante que o fenômeno da intertextualidade ativa, necessária 

e simultaneamente, essas duas formas de atenção. Isso, pelo fato de ser 

constituído com base no processo cognitivo de integração, ativando, nos 

diferentes domínios de usos da linguagem verbal, o efeito de 

presença/ausência de características.   

Outra habilidade cognitiva subjacente ao processo de Integração e, 

portanto, ao fenômeno da intertextualidade é a memória. A Psicologia 

Cognitiva também tem desenvolvido inúmeras pesquisas sobre a memória. De 

acordo com esses estudos, não há mais dúvida de que os seres humanos 

corporificam sua experiência perceptuo-sensorial e cultural (inclusive 

lingüística) na forma do que denominamos memória. Os psicólogos costumam 

dividir a memória em duas categorias básicas Q a memória de trabalho e a 

memória de longo prazo. A memória de trabalho é limitada, breve e decorre do 

processamento imediato de uma determinada experiência. A memória de longo 

prazo caracteriza-se pela enorme capacidade de o ser humano reativar 

lembranças, experiências multiperceptuais e informações que se acumulam no 

decorrer de toda a vida. Não há, da parte dos psicólogos, convicção de que a 

memória de trabalho e a de longo prazo sejam formas distintas de memória. 

Essa divisão tem sido, no entanto, um modo conveniente e produtivo de 

classificar a enorme quantidade de pesquisas sobre diferentes processos de 

memória (Matlin, 2003, p. 74). 

O fenômeno da intertextualidade ativa, ao mesmo tempo, habilidades de 

processamento imediato de experiências e informações atuais e a recuperação 

de experiências e informações codificadas pelo ser humano em diferentes 
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momentos de sua vida. Os processos de produção, identificação e 

compreensão de textos marcados, implícita ou explicitamente, pelo fenômeno 

da intertextualidade não podem ser implementados sem que diferentes 

estratégias de memória sejam ativadas. O fenômeno pressupõe, portanto, a 

recuperação e o contraste de informações ativadas, simultaneamente, na 

memória de trabalho e na memória de longo prazo. A permuta, o 

entrelaçamento, a integração de características formais e conceituais entre 

textos e discursos anteriores em textos e discursos atuais só ocorre por que os 

seres humanos são capazes de ativar, simultaneamente, as habilidades 

cognitivas de integração, percepção e memória. Essas habilidades se 

desenvolvem e implementam com base nas vivências sócio-culturais, portanto 

subjetivas e intersubjetivas, dos seres humanos.  

Como vimos até o momento, o fenômeno da intertextualidade, abordado 

em sua complexa multidimensionalidade, indicia o caráter eminentemente 

dialógico da linguagem humana e, assim sendo, entrelaça processos cognitivos 

como a percepção, a atenção e a memória. Passemos à análise de textos de 

natureza distinta que nos permitam demonstrar 9facetas; sócio-cognitivas 

implicadas nesse fenômeno.  

 

É feito a Mona Lisa  
 

Como bem discute Graham Allen (2000), nas manifestações artísticas 

não-literárias, os traços intertextuais podem ser identificados na forma de 

9citação; ou de alusão. Podemos flagrar esse 9movimento;, sem muito esforço, 

em pintores de estilos reconhecidos culturalmente e em artistas anônimos, 

representantes de diferentes momentos da história da arte. A recorrência com 

que pintores estabelecem diferentes formas de diálogo com outros quadros e 

9cenas; do cotidiano histórico-cultural contemporâneo sugere o quanto as artes 

plásticas são um lugar privilegiado para estudo do fenômeno4. A pintura 

                                                 
4 Para visualizar esse diálogo, acesse, por exemplo, informações sobre a obra do Dr. Chein, 
caracterizada pela re-criação de cenas e cenários da pintura universal inserindo nos mesmos 
imagens de personalidades do mundo contemporâneo e a exposição do pintor colombiano 
Fernando Botero (2006), caracterizada pela releitura de imagens dos atos de tortura e 
humilhação cometidos por soldados americanos contra cidadãos iraquianos nas prisões de 
Abul Graib. Esse trabalho caracteriza-se pela re-criação de imagens (fotografia, vídeo) 
amplamente veiculadas pela mídia internacional.  
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moderna - fortemente marcada pelo uso de recursos como a colagem, o 

material reciclado e a mistura de diferentes mídias Q já nos permite redefinir e, 

inclusive, ampliar o conceito de intertextualidade. Nesse sentido, poderíamos 

discutir a emergência de conceitos como 9pastiche;, 9bricolagem; e 

9transcriação;, entre outros, mas isso é assunto para um outro texto. 

