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1. Introdução
No dicionário de linguística de Theodor Lewandowski (1990, p. 490), 

lê-se sob o verbete Intertextualität (intertextualidade), entre outras coisas: 
“Muitas vezes, um texto torna-se significativo apenas quando o leitor pode 
associá-lo com outros textos já conhecidos.”2 3 4 Esse fato pode ser observado, 
com frequência, em piadas ou paródias, como ilustra a seguinte charge do ca-
lendário de charges KaricartoorP 2004 da revista satírica Titanic (Beck, 2003) 
(Imagem 1).

A imagem mostra uma cena noturna com dois senhores corpulentos, de 
terno escuro, no balcáo de um casarão da época da revolução industrial alemã. 
Pela porta aberta do balcão, vê-se um salão iluminado pomposamente. Um dos 
dois senhores está oferecendo ao outro um copo cheio de champanhe. A canção 
citada no subtítulo da imagem “Brüder zur Sonne, zur Freiheit" (Irmãos para o 
sol, para a liberdade) , do original russo de Leonid Radin (1897), na tradução

1 BLÜHDORN, Hardarik. Textverstehen und Intertextualität. In: BLÜHDORN, 
Hardarik, BREINDL, Eva & WASSNER, Ulrich H. (orgs.). Text- Verstehen. Grammatik 
und darüber hinaus. Jahrbuch 2006 des Instituts für Deutsche Sprache. Berlin, New 
York: Walter de Gruyter, 2006, p. 277-298.
Agradeço a Gisela Zifonun a leitura prévia e os comentários construtivos. (Agradecimentos 
também a Karin Volobuef, que providenciou as traduções dos poemas.) (N.T.)
2 “In vielen Fällen wird ein (...] Text für den Leser erst sinnvoll, wenn er diesen in einen 
Zusammenhang mit anderen, ihm schon bekannten Texten bringen kann.” (N.T.)
3 O título “Karicartoon” é uma braquissemia (uma derivação truncada estrutural; cf. 
Carvalho, 1974) que consiste no emprego de uma parte do lexema alemão “Karikatur” 
(charge) como pseudoprefixo da palavra inglesa “cartoon” (desenho animado). (N.T.)
4 Brüder zur Sonne, zur Freiheit, / Brüder zum Lichte empor! / Hell aus dem dunklen 
Vergangnen / leuchtet die Zukunft hervor. // Seht, wie der Zug von Millionen / endlos 
aus Nächtigem quillt, / bis euer Sehnsucht Verlangen / Himmel und Nacht überschwillt. 
// Brüder, in eins nun die Hände, / Brüder, das Sterben verlacht! / Ewig, der Sklav’rei ein 
Ende, / heilig die letzte Schlacht! // Brechet das Joch der Tyrannen, / die uns so grausam 
gequält. / Schwenket die blutrote Fahne / über die Arbeitcrwelt. // Brüder, ergreift die
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Perspectivas Alemãs. - Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. Pp. 186-212.



187

alemã de Hermann Scherchen, é considerada a canção militante mais impor-
tante do movimento dos trabalhadores na Alemanha. Os dois senhores, em 
cuja conversação a canção é citada, identificam-se por sua roupa, seu hábito e o 
contexto situacional como membros daquela classe social contra a qual o grito 
de liberdade da canção se dirige. Para um leitor que conhece a canção e sua 
função — e apenas para ele — é claro que os dois senhores não fazem parte dos 
irmãos com os quais a canção simpatiza. Para ele, a observação “schön gesagt” 
(belas palavras) e a afirmação "wir können einfach nicht alle mitnehmen ’ (sim-
plesmente não podemos levar todos conosco), nesse contexto, têm um efeito 
cínico e dissonante e, portanto, cómico. Em contraposição, um leitor que care-
ce do conhecimento intertextual não consegue decodificar essa piada.

Imagem (1): Charge

»_ Brwkr, n r  Som  m  F rriw ft ... 
u ioo  fo M ft, obor w ir komm ttofodi 

■ d il al« m ttiwkm to...«

“... irmãos, para o sol, para a liberdade... 
belas palavras, mas, simplesmente, 

não podemos levar todos conosco...”

Gewehre, / auf zur entscheidenden Schlacht! / Dem Kommunismus die Ehre, / ihm sei 
in Zukunft die Macht.
Eis uma tradução para o português dessa canção:
Irmãos para o sol, para a liberdade, / irmãos, para a luz no zénite! / Claramente, do 
passado escuro, / o futuro está a brilhar. // Vejam, como o cortejo das milhões / nasce 
infinitamente da escuridão, / até que o desejo da sua saudade / enche o firmamento e a 
negridão. // Irmãos, estendam as mãos, / Irmãos, riam da morte! / Acabem, para sempre, 
com a escravidão, / santifiquem a última batalha! // Quebrem o jugo dos tiranos, / que 
nos, tão cruelmente, atormentaram. / Acenem a bandeira vermelha de sangue / sobre o 
mundo do trabalhador. // Irmãos, peguem as carabinas, / partam para a batalha decisiva! 
/ Toda a honra para o comunismo, / que a ele pertença, doravante, o poder. (N.T.)
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Como se percebe, a intertextualidade é, às vezes, uma condição necessária, 
se bem que não suficiente, para a compreensão do texto. Os textos que se 
referem a outros textos não podem ser compreendidos, ou apenas podem ser 
compreendidos superficialmente, sem o conhecimento dos textos de referên-
cia. Mas podemos explicitar a importância da intertextualidade para a com-
preensão textual a tal ponto que o linguista possa tirar proveito disso? Será que 
intertextualidade é um termo útil para a linguística? Vários autores duvidaram 
disso (por exemplo: Heinemann, 1997; Steyer, 1997; Fix, 2000, p. 451).

No que segue, tentarei demonstrar com detalhes como a intertextualidade 
influencia a compreensão de texto e onde se abrem perspectivas relevantes 
para a linguística. Escolhi para tanto os seguintes três pontos de vista:

a) a intertextualidade e o microtexto,
b) a intertextualidade e os recursos linguísticos
c) a intertextualidade e o usuário da língua.
Mas, antes de abordar esses pontos, quero esboçar como o conceito da 

intertextualidade, na minha opinião, se encaixa na sistemática da linguística 
textual e como se relaciona a outros conceitos básicos dessa disciplina.