As releituras do dadaísta francês Marcel Duchamp (1919) e do pintor 

colombiano Fernando Botero (1961) para o clássico Monalisa de Leonardo da 

Vinci (1503-04), neste momento, podem ser bastante produtivas para um 

exercício de análise por nos permitirem discutir aspectos relativos à dinâmica 

de operações e mecanismos sócio-cognitivos implicados no fenômeno da 

intertextualidade. Passemos, então, à análise do que aqui denominamos 9efeito 

monalisa;.  

Como sabemos, a Monalisa é uma pintura que, por sua importância para 

a história da arte, tem servido de fonte para inúmeras releituras. Esse talvez 

seja o quadro mais famoso da pintura universal. Poucos outros trabalhos 

artísticos são tão controversos, questionados, elogiados, comemorados, 

reproduzidos e relidos na forma de pintura e em outras formas de manifestação 

artística. Recentemente, a obra ganha destaque e status de protagonista, 

inclusive, em best seller literário e em sua adaptação para o cinema.   
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Observemos, a seguir, lado-a-lado, os trabalhos de Da Vinci (1503/07) e 

Duchamp (1519).  

           

Leonardo da Vinci 
Mona Lisa (1503-1507) 

óleo sobre madeira de álamo, 77 × 53 cm 
Museu do Louvre, Paris 

Marcel Duchamp 
Postcard of Replica of L.H.O.O.Q. (1919) 
Collotype, hand colored with watercolor.  

7 5/8 x 4 13/16" 
Museu xxxxxx, xxxxx 

 

Antes de uma análise mais detalhada em relação às habilidades 

cognitivas necessariamente envolvidas no processo de interação com as telas 

de Da Vinci e Duchamp, talvez possamos nos perguntar: como o princípio do 

dialogismo se manifesta nesses dois 9textos;? Façamos um exercício simples, 

corriqueiro. Para isso, focalizemos nossa atenção na tela de Da Vinci. O que 

temos diante dos olhos, em um primeiro plano, é o olhar de uma 9personagem; 

feminina em 9diálogo; com o nosso próprio olhar. O silêncio monológico que, 

aparentemente, envolve a pintura não parece durar muito quando, pelo 

processo de interação com a tela, nos deparamos, quase como com a 

experiência que vivenciamos diante de um espelho, em busca de produzir 

sentido, de identificar 9vozes; manifestadas na/pela imagem. A Mona Lisa de 

Da Vinci 9fala;, encena uma narrativa polifônica, encobre a voz do pintor que 
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observa e representa uma 9figura; feminina séculos antes de nós. Encobre ao 

espectador comum, ao mesmo tempo que revela aos experts Q peritos na 

leitura de obras de arte - o contexto sócio-histórico e o cenário em que fora 

produzida.  Revela ao espectador de hoje, imersa em um silêncio dialógico, um 

olhar e um sorriso que pedem para ser desvelados, desvendados, 

compreendidos. Como toda obra de arte, o obra Mona Lisa é, por excelência, 

dialógica. Por um lado, dialoga com o espectador que se coloca diante dela, de 

maneira sempre nova, por outro, dialoga com outras telas, com a pintura e 

outros tipos de manifestação artística do tempo em que fora produzida e de 

outros tempos.  Dialoga, por fim, com os valores culturais da sociedade e do 

tempo histórico em que fora produzida, da mesma forma que, como veremos 

mais adiante, com os valores culturais do mundo moderno e pós-moderno.  

Reconhecido o texto fonte de Leonardo da Vinci, a produção e 

compreensão do trabalho de Duchamp baseiam-se, indiscutivelmente, na 

ativação simultânea das habilidades cognitivas de percepção, atenção e 

memória. Como e por quê? O acesso às duas telas nos coloca diante de textos 

visuais (estímulos) que apresentam semelhanças e diferenças. Quando 

interagimos com os dois textos, ativamos o processo cognitivo de integração de 

características, de reconhecimento e compreensão de um artefato cultural 

amplamente compartilhado na sociedade contemporânea; de um artefato 

codificado, de diferentes maneiras, na memória coletiva da nossa sociedade.  

Esse reconhecimento pressupõe a percepção de um complexo arranjo 

de estímulos sensoriais: a identificação de diferentes formas, de diferentes 

cores, de uma figura, em primeiro plano, representativa de um rosto humano, 

uma 9personagem feminina;, e, em segundo plano, de uma paisagem 9distante; 

perfazendo um fundo sobre o qual essa imagem humana se destaca. O 

dialogo, a integração de características, nesse sentido, é consoante. Da forma 

como aqui são dispostos, ambas as pinturas apresentam características 

comuns, semelhanças quanto à forma, tamanho, textura e noção de 

profundidade (relação figura/fundo), por exemplo.  

Quando ativada nossa atenção 9em foco; identificamos, também, 

diferenças, dissonâncias. No primeiro texto, o uso de cores fortes que 

contrastam a relação entre o claro e o escuro, com uma visível ênfase no 

fenômeno natural da sombra. No segundo, a identificação e o reconhecimento 
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de cores mais claras e 9desbotadas;. Ainda no segundo, a identificação de um 

detalhe, de um acréscimo, ou por outro lado de uma ausência, em relação ao 

texto fonte: o desenho, a representação de um bigode e um cavanhaque.  

Dentre os sentidos que, possivelmente, emergem da relação que nossas 

habilidades de percepção, atenção e memória permitem estabelecer entre os 

dois textos, o detalhe do bigode e do cavanhaque pode gerar um 

estranhamento que beire o riso, uma vez que subverte e dessacraliza o texto 

fonte, considerado culturalmente um ícone, um dos mais importantes símbolos 

da representação feminina na pintura universal.  

Outro detalhe, em relação ao texto fonte, contribuiria para a construção 

desse efeito de sentido. Ao focalizarmos nossa atenção, podemos identificar, 

na obra de Duchamp, uma marca representativa da linguagem verbal, a sigla 

L.H.O.O.Q. Essa marca, que dá nome ou 9tematiza; a obra, em francês, parece 

dizer algo como 9Elle a chaud au cul;, em português equivaleria a 9Ela tem fogo 

no rabo;. Com base na identificação e interpretação do significado atribuído à 

sigla, mesmo que pouco ou nada saibamos sobre o movimento dadaísta, novas 

leituras, novas formas de interpretação, novos sentidos podem ser construídos 

a partir do processo de interação com a tela.   

Quando passamos à análise do texto 9Mona Lisa aos 12 anos; do pintor 

latino-americano Fernando Botero, podemos constatar que as habilidades 

cognitivas aqui descritas, da mesma forma que o princípio do dialogismo, 

continuam necessariamente entrelaçados. Enquanto em Duchamp, a 

percepção da presença/ausência de características permite focalizar nossa 

atenção em detalhes como o tipo de cor, o bigode, o cavanhaque e a sigla, o 

confronto entre o texto fonte de Da Vinci e a re-leitura de Botero re-ativa nossa 

experiência corporal com objetos de forma, tamanho, cor, textura e 

profundidade de maneira que, agora, podemos perceber, simultaneamente às 

semelhanças, profundas diferenças relativas ao tamanho, à profundidade, às 

cores e à forma da Mona Lisa de Botero.   
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Leonardo da Vinci 
Mona Lisa (1503-1507) 

óleo sobre madeira de álamo, 77 × 53 cm 
Museu do Louvre, Paris 

Fernando Botero  
Mona Lisa aos 12 anos (1961) 
Oil on Canvas, 183 x 166 cm 

Museu xxxxxxxx, xxxxxx 
 

O pintor colombiano Fernando Botero dedica grande parte de sua obra à 

técnica do 9gordismo;. Não há necessidade, no entanto, de ser um perito no 

conhecimento de artes plásticas para que pela nossa própria percepção 

identifiquemos, no texto de Botero, uma Mona Lisa corpulenta, roliça, gordinha, 

aparentemente infantil.  

A Mona Lisa de Botero nos parece infantil por, entre outras, duas razões. 