2. O que é intertextualidade?
O objeto de pesquisa da linguística textual é o texto. Entretanto, até hoje 

não há um acordo sobre a definição de texto e, consequentemente, sobre a 
delimitação exata do objeto da linguística textual. De Beaugrande & Dressier 
(1981, p. 3) definem o texto como “ocorrência comunicativa”. De acordo 
com essa definição, um texto legítimo deve ter objetivos comunicativos. Além 
disso, é opinião unânime que textos são signos (linguísticos) complexos.

Podemos partir dessa definição mínima e dividir, no próximo passo, o ob-
jeto da linguística textual em duas áreas grandes, que podem ser rotuladas 
com os termos microtexto e macrotexto. Ao longo do tempo, o foco de 
interesse da linguística textual deslocou-se do microtexto para o macrotexto 
(cf. Antos & Tietz, 1997).

Os microtextos são produtos linguísticos delimitados, denominados na lin-
guagem cotidiana com o termo individual texto. Um microtexto prototípico

• provém de um único autor,
• foi redigido num determinado momento histórico,
• com uma intenção determinada,
• trata de um tema determinado,
• pertence a um determinado gênero textual
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• e constitui-se, exclusivamente, de componentes linguísticos (palavras e 
orações).

Os melhores exemplos dessa categoria 
clássicos e românticos, por exemplo: 

Exemplo (1): Poema clássico 
Wandrers N achtlied  
Der du von dem H im m el bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt m it Erquickung füllest,
Ach, ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

encontram-se entre os poemas dos

Canção vespertina do peregrino'’
Tu que és do alto céu,
Toda dor e mágoa curas,
E, quem duplamente sofre, 
Duplamente revigoras.
Ai, cansado estou da lida!
Que me valem dor, prazer?
Doce calma,
Vem, ai, vem à minha alma! 
(tradução de Roswitha Kempf)

Esse texto de Johann Wolfgang von Goethe foi escrito em 1776. O gênero 
textual é definido pelo próprio poeta no título “Nachtlied’ (Canção vespertina). 
Seja como for que os textos particulares desse gênero possam ser caracte- 
rizados, a canção vespertina aqui presente, como se reconhece facilmente, 
tem a forma de uma oração. O tema do texto são as dúvidas existenciais no-
turnas do falante e a busca da paz interior. A intenção do poeta é exprimir 
um estado de alma pela representação mimética de emoções.

O macrotexto, ao contrário do microtexto, é um objeto ao qual podemos 
nos referir com o termo texto como nome contável e também como nome de 
massa. Os macrotextos

• não precisam ser delimitados claramente,
• podem compor-se de numerosos microtextos que mantêm múltiplas re-

lações entre si,
• podem ser ampliados por diferentes produtores de texto,
• em momentos históricos diferentes e
• com diferentes intenções.

Bons exemplos de macrotextos são as conversações com vários participan-
tes, como conversas de mesa de almoço entre colegas na cantina. Quando 5

5 Publicado em: KEMPF, Roswitha. A poesia alemã -  breve antologia. São Paulo: Massao 
Ohno Editor. 1981, p. 112. (N.T.)
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gravamos e transcrevemos conversações desse tipo, notamos que definir a sua 
textualidade é muito mais difícil do que captar a textualidade do poema cita-
do acima. As conversas começam e terminam mais ou menos aleatoriamente; 
elas não têm um percurso planejado e podem cambiar entre vários temas 
por livre associação; várias vozes podem falar simultaneamente e se sobrepor 
mutuamente; os elementos que compõem o texto às vezes, mas nem sempre, 
se relacionam entre si e se entrelaçam. Se recortássemos um segmento de um 
macrotexto, esse recorte, muitas vezes, seria um texto exatamente no mesmo 
sentido que o macrotexto inteiro: ele teria limites arbitrários para fora, seria 
arbitrário no seu decorrer e incompleto nas suas concatenações.

As conversações, de uma maneira geral, constituem-se dos turnos dos fa-
lantes individuais, e alguns desses turnos podem muito bem ter as caracterís- 
ticas de microtextos bastante típicos, mas omitiríamos qualidades essenciais 
da conversação como unidade textual, se tentássemos descrevê-la, simples-
mente, como uma sequência de microtextos.

Outro bom exemplo de um macrotexto são as revistas que anunciam a 
programação da televisão (tipo a TV Guide americana), nas quais numerosos 
textos e textinhos anunciam, comentam e interpretam outros textos (pois 
filmes e telenovelas também são textos). Esses textos individuais podem ser 
entrelaçados entre si de múltiplas maneiras, mas podem, também, ficar com-
pletamente separados um ao lado do outro. Eis um exemplo:

Imagem (2): Recorte de uma revista com a programação de TV
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A imagem mostra uma página dessas revistas que, ao primeiro olhar, pare-
ce conter dez microtextos. Cada um desses microtextos apresenta um filme 
anunciado para a noite do dia dois de dezembro. Por meio do título ALLE 
SPIELFILME 2. Dezember DO(nnerstag) (“TODOS OS FILMES 2 de de-
zembro QUI[nta-feira]”), assim como por seu arranjo na página, os dez tex-
tos se encaixam em um único texto maior. Ao mesmo tempo, cada um desses 
microtextos constitui-se de várias partes, que, por sua vez, podem também ser 
interpretadas como microtextos. Vejamos um deles em detalhe:

Imagem (3): Apresentação de um filme

Das Piano
Selbstbefreiung einer Frau

PIANO
A libertação de uma mulher

DRAMA Die stumme Ada 
(Holly Hunter) kommt 
1850 mit ihrer Tochter Flora 
(Anna Paquin) aus Schott-
land nach Neuseeland, um 
den Farmer Stewart (Sam

B a in e s  ha t  e ine  Idee, w ie  

e r A d a  n ah e  se in  ka n n

Neill) zu heiraten, den sie 
gar nicht kennt. Stewart 
weigert sich, ihr geliebtes 
Klavier mitzuschleppen, als 
er sie am Strand abholt. Sein 
wundersamer Nachbar Bai-
nes (Harvey Keitel) erkennt 
dagegen, was das Piano für 
Ada bedeutet, und nutzt dies, 
um sich ihr zu nähern. {Wh. 
Mo. ,13.12., 0.35 Uhr)

Aus/F 1992 0: The Piano R: Jane Carp' 
p»on D: Holly Hunter. Harvey Keitel, Sam 
Neül. Anna Paquin, Tungia Bake FSK: 12 
115 Min.—  2.20 1-839-932

[•  V f  Intensiv, intim und mit 
l y /  grandiosen Bildern

Humor Action S p a m q  G«fBM Anspruch

D R A M A
N o  a n o  1 8 5 0 ,  A d a  
(H o lly  H unter), m uda, 
v e m  c o m  s u a  filha  
F lo ra  (A n n a  P a q u in )  
d a  E s c ó c ia  p a ra  N o v a  
Z e lâ n d ia  p a ra  c a sa r -  
s e  c o m  o  fa ze n d e iro  
S te w a rt  ( S a m  N e ill) o 
qua l e la  ne m  conhece.