Por um lado, pelos traços próprios de rosto tipicamente infantil, 9redondinho;, a 

que pretende aludir; por outro, pelos traços que poderiam caracterizar a pouca 

perícia de uma criança para coordenar, na forma de um desenho como esse, 

as dimensões das partes constitutivas de um corpo feminino, em primeiro 

plano. Como marca definitória da técnica do gordismo, o rosto, pescoço e colo 

da 9Mona Lisa aos 12 anos; de Fernando Botero ganham enorme proporção 

quando comparados ao texto fonte. Em termos comparativos, ainda, 

reconhecemos uma diferença proporcional também quanto à importância 

atribuída ao fundo, à paisagem diante da qual a 9menina; é representada na 

tela. O texto de Da Vinci apresenta uma paisagem aparentemente onírica 
ao fundo que se 9integra; à representação da dama, em primeiro plano, em 
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função do jogo de cores e de profundidade criado pelo pintor. Já em Botero, 

destaca-se uma imagem feminina que se 9des-integra;, se 9des-cola;, se 

destaca muito mais marcadamente da paisagem ao fundo, também fantástica, 

também onírica, mas representada em jogo de cores e profundidade bastante 

diferentes.   

O uso, concomitante, de nossa atenção distribuída e focalizada permite 

criar, como diante da produção de Duchamp, o efeito de presença/ausência de 

características em comparação à pintura original. O diálogo estabelecido pelos 

dois pintores (Duchamp e Botero) com a tela de Da Vinci nos remete ao um 

novo processo de 9encenação;, baseado na retomada de aspectos do texto 

fonte (original) acrescendo a ele novos elementos. 

Mesmo que não saibamos, em detalhes, informações sobre Leonardo 

Da Vinci e a importância de sua obra para a história da arte; mesmo que não 

saibamos que a obra de Marcel Duchamp é das mais importantes e 

representativas do movimento dadaísta; mesmo que pouco saibamos sobre o 

trabalho desenvolvido pelo pintor colombiano Fernando Botero; mesmo que 

não reconheçamos os trabalhos como representação pictórica de cenas que 

simbolizam valores culturais e artísticos de três diferentes momentos da 

história da arte,  se colocados lado-a-lado, esses 9textos; estabelecem entre si 

um franco diálogo. Identificar e compreender esse diálogo, pressupõe ativar 

dimensões sócio-cognitivas, inter-subjetivas, do processo de interação 

humana. Essas dimensões compreendem, entre outros, o princípio e as 

habilidades que, neste texto, buscamos enfatizar: por um lado o dialogismo e, 

por outro, o entrelaçamento das habilidades cognitivas da percepção, da 

atenção e da memória.  

Para dar fim a esta seção, façamos um outro exercício simples e 

corriqueiro. Imagine, neste momento, uma Mona Lisa que integre 

características da criação de Da Vinci, Duchamp e Botero. Imagine a textura, 

as cores, o formato de seu rosto e corpo. Imagine a paisagem ao fundo. Ela 

existiria no mundo real? Imagine a dimensão dessa Mona Lisa em relação ao 

espaço, ao tamanho da tela. Imagine os detalhes que fazem dela uma mescla, 

uma mistura das três obras que aqui analisamos. A 9Mona Lisa Vinchamro;, 

tela que nunca foi pintada, pode ser criada, neste momento por 

compartilharmos uma habilidade cognitiva bastante comum na espécie 
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humana: a imaginação criativa5. Através de sua ativação, artistas ou não 

compartilhamos todos o princípio do dialogismo e o entrelaçamento de 

habilidades como as que, brevemente, descrevemos até aqui.  

 

Chapeuzinho de maiô 
 

Passemos, agora, à análise de um texto verbal em que o fenômeno da 

intertextualidade também esteja, explicitamente, marcado. Vejamos como o 

princípio do dialogismo e as habilidades de percepção, atenção e memória se 

manifestam, da mesma forma, nos processos de produção e recepção de um 

texto verbal que atualiza o gênero denominado poema-canção. Passemos à 

análise do texto 9Lobo Bobo; de Carlos Lira e Ronaldo Bôscoli.  