Baines tem uma ideia de 
como se aproximar de Ada

Stew art  re c u sa - se  a  le
v a r  c o n s ig o  o  a m a d o  
p ian o  d e la  q u a n d o  va i 
b u scá - la  n a  pra ia. S e u  
v iz inho  e sq u is ito  B a in e s  
(H a rv e y  Keitel), n o  e n 
tanto, re c o n h e c e  c o m o  
o  p ia n o  é  im p orta n te  
p ara  A d a  e  ap ro ve ita -se  
d is s o  para  ap ro x im ar-se  
dela.
(rep. S e g ,  13/12/04, à s  
0 .3 5  h o ra s)

Aus/F 1992 O : The Piano 
D. Jane Cam pion A :  Holly 
Hunter, H a rve y  Keitel, 
S a m  Neill, A n a  Paquin, 
Tungia Baker IM: 12 anos 

115 min.'  2.20 1-893-932

Intensivo, intimo e com 
l  . j imagens magnificas

Humor Açào Susp. Emoç. Nivel

C D *  S * .................

Como primeiro passo, o tipo de filme é especificado (aqui: Drama); em 
seguida, vê-se um resumo sucinto da trama do filme, ou seja, da situaçáo ini-
cial; nesse resumo, indicam-se também os atores que representam os papéis 
principais. Acrescenta-se, ainda, uma foto cênica com um subtítulo mais ou 
menos expressivo. Tanto no resumo quanto no subtítulo da foto, a vagueza 
tem a função de estimular a curiosidade do leitor para ver o filme.

No canto direito inferior, separado do restante do texto por uma linha hori-
zontal, encontra-se um parágrafo impresso em fonte de tamanho pequeno, que 
contém informações técnicas: o país e o ano de produção, o título original, o 
nome do diretor, os nomes dos atores principais, a idade mínima de um espec-
tador para a qual seja recomendada a exibição do filme e a duração do filme 
em minutos. Embaixo disso, é dada uma avaliação tríplice, cujo autor e cujos
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critérios fundamentais permanecem anónimos: uma face mais ou menos sor-
ridente simboliza, graficamente, a impressão geral; duas ou três palavras-chave 
fornecem uma avaliação verbal (bastante indeterminada); e uma escala entre 
zero e três pontos, em categorias como humor, ação, suspense, emoção e nível 
artístico, dá a impressão de classificar e avaliar o filme numericamente.

As partes são unidas por um título comum, que contém o nome do filme, 
e um subtítulo acrescentado pela redação, assim como o horário e o canal 
responsável pela transmissão do filme. As partes no canto direito inferior são 
ligadas com o resumo e a foto, apenas pelo título em comum. As informações 
técnicas e a parte avaliadora não são ligadas entre si. O subtítulo geral não 
mantém uma relação clara com as demais partes. Nesse exemplo, por con-
seguinte, se juntam três ou mais microtextos, para formar um texto de uma 
complexidade maior. Este se reúne com outros textos construídos de uma ma-
neira semelhante e localizados no mesmo nível de complexidade, para formar 
o macrotexto da página. Esta, por sua vez, junto com algumas outras páginas, 
forma o macrotexto do programa do dia, o qual, junto com os outros progra-
mas do dia, constitui o macrotexto do programa da semana, etc. Percebe-se 
que macrotextos de diferentes níveis de complexidade podem, de múltiplas 
maneiras, ser encaixados um no outro.

Outros exemplos de macrotextos (propositadamente escolhidos de domí-
nios heterogéneos), nos quais prevalecem características semelhantes, são: a 
Bíblia, a literatura alemã medieval e a internet. Culturas inteiras também são 
macrotextos. Esses exemplos mostram que muitos macrotextos não têm limi-
tes e nem podem ser delimitados. De fato, os macrotextos podem ser amplia-
dos continuamente e podem ser caracterizados, a cada momento histórico, 
apenas como resultado momentâneo dos processos da sua criação e do seu 
desenvolvimento. Por conseguinte, os macrotextos típicos são polifônicos, 
politemáticos e poligenéricos, i.e., reúnem, dentro de si, as vozes de vários 
falantes, tratam de vários temas, por vezes desconectados, e podem apresentar 
traços de diferentes gêneros textuais. Além disso, os macrotextos podem ser 
multimodais e multimidiáticos, i.e., podem combinar trechos falados com 
trechos escritos; podem incluir tanto componentes verbais quanto não ver-
bais como imagens, sons, música, etc. e podem, graças à divisão de trabalho 
semiótico entre esses componentes, surtir efeitos comunicativos específicos.

Apenas recentemente, a linguística textual descobriu os macrotextos como 
objeto de pesquisa promissor (cf. An tos & Tietz, 1997). Tais textos exigem 
abordagens e métodos analíticos que ultrapassam, de longe, o instrumental 
posto à prova nos microtextos.



193

Na linguística textual do microtexto, distinguem-se duas questões principais. 
A primeira focaliza as forças centrípetas,ou seja, as forças que agregam o micro-
texto por dentro e o delimitam para fora. Essa é a questão central da pesquisa 
da coerência. A outra questão principal focaliza as forças centrífugas no micro-
texto, ou seja, as forças que o conectam para fora, com outros microtextos. Essa 
está no centro da pesquisa da intertextualidade (cf. Kristeva, 1967):

Figura (1): Duas questões principais da linguística textual

Objeto de pesquisa: 
o microtexto

forças forças
centrípetas centrífugas

pesquisa pesquisa da
da coerência intertextualidade

Nos anos 70 e 80 do século XX, a pesquisa da coerência dominou, em 
grande parte, a discussão na linguística textual (Harweg, 1979[1968]; Halli- 
day & Hasan, 1976; Beaugrande & Dressier, 1981; Strohner & Rickheit, 
1990). Pesquisaram-se as cadeias de retomada referencial, as recorrências le-
xicais, pró-formas, elipses, conectores e isotopias.

Desde os anos 90, a pesquisa da intertextualidade ganhou espaço. Ela tam-
bém pode ser dividida em duas direções, cujos objetos de pesquisa foram 
denominados de intertextualidade horizontal e vertical (Kron, 2002, p. 9):

Figura (2): Dois tipos de intertextualidade

intertextualidade

vertical horizontal
(paradigmática) (sintagmática)

relações de 
semelhança

relações de 
contiguidade
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A intertextualidade vertical — também chamada de paradigmática (Hei-
nemann, 1997, p. 25) ou tipológica (Holthuis, 1993, p. 51-88) —  abrange as 
relações de semelhança entre os microtextos, ou seja, aquelas características 
dos microtextos que são relevantes para sua classificação em gêneros textuais 
(Beaugrande & Dressier, 1981, p. 188-215). A teoria dos gêneros original-
mente faz parte da teoria literária (Genette, 1990), mas foi descoberta pela 
linguística textual já nos anos 70 (Giilich & Raible, 1972) e está em alta no-
vamente, desde os meados dos anos 90 (Adamzik, 1995 e 2000).

A intertextualidade horizontal, por sua vez —  também chamada de sintagmá- 
tica (Heinemann, 1997, p. 25) ou referencial (Holthuis, 1993, p. 89-153) — , 
abrange as relações de contiguidade entre os microtextos. Para entender melhor 
o que isso significa, podemos recorrer à tipologia da “transcendência textual” de 
Gérard Genette (1993, p. 9-18) apresentada a seguir numa ordem levemente 
alterada. Genette distingue entre:

-  a arquitextualidade,
-  a paratextualidade,
-  a intertextualidade,
-  a metatextualidade e
-  a hipertextualidade.
A arquitextualidade diz respeito à classificação dos textos em categorias 

textuais, ou seja, ela se refere àquilo que é chamado, também, de intertextua-
lidade vertical.

A paratextualidade abrange as relações entre textos que ocorrem na mesma 
mídia, como os textos da revista com a programação de televisão, os textos de 
uma antologia ou os nós de um hipertexto.

A intertextualidade, no sentido de Genette, compreende todas as formas 
de citações explícitas ou ocultas e todas as maneiras de retomar os recursos 
linguísticos e as formulações de outros textos.

Fala-se de metatextualidade quando um texto se refere a outro fazendo co-
mentários, por exemplo, na resenha, na interpretação ou na edição crítica.

Com o termo hipertextualidade, Genette refere-se a textos derivados de 
outros textos: apropriações e reelaborações temáticas, paródias, sátiras, imita-
ções e plágios. Aquilo que se chama de hipertexto na linguagem corriqueira e 
na linguística não pertence, portanto, a essa categoria.

As relações paratextuais, intertextuais, metatextuais e hipertextuais, no sen-
tido de Genette, pertencem àquilo que, no sentido mais amplo, é chamado de 
intertextualidade horizontal. As relações paratextuais dizem respeito à mídia; 
as intertextuais, à forma linguística. Esses dois tipos podem ser verificados
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na superfície do texto. Ao contrário, as relações metatextuais e hipertextuais 
ultrapassam a dimensão formal. Comentários/ interpretações e derivações/ 
reelaborações podem referir-se tanto à forma quanto ao conteúdo.

Numa perspectiva ampliada, a intertextualidade horizontal pode ser cha-
mada, também, de coerência do macrotexto. As relações paratextuais consti-
tuem a coerência midiática, as relações intertextuais (no sentido de Genette), 
a coesão formal do macrotexto. As relações metatextuais dizem respeito aos 
temas e às proposições, ou seja, à coerência discursiva. As relações hipertex-
tuais (no sentido de Genette), finalmente, são responsáveis pela coerência 
estética do macrotexto.

A intertextualidade horizontal, na forma e organização anteriormente esboça-
da, até há pouco tempo era objeto exclusivo dos estudos literários. Apenas recen-
temente, os linguistas têm começado a se ocupar dela (Holthuis, 1993; Linke & 
Nussbaumer, 1997; Häßler, 1997; Rößler, 1999; Fix, 2000, entre outros).

No que segue, analisarei o papel da intertextualidade na compreensão de 
texto dos três pontos de vista mencionados anteriormente. Ao mesmo tempo, 
focalizarei a questão de quais aspectos da intertextualidade são os mais rele-
vantes para a linguística.

3. A intertextualidade e o microtexto
Há microtextos como a Wandrers Nachtlied (veja o exemplo 1 acima) que, 

em princípio, parecem ser independentes de outros microtextos e, portan-
to, também de macrotextos. Pelo menos num exame superficial, é possível 
pressupor que esses microtextos se constituem de um conjunto fechado de 
palavras, que se concatenam entre si formando orações, que, por sua vez, se 
combinam para compor o texto. Com o nível do texto, alcançamos um limite 
superior de complexidade, no qual o objeto linguístico se acaba e, portanto, 
não é mais passível de nenhuma complementação.

A assinatura de Goethe embaixo da primeira versão de Wandrers Nachtlied 
apoia essa interpretação do texto como uma unidade fechada e autossuficiente:

Exemplo (2): A assinatura de Goethe
Am  Hang des Ettersberg No declive do monte Etter
d. 12. Febr. 7 6  d. 12 de fev. 76
G. G.

Todavia, existem outros microtextos que excluem, já de antemão, qual-
quer possibilidade de defender esse ponto de vista, como mostra o exemplo 
seguinte:
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Exemplo (3): Uma crítica teatral de Alfred Kerr

Bernard Shaw : “Pygmalion”
Erstaufführung im  Lessing- Theater

I.
Der Sieg des M utterwitzes. (Zugleich Sieg einer Frauensperson über einen Junggesel-
len, zugleich ihr Sieg im  bürgerlichen Hochkommen.)

Ein Lautforscher, Sprachlehrer und beinahe Kirchendichter nim m t eine Blumen-
verkäuferin ins Haus; er vermißt sich, in einem halben Jahre sie durch Sprachverbes- 
serung einer Herzogin gleich zu machen.

Das gelingt. Er selbst jedoch zappelt am Schluß im  Netz... (und so). Er wollte die 
Sache meistern; die Sache meistert ihn. Faustisch gesprochen: „Am Ende hängen wir 
doch ab —  von Kreaturen die w ir machten. “
Das die Vorgänge.