 

Lobo Bobo  
(Carlos Lyra e Ronaldo Bôscoli) 

 

Era uma vez um lobo mau  

Que resolveu jantar alguém  

Estava sem vintém, mas arriscou  

E logo se estrepou 

Um Chapeuzinho de maiô  

Ouviu buzina e não parou  

Mas Lobo Mau insiste e faz cara de triste  

Mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da vovó  

Dizer que não pra lobo, que com lobo não sai só  

Lobo canta, pede, promete tudo até amor  

E diz que fraco de lobo é ver um Chapeuzinho de maiô  

Mas Chapeuzinho percebeu  

Que Lobo Mau se derreteu  

Pra ver você que lobo também faz papel de bobo  

                                                 
5 Esse exercício e uma reflexão orientada sobre o seu processamento, atividades comuns no 
campo da comunicação social, podem e devem fazer parte das estratégias utilizadas pelo 
educador para fins de aprimoramento das habilidades de leitura e de produção textual em 
diferentes níveis de ensino. Quem não se lembra da re-criação da Mona Lisa em Campanha 
Publicitária do produto Bombril, veiculada na mídia jornalística e televisiva brasileira na década 
de 90. A leitura e análise crítica desse e de outros textos publicitários marcados pelo fenômeno 
da intertextualidade, na perspectiva que ora propomos, pode contribuir de maneira significativa 
para o aprimoramento das habilidades de leitura e produção textual.   
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Só posso lhes dizer, Chapeuzinho agora traz  

Um lobo na coleira que não janta nunca mais  

 

No texto de Lyra e Bôscoli, identificam-se as duas dimensões do 

dialogismo que nos revela Beth Brait. A primeira delas, o dialogismo como 
elemento que instaura a constitutiva natureza interdiscursiva da 
linguagem. A interdiscursividade, como nos ensina Bakhtin, ocorre de maneira 

comum na relação que se constrói entre diferentes gêneros discursivos. No 

caso de 9Lobo Bobo;, manifesta-se na 9integração; criada entre um gênero 

representativo da narrativa ficcional oral para crianças e um poema escrito para 

ser musicado.    

Na materialidade textual do poema 9Lobo Bobo;, o discurso próprio do 

gênero 9conto de fadas; e, em especial, do conto 9Chapeuzinho Vermelho;, 

pode ser reconhecido com base na identificação dos seguintes elementos: 

 

(i) a estrutura convencional, canônica, de instauração/atualização do 

gênero: Cera uma vez...F;  

(ii) três personagens representativas do conto:  Clobo mauF, CchapeuzinhoF 

e CvovóF;  

(iii) ações  que se assemelham ao desenvolvimento da narrativa 

ficcional: de um lado, um lobo mau que resolve comer alguém e 

que, para alcançar seu objetivo, seduz uma menina ingênua 

dissimulando bondade e simpatia; do outro, um adulto que dá 

conselhos à menina para não se deixar enganar pelo lobo.  

 

A segunda dimensão de que trata Brait sobre o princípio do Dialogismo 

diz respeito às relações que se estabelecem entre o LeuM e o LoutroM nos 
processos discursivos, ao caráter polifônico dessa relação manifestada pela 

linguagem. Em 9Lobo Bobo;, um enunciador 9observador; Q sujeito lírico, no 

caso - se institui na forma de uma voz que tem a função de narrar uma história, 

descrever uma cena (Cera uma vez um lobo mau/que resolveu jantar alguémF) para um 

enunciatário que se faz presente por uma dupla marcação no processo de 

encenação discursiva (Cpra ver você que lobo também faz papel de bobo/ só posso lhes 

dizerF).  
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No texto em estudo, O 9jogo polifônico; não se limita, no entanto, a esse 

9eu e você(s); concretamente marcado. Através da voz desse sujeito-lírico 

(enunciador-observador do jogo da encenação), manifestam-se as vozes do 

lobo mau (CLobo canta, pede, promete tudo até amor/ E diz que fraco de lobo é ver um 

Chapeuzinho de maiôF); da vovó  (CDizer que não pra lobo que com lobo não sai sóF); e, 

mesmo na atitude de aparente silêncio, a voz da própria Chapeuzinho (CUm 

Chapeuzinho de maiô/Ouviu buzina e não parou /Mas Chapeuzinho ouviu os conselhos da 

vovó / (...) Chapeuzinho agora traz um lobo na coleira que não janta nunca mais). 

Como vimos na seção anterior, a tarefa de refletir sobre dimensões 

sócio-cognitivas implicadas no processo de encenação discursiva intertextual, 

por não ser das mais simples, pode se tornar um desafio bem interessante. 

Como veremos a seguir, esse desafio pode ficar tão ou mais interessante se o 

texto em análise se constituir a partir de um evento de uso da linguagem verbal 

(falada ou escrita).  Eventos de uso da linguagem verbal - eventos 

discursivos - se sucedem, indefinidamente, na forma de um continuum. Só 

podem ser analisados, se considerados uma parte, um momento que 

destacamos do/no Fluxo Discursivo em que estamos todos imersos. Esses 

eventos se organizam de maneira multidimensional; ativam entre outros 

específicos e simultâneos processos: escolhas lexicais, organização gramatical 

e a emergência de um conjunto de sentidos. 