II.
Zwei Dinge sind bei Shaw, wie oft hab’ ich es gesagt, zu scheiden: Gerüst und Behang. 

Der Behang ist von Shaw; das Gerüst von jedermann.
Diesmal behängt er es nicht m it einer Sturzflut von Epigrammen; er behängt es 

m it etlicher... munteren Sozial-Ethik.

U

Bernard Shaw: “Pygmalion”
Estreia no Teatro de Lessing

I.
A vitória da graça natural. (Ao mesmo tempo a vitória de uma mulher sobre um 
misógamo; ao mesmo tempo a vitória dela na ascensão burguesa).
Um pesquisador da fonologia, professor de línguas e, por um triz, poeta religioso 
hospeda uma ramalheteira na sua casa; ele atreve-se a apostar que, em meio ano, 
pode transformar essa vendedora ambulante em uma condessa, investindo na cor-
reção da linguagem dela.
Esse plano tem êxito. Contudo, no fim ele mesmo debate-se na rede... (e assim 
por diante).
Ele quis vencer o desafio, o desafio o venceu. Para citar Fausto: “Apesar de tudo, 
no fim, dependemos —  das criaturas que trouxemos à existência”.
São esses os acontecimentos.



197

Q uantas vezes já afirmei, no que diz respeito a Shaw, é preciso separar duas coisas: 
o arcabouço e a tapeçaria.
A tapeçaria é de Shaw; o arcabouço, de todo mundo.
Desta vez, ele não o enfeita com uma enxurrada de epigramas; ele o enfeita com 
uma bastante... animada ética social.

II

Esse microtexto, o início de uma crítica teatral de Alfred Kerr, do ano 
1913, refere-se a outro texto, fazendo comentários sobre ele, cita, nessa opor-
tunidade, um terceiro, menciona outros, e, ao resumir o texto comentado, 
o transforma ironicamente (assinalei em negrito alguns trechos-chave). Com 
efeito, entretecem-se relações intertextuais, metatextuais e hipertextuais no 
sentido de Genette. Se um dramaturgo de hoje inserisse esse texto no folheto 
da programação de uma nova encenação, ao lado de um recorte da peça, 
estabelecer-se-iam, além disso, relações paratextuais.

Numerosos gêneros textuais, segundo as normas relevantes, não podem 
prescindir de relações intertextuais de diferentes tipos. Assim, um artigo cien-
tífico sem remissões a outros textos científicos e sem comentários sobre esses 
textos, dificilmente, seria aceito como trabalho científico. Do mesmo modo, 
um sermão que não se referisse a nenhum texto bíblico não seria um ver-
dadeiro sermão, e uma sentença judicial que não se referisse a outros textos 
jurídicos não seria uma sentença judicial.

Além disso, muitos textos para os quais exigências desse tipo não valem 
de antemão fazem, explicita ou implicitamente, referência a outros textos. 
Vejamos o poema Loreley de Heinrich Heine que, em vários aspectos, parece 
assemelhar-se a Wandrers Nachtlied (os trechos-chave em negrito):

Exemplo (4):
Lorelai6

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, Eu não sei qual o sentido
D aß ich so traurig bin; Dessa tristeza em que estou.
Ein M ärchen aus alten Zeiten, Um conto, há tempos ouvido,

Das kom m t m ir nicht aus dem Sinn. 
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließ t der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt 
Im Abendsonnenschein.

Da mente não me passou:
“É fresca a brisa. Anoitece. 
Vai o Reno manso, a flux; 
Ao sol posto resplandece 
O  cimo da rocha em luz.

6 Publicado em: CAMPOS, Geir (Sei.). O livro de ouro da poesia alemã. Vários tradutores. 
Edição bilíngue. Rio de Janeiro: Tecnoprint (Clássicos de Bolso), s.d., p. 191. (N.T.)
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Die schönste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie käm m t ihr goldenes Haar.

Sie käm m t es m it goldenem Kamme 
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame, 
Gewaltige Melodei.

Den Schijfer im  kleinen Schiffe 
Ergreift es m it wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur h inau f in die Höh.

Ich glaube, die Wellen verschlingen 
A m  Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat m it ihrem Singen 
D ie Lore-Ley getan.

Vê-se bela, reclinada,
Lorelai sobre o arrebol,
E alisa a trança dourada 
Dos seus cabelos de sol.

Ao mover o pente de ouro, 
Canta a fada uma canção... 
Oh! na voz desse tesouro 
Que melodias estão!

Passa o barqueiro nas águas 
E, embevecido de a ouvir, 
Não sente o risco das fragas: 
Olha pro  céu a sorrir.

Devora-o a vaga inimiga, 
Naufraga o barco, lá vai... 
Por causa dessa cantiga,
Por causa de Lorelai”. 
(tradução de João Ribeiro)

Em princípio, a história narrada aqui é autossuficiente, mas no início e no 
fim7, ela é entretecida explicitamente com o intertexto. Com essa estratégia 
discursiva, o falante distancia-se da sua narração e produz um estranhamen-
to irónico.

Nos textos nos quais não há nenhuma referência intertextual explícita, o 
autor e o intérprete podem sempre criar relações implícitas: o primeiro, por 
meio de associações que acompanham a produção e o segundo, por associações 
que acompanham a recepção. De fato, como veremos mais adiante, eles são 
até obrigados a fazer isso. Stricto sensu — se for permitido explorarmos por 
um momento essa ideia hipotética — podemos dizer que somente o primeiro 
microtexto do mundo representou um verdadeiro ponto de partida autónomo 
para os macrotextos. O segundo microtexto já se relacionou de alguma maneira 
com esse primeiro, seja por semelhança ou dessemelhança, seja pela contiguida-

7 Infclizmente, na última estrofe do poema, a referência ao intertexto destacada por 
Hardarik Bliihdorn não aparece na tradução portuguesa. Por isso, o leitor não percebe 
mais o estranhamento irónico presente na versão original. Uma tradução mais literal 
do trecho relevante pode recuperar essa estratégia discursiva, mas não reflete o tom 
romântico do original: Acredito que as ondas devoram,! No fim , o nauta e sua barca;/ Foi 
isso que, com seu canto,!Fez a Lore-Ley. (N.T.)
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de midiática, pelo uso de recursos linguísticos semelhantes ou idênticos, ou seja 
talvez por comentários, ou até por uma elaboração daquele primeiro texto.

Num mundo no qual já existem textos, é impossível produzir novos textos 
sem fazer referência aos micro e macrotextos previamente existentes; e todo 
texto novo transforma-se, imediatamente, num possível ponto de referência 
para textos posteriores.

Alguns microtextos são produzidos, justamente, com a intenção de providenciar 
pontos de referência intertextuais. Por um lado, os microtextos podem se referir a 
textos produzidos anteriormente; por outro, podem antecipar textos a serem ainda 
produzidos. Para ilustrar esse aspecto, vamos analisar mais um exemplo;

Imagem (4): Propaganda da gramática Duden

126 Jahro Duden: Immer genau richtig!

Die einzige Grammatik, 
die weitermacht, wo 
andere am Ende sind.
Jetzt neu mit ausführlicher, systematischer Beschrabung der 
gesprochenen Sprache und eigenem detailliertem Kapitel 
über die Struktur und die Funktion von kompletten Texten.

it »  t loi' nso < ui. taeo ui.

I  dudenJ
i )

125 anos da Duden: Sempre meticulosamente correta!

A única gramática que 
continua eficaz onde as 
outras não mais o são.
N ova edição, agora, com  um a descrição porm enorizada 
e  sistem ática da língua falada e  um  detalhado capítulo 
extra sob re  a  estrutura e a função de textos completos.
Livro: 21,95 €  [D); 22.60 € [A]: 38,60 sFr.

Apenas o Duden é o Duden.

Pelo que se percebe, esse microtexto brinca com a possibilidade de que as 
formulações “Die einzige Grammatik die weitermacht, wo andere am Ende sind' 
(a única gramática que continua eficaz onde as outras não mais o sáo) e “Nur
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der Duden ist der Duden” (apenas o Duden é o Duden) sejam retomadas, cita-
das, comentadas ou, talvez, até reelaboradas por outros textos e sejam, portan-
to, divulgadas — justamente o que está acontecendo neste momento.

A intertextualidade, do ponto de vista do microtexto, como a examinei 
aqui, pode ser vista como um processo da compreensão social de textos. Mi- 
crotextos sáo interpretados por meio do encaixamento em macrotextos e do 
seu entrelaçamento progressivo com o intertexto. Ao mesmo tempo, a sua 
interpretação por meio dos macrotextos passa a ser institucionalizada e se 
torna consagrada para os membros de uma sociedade.

Esse processo tem uma função cultural extremamente importante para a 
comunidade comunicativa. No entanto, pelo que eu vejo, ele não tem im-
portância imediata para a linguística. Tradicionalmente, ele é pesquisado com 
sucesso pelos estudiosos da literatura e da mídia. Por isso, continuarei com o 
segundo aspecto a ser examinado.

4. A intertextualidade e os recursos linguísticos
Todos nós carregamos em nossas mentes uma ideia do signo linguístico 

que Ferdinand de Saussure, há quase cem anos, desenhou mais ou menos na 
seguinte maneira (cf. Saussure, 1967, p. 78):

Figura (3): O signo linguístico conforme Saussure

Esse modelo, que associa um significado mais ou menos constante a uma 
forma sígnica mais ou menos constante, é extremamente útil para muitos 
interesses da pesquisa linguística, mas é enganador e até mesmo contrapro-
ducente para alguns outros objetivos.

Isso se torna evidente quando passamos a analisar os nossos motivos para 
atribuir significados às formas sígnicas e os procedimentos para verificar quais 
são os significados certos. O fator crucial nesse âmbito são sempre os textos.

Ou, dito melhor: os verdadeiros signos linguísticos não são as palavras, 
mas sim os textos. Os textos adquirem sentido em situações nas quais são 
enunciados por falantes que tentam influenciar o comportamento dos seus
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destinatários. Com base no sentido textual constituído numa situaçáo espe-
cífica, recuperamos o sentido dos elementos menores, das formulações, pala-
vras e construções gramaticais. O sentido dos recursos linguísticos pode ser 
verificado apenas nos textos nos quais ocorrem.8

Para os recursos linguísticos, vale também o princípio da intertextualidade 
mencionado anteriormente: apenas o seu primeiro uso (hipotético) pode ser 
livre de relações intertextuais. Somente no seu primeiro uso, é possível que 
um recurso linguístico receba seu significado, unicamente, daquele texto e 
contexto em que está inserido. Qualquer uso posterior representa, inevitavel-
mente, uma retomada, que pode concordar com a atribuição de significado já 
efetuada ou pode, de uma maneira ou outra, se distanciar dela.

Tomamos como exemplo a expressão agenda 2010, inventada no início do ano 
2003 pelo ex-chanceler alemão Gerhard Schröder (ou pelos seus conselheiros) 
para denominar o projeto de reformas sociais do então governo alemão. Como 
essa expressão se compõe de recursos linguísticos já existentes, é óbvio que ela 
era, desde o início, entrelaçada com o intertexto e teve seu significado de certa 
maneira prefigurado por ele. No entanto, se abstraímos, por um instante, dessa 
intertextualidade a priori, podemos supor que a expressão, no momento do seu 
primeiro uso, recebeu do seu ambiente textual e situacional o seu primeiro signi-
ficado ou, por assim dizer, o seu significado original. Sendo retomada em outros 
textos — como, de fato, aconteceu naquela época — começa a sua história 
intertextual, que estabelece (e estabiliza) seu significado na consciência intersub- 
jetiva da comunidade comunicativa. A partir daí, o significado já é submetido à 
mudança histórica, que, inevitavelmente, leva a empregos metafóricos.

No entrelaçamento intertextual dos recursos linguísticos, podemos distin-
guir novamente as relações arquitextuais, paratextuais, intertextuais, metatex- 
tuais e hipertextuais, no sentido de Genette.

As relações arquitextuais manifestam-se no fato de que os recursos lin-
guísticos se distribuem de uma maneira específica pelos gêneros textuais; as 
relações paratextuais, em sua especialização por determinados usos midiáti- 
cos. Assim, encontramos a expressão agenda 2010 inicialmente nas comuni-
cações, nos debates e nos comentários políticos, nas mídias especializadas em 
política e nas mídias de massa, mas não a encontramos em gêneros literários, 
em textos utilitários como receitas culinárias, manuais técnicos ou listas tele-

8 Tipicamente, o conceito do signo é associado com os recursos linguísticos lexicais, mas 
é claro que o termo se refere também aos recursos gramaticais que também contribuem 
para a produção de sentido.
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fónicas e também não a achamos em dicionários. Quando a expressão migra 
para outros gêneros textuais e para outras mídias, é muito provável que essa 
transição seja acompanhada por mudanças semânticas. Nesse processo, as 
relações metatextuais e hipertextuais, no sentido de Genette, ganham impor-
tância. Vejamos dois exemplos ilustrativos.