A compreensão de um texto falado ou escrito, por mais simples e 

pequeno que seja, implica uma estreita relação com outros textos, com outros 

discursos ou eventos de uso da linguagem e, assim, implica uma extraordinária 

variedade de tarefas cognitivas.  

A leitura de um texto escrito como 9Lobo Bobo;, por suas específicas 

características, exige de nós o emprego de simultâneas e complexas 

habilidades cognitivas: 

- perceber e reconhecer letras, palavras e sintagmas que constituem o 

texto em uma determinada língua (o Português);  

- perceber e reconhecer a organização desses segmentos lingüísticos 

na forma de um poema, de versos que se sucedem; 

-  construir imagens mentais que possibilitem 9representar; o processo 

de encenação 9intertextual; que emerge de nossa interação com o 

texto;  
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- ativar habilidades próprias da memória de trabalho e de longo prazo 

para que esse reconhecimento e representação sejam possíveis; 

- ativar um conhecimento específico da nossa 9memória semântica;, 

ou seja, conhecimentos compartilhados socialmente e implicados no 

processo de interação com o texto, de sua contextualização e, 

portanto, de sua compreensão. Esses conhecimentos denominamos 

esquemas.   

Ao refletir sobre o processo de esquematização, Bruner (1997, p. 54) 

afirma que a experiência no mundo social e a memória que dele temos são 

poderosamente estruturadas e interiorizadas. Dito de outra forma, quando 

vivenciamos ou estamos expostos, de alguma maneira, a um determinado 

objeto, acontecimento ou situação, 9codificamos; em nossa memória 

informações sobre essa experiência. Utilizamos essa forma de 9memória; para 

entender e prever situações novas. Os esquemas são, portanto, uma forma de 

conhecimento generalizado sobre situações ou eventos com os quais 

interagimos corriqueiramente.  

Quando elegemos 9Lobo Bobo; (sua leitura) como foco de nossa 

atenção, ativamos experiências e conhecimentos construídos tanto 

imediatamente, no ato mesmo de ler, quanto acumulados sócio-culturalmente, 

ou seja, pela experiência social que compartilhamos com a comunidade 

lingüística em que estamos inseridos.  

A leitura de 9Lobo Bobo; ativa conhecimentos esquemáticos de 

diferentes tipos. Ativamos um esquema relativo ao conhecimento que 

possuímos sobre o gênero 9poema-canção;: texto escrito para ser cantado, 

veiculado oralmente com acompanhamento de instrumentos musicais. Através 

do reconhecimento do sintagma 9era uma vez;, ativamos o esquema relativo ao 

gênero 9conto de fadas;. Através da identificação das personagens 

(chapeuzinho, lobo mau e vovozinha) ativamos um esquema relativo ao conto 

de fadas 9Chapeuzinho Vermelho;. Os gêneros discursivos, portanto, ativam 

esquemas, diferentes tipos de conhecimento acumulados historicamente. Isso 

ocorre tanto em relação à forma (à maneira como os gêneros se estruturam ou  

são construídos) quanto ao conteúdo (ao tipo de conceitos e sentidos que, 

geralmente, veiculam).   
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Por caracterizar-se pela criação de um cenário discursivo intertextual, o 

poema 9Lobo Bobo; ativa, necessariamente, o processo de integração de 

características. A ativação simultânea da memória de trabalho e de longo 

prazo, em particular, a ativação simultânea e integrada de diferentes esquemas 

cognitivos desencadeia o efeito de presença/ausência de características.  

Em 9Lobo Bobo;, o conto 9Chapeuzinho Vermelho; e as suas 

características marcantes estão, ao mesmo tempo, presentes e ausentes. Ao 

focalizarmos nossa atenção na maneira como os dois textos são construídos e 

compará-los, lada-a-lado, podemos constatar o efeito de presença/ausência de 

características: 

 
 

ESTRUTURAÇÃO 
DISCURSIVA 

 

Lobo Bobo 
 Poema-canção 
Texto em foco 

Chapeuzinho Vermelho 

Conto de Fadas  

Texto fonte 

 
Personagens 

O lobo, Chapeuzinho e a 

vovó. 