No jornal semanal Freitag (sexta-feira), do dia 19 de dezembro de 2003, a 
autora Kathrin Schmidt escreveu a seguinte “carta natalina” para o chanceler 
Gerhard Schröder intitulada “M it dem roten Buch ins Bett. Schröder-Bibel. 
Die ‘agenda 2010’als Leseerlebnis” (Deitado na cama com o livro vermelho. A 
bíblia de Schröder. A “agenda 2010” como experiência de leitura):

Exemplo (5): Uma “carta natalina” para Gerhard Schröder 
Lieber Gerhard,
eigentlich wollte ich letztes Wochenende an den studentisch-gewerkschaftlichen Protes-
taktionen teilnehmen, aber um nackt durch die Straßen zu laufen, war es m ir dann 
doch zu  nasskalt. Ich blieb im  Bett [...] und las das rote Heftchen der agenda 2010 
[■■■]
Wirklich sehenswert [...] sind die [...] Bibier der agenda 2010. [...] M ein Lieblings-
bild ist das m it der Gesundheit. In einem etwas abgeflachten Teletubbie-Land knuts-
chen zwei von unseren jungen Menschen. Dem Idyll nähern sich diese roten Pfeile und  
entfernt könnte es ein Plakat fü r  Zuzahlung bei Viagra sein. Aber nein —  die Frau 
hat einen Arm in Gips gelegt bekommen [...] Bloß um noch m it ihrem Freund knuts-
chen zu  können, muss sie a u f krank machen. So kann das m it Deutschland ja  nichts 
werden. LJm im  B ild zu bleiben —  meine agenda 2010 hätte zum  Ausgangspunkt: 
Ungeschützter Geschlechtsverkehr fü r  alle von 15 bis 65. [...]

Caro amigo Gerhard,
para dizer a verdade, no ultimo fim da semana, quis participar nas ações de protes-
to organizadas pelos estudantes e pelos sindicatos, mas me convenci finalmente de 
que, para correr pelada pelas ruas, o tempo estava frio e úmido por demais. Fiquei 
na cama [...] e li o caderninho vermelho da agenda 2010 [...].
O  que realmente vale a pena ver [...] são as imagens da agenda 2010. [...] M inha 
imagem favorita é aquela que trata da saúde. Num país um pouquinho achatado 
de Teletubbies, dois dos nossos jovens cidadãos trocam um beijo ardente. A esse 
idílio, aproximam-se aquelas duas setas vermelhas e, se vista na distância, poderia 
se tratar de um cartaz publicitário informando sobre as sobretaxas que os segura-
dos pagam para o Viagra. Mas, muito pelo contrário, —  a mulher teve um braço 
engessado [...] Apenas para poder dar uns amassos com seu namorado, ela tem 
que gazetear o trabalho. Assim, a Alemanha não pode dar certo. Para permanecer 
na imagem —  minha agenda 2010 teria como ponto de partida: relações sexuais 
desprotegidas para todos entre 1 5 e 65 anos de idade [...]
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O uso em negrito da expressão agenda 2010, no final desse texto, é visivel-
mente conectado — por meio de uma cadeia de retomadas por citação, ou 
seja, por meio de relações intertextuais, no sentido de Genette —  com o uso 
dessa expressão feito por Schröder. Observa-se, porém, que, nesse novo con-
texto, se acrescenta um comentário irónico, ou seja, se estabelece uma relação 
metatextual. Essa relação modifica o significado assumido pela expressão no 
novo contexto. Agenda 2010 não se refere mais ao programa de reformas con-
cebido por Schröder, mas, como indica também o possessivo meine (minha), 
a um programa de reformas alternativo, que — pelo que parece — não foi 
feito para ser levado a sério. Com essa modificação semântica, o texto estabe-
lece uma relação hipertextual com o texto original, a saber, na forma de uma 
elaboração parodística.

O caráter da derivação elaboradora torna-se mais nítido no exemplo (6). 
Num grupo de discussão na internet, um certo Robert Greibig escreveu no 
dia 17 de janeiro de 2005:

Exemplo(ó)9: Recorte de um grupo de discussão na internet
(...) kann mir bis dato leider noch keine 
spiegeldigi-cam leisten... aber ist schon in 
meine agenda ;-) 2010 aufgenommen 
worden

“(...] por enquanto não tenho dinheiro 
para comprar uma camera reflex 
digital [...], mas ela já foi incluída na 
minha agenda ;-) 2010.”

Nesse exemplo, a expressão agenda 2010 não se refere a nada político, mas 
a uma lista pessoal de coisas desejáveis a serem compradas, e o falante assinala 
explicitamente, pela inserção do emoticon ;-), que ela deve ser interpretada 
num sentido derivado.

Na comunicação do dia a dia, o usuário atento da língua torna-se, ininter-
ruptamente, testemunha do surgimento de novos recursos linguísticos e da 
mudança semântica dos recursos já existentes. Ao encontrar recursos linguís-
ticos desconhecidos, consulta a gramática ou — sobretudo — o dicionário. 
Os lexicógrafos sabem desde sempre que os recursos linguísticos e seus sig-
nificados são fundados intertextualmente; sabem que os recursos linguísti-
cos, em última análise, podem ser compreendidos apenas em relação com o 
intertexto. Por isso, os dicionários trazem exemplos e abonações. Pela escolha 
e pela quantidade de tais exemplos, influencia-se decisivamente a profundi-
dade da compreensão por parte do usuário. O exemplo mais espetacular para

9 Disponível on-lineno World Wild Web: http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/498/ 
display/2440781 —  citado no dia 05 de março de 2005. (N.T.)

http://www.fotocommunity.de/pc/pc/cat/498/
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a língua alemã é, sem dúvida, o dicionário dos irmãos Grimm10, que fornece 
para suas entradas citações e exemplos de uso (abonações) provenientes de to-
das as fases históricas e desenvolve, desse modo, as descrições dos significados 
atuais de uma maneira explicitamente intertextual.