Chapeuzinho, a 

mamãezinha, o lobo, a 

vovó e os caçadores. 

 
 
Cenário 

 

Uma cidade à beira mar 

 

 

Uma floresta 

 
Trama/tensão 

jogo de sedução, mentira, 

desejo  

jogo de sedução, mentira, 

desejo 

 
 
Protagonistas O lobo e Chapeuzinho Chapeuzinho e o lobo 

 
Heroína Chapeuzinho Chapeuzinho 

 
Anti-herói o lobo o lobo 

 
Desfecho Punição  Punição  
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Esse efeito, essa operação cognitiva, exerce um papel fundamental no 

processo da significação emergente do texto. 

Há, no entanto, outros esquemas implicados no processo de produção 

de sentido do texto 9Lobo Bobo;. Esse é um poema que re-cria um conto de 

fadas às avessas, atual, urbano e, com base em 9velhos; personagens e uma 

9velha; trama promove um novo jogo de encenação discursiva. O tema da 

sedução, no poema, permite ao leitor identificar e reconhecer valores e atitudes 

de um contexto sócio-histórico em que a mulher também é protagonista.  Na 

sociedade ocidental contemporânea, não é incomum a cena, o evento, em que 

um homem, de carro, acompanha uma mulher com o objetivo de seduzi-la. Faz 

parte do conhecimento social que compartilhamos dessa mesma cena a 

possibilidade de recusa inicial e de aceitação posterior do ritual de sedução. 

Além disso, quando nos rendemos ao jogo discursivo, ao tempo/espaço da 

enunciação, identificamos uma ironia que se manifesta no jogo de inversão de 

papéis entre dominador e dominado. Tanto no texto fonte (Chapeuzinho 

Vermelho) quanto no texto em foco (Lobo Bobo), o 9lobo; aborda a 9menina; 

como forma de seduzi-la. No texto fonte, pelo exercício da mentira, da 

sedução, o 9lobo; seduz a menina a se desviar do caminho que a levaria ao 

encontro da avó. No texto em foco, no entanto, a 9menina; não só segue seu 

caminho (9ouviu buzina e não parou;) quanto não se submete ao intenso jogo de 

sedução (9mas Lobo Mau insiste e faz cara de tristeF) acaba por seduzir o 9lobo;, 

levando-o a fazer 9papel de bobo;. Há aqui uma ironia sutil manifestada na 

inversão de papéis entre quem domina e quem é dominado.  

Todos os possíveis sentidos emergentes do processo de leitura e 

compreensão do texto 9Lobo Bobo; são possíveis pela ativação, simultânea, do 

de habilidades cognitivas como a percepção, a atenção e a memória. Todas 

essas são habilidades intrinsecamente entrelaçadas e fundamentalmente 

parametrizadas pelo princípio do dialogismo.  

 

Em poucas palavras 
 

Segundo Tomasello (2003: 14), as habilidades cognitivas de percepção, 

atenção e memória também são, comprovadamente, compartilhadas por outros 

tipos de primatas. A cognição e a linguagem humana apresentam, no entanto, 
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no conjunto de qualidades únicas da espécie, a característica particular de 

internalizar certos tipos de interações discursivas que promovem a sua 

capacidade de metacognição, de redescrição representacional e de 

pensamento dialógico.  Essa capacidade de internalizar e reativar certos tipos 

de interações discursivas pode ser identificada - de maneira bastante concreta 

- quando elegemos o fenômeno da intertextualidade como objeto de 

investigação e análise. Esse foi o objetivo que pretendemos atingir no decorrer 

dessas páginas ao analisarmos dois diferentes casos ou tipos de manifestação 

do processo de encenação discursiva intertextual. Através dele pretendemos 

ter demonstrado, também, que as dimensões sócio-cognitivas aqui descritas 

não se restringem a eventos de uso da linguagem verbal. Elas também estão 

implicadas no processo de significação de textos produzidos em domínios 

semióticos como a pintura, por exemplo. 

É lógico que o tema é árduo, complexo, controverso. E é lógico, 

também, que este texto não tem outra pretensão que não a de estabelecer um 

diálogo com colegas pesquisadores e com alunos interessados no tema. Sendo 

assim, se inscreve no início de um longo percurso que, tenho certeza, não será 

trilhado sozinho.  
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