Outro exemplo é o dicionário de neologismos do IDS11 (Herberg, Kinne 
& Steffens, 2004), que levanta o vocabulário novo dos anos 90. Nessa obra, 
encontramos, por exemplo, o lexema Eichtest (“teste de alce”), uma palavra 
que entrou em uso em outubro de 1997, praticamente de um dia para o 
outro. O dicionário mostra com exemplos autênticos como o significado 
original dessa palavra, “teste para o comportamento de automóveis em ma-
nobras de desvio repentino”, se ampliou em pouco tempo para o significado 
geral “momento de prova” (op.cit., p. 92; cf. também, Steffens, 2003, p. 4); 
veja o exemplo (7):

Exemplo (7): O teste de alce
Eichtest, der

1. Lesart
seit Oktober 1997 in Gebrauch

2. Lesart
seit Ende 1997 in Gebrauch

Bedeutung:
Sicherheitstest, bei dem das Fahrverhaltenei- 
nes neu entwickelten Autos bei ungebrems-
ten Ausweichmanövern erprobt wird.

Bedeutung:
Bewährungsprobe

Belege:
Der sogenannte Elch-Test ist kein vor-
geschriebener Test fü r  eine Fahrzeugzu-
lassung und wird somit weder bei der 
Industrie noch bei den Fachzeitschriften 
gefahren. (Berliner Zeitung 30.10.1997)

Belege:
“Herr Oberbürgermeister, Sie haben heute 
leider Ihren ganz persönlichen Eichtest nicht 
bestanden und sind umgefallen....” SPD- 
Chef Rolf Praml zu OB Hildebrand Diehl 
(CDU) und dessen Position zur Müllgebühr. 
(Frankfurter Rundschau 20.12.1997)

10 Uma versão on-line do famoso dicionário cncontra-se disponível no endereço eletrónico: 
http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB (citado no dia 2 de maio de 2006. (N.T.)
11 IDS = Institut fü r Deutsche Sprache (Instituto de Língua Alemã), em Mannheim. (N.T)

http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB
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Teste de alce, o

Ia acepção
desde outubro de 1997 em uso

2a acepção
desde o fim do ano de 1997 em uso

Significado:
Teste de segurança no qual é testado o 
comportamento de um novo modelo de 
um automóvel em manobras de desvios 
não freadas.

Significado:
prova, confirmação

Abonação:
O chamado teste de alce não é um teste 
prescrito para o registro e licenciamento 
de veículos e, portanto, não é realizado 
pela indústria e nem pelas revistas espe-
cializadas. (Jornal de Berlim do dia 30 de 
outubro de 1997)

Abonação:
“Senhor Prefeito Superior, ao mudar de 
opinião, V.S.a, hoje, infelizmente não pas-
sou pelo seu teste de alce bem pessoal...” O 
chefe do SPD [Partido Social-Democrata], 
Rolf Praml, dirigindo-se ao OB [Prefeito 
Superior] Hildebrand Diehl (CDU) [Par-
tido União Democrata], criticando sua 
posição no que diz respeito à taxa de lixo 
(Panorama de Frankfurt do dia 20 de de-
zembro de 1997)

Podemos concluir, então, que a intertextualidade, do ponto de vista dos 
recursos linguísticos, é um componente constitutivo da compreensão de texto, 
no nível individual e também social. É apenas em função da sua ocorrência em 
textos que os recursos linguísticos possuem significado, e é em função da sua 
recorrência em macrotextos que se dá a sua evolução semântica. O conceito 
da intertextualidade é, portanto, indispensável para a semântica lexical, para a 
lexicografia e, de uma certa maneira, também para a semântica em geral.

É impossível verificar o desenvolvimento semântico dos recursos linguís-
ticos, e, inclusive, descrever os seus significados atuais, sem tomar em con-
sideração a história intertextual do seu uso. A verificação e descrição dos 
recursos linguísticos é uma tarefa genuína da linguística que não pode ser 
cumprida por nenhuma outra disciplina científica. Sob esse ponto de vista, 
é preciso rejeitar a opinião de que o conceito da intertextualidade é inútil 
para a linguística.

Chegamos, então, ao terceiro aspecto a ser examinado.

5. A intertextualidade e o usuário da língua
No seu artigo panorâmico sobre os aspectos da intertextualidade, publica-

do no volume 16/1 dos “Manuais da Linguística e da Ciência de Comuni-
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caçáo” (Handbücher fü r Sprach-und Kommunikationswissenschaft — H SK  2), 
que trata da linguística textual, Ulla Fix escreve: “stricto sensu, experimenta-
mos apenas o primeiro texto [...] em nossa vida [...] sem qualquer relaçáo 
intertextual”12 13 (Fix, 2000, p. 449). Todos os textos posteriores são experi-
mentados e interpretados pelo usuário da língua sob a influência dos textos 
interpretados anteriormente, que deram origem ao seu conhecimento dos 
recursos linguísticos e também a uma parte significativa do seu conhecimento 
de mundo.

Se partimos do pressuposto de que culturas, inclusive a(s) sua(s) respectiva(s) 
língua(s), são macrotextos, então podemos concluir que a aquisição da língua 
materna é um processo intertextual pelo qual a criança consegue acesso recep- 
tivo e produtivo cada vez mais diferenciado ao macrotexto da comunidade 
comunicativa na qual nasceu.

Também nessa área se distinguem os cinco tipos de relações intertextuais 
mencionados anteriormente. Usando os termos de Genette, a criança adquire 
as seguintes competências:

-  a competência em gêneros textuais, isto é, o acesso receptivo e produtivo 
ao arquitexto da sua comunidade comunicativa,
-  a competência em mídias, ou seja, o acesso receptivo e produtivo ao pa- 
ratexto da sua comunidade comunicativa,
-  a competência em recursos linguísticos, i.e., o acesso receptivo e produ-
tivo ao intertexto da sua comunidade comunicativa,
-  a competência em crítica da língua, ou seja, o acesso receptivo e produti-
vo ao metatexto da sua comunidade comunicativa e, finalmente,
-  a competência criativa em sua língua, i.e., o acesso receptivo e produtivo 
ao hipertexto da sua comunidade comunicativa.

A pesquisa linguística, na área da aquisição da linguagem e de línguas, tem 
se dedicado, predominantemente, à aquisição da competência em recursos lin-
guísticos. O que eu chamo aqui de caráter intertextual da aquisição da lingua-
gem foi focalizado e analisado empiricamente, sobretudo, por pesquisadores 
interacionistas (cf. por exemplo: Bruner, 1987; Gallaway & Richards, 1994).

12 Uma visão geral em inglês sobre os volumes já publicados nessa importante série 
de manuais encontra-se disponível no World Wide Web: http://www.degruyter.de/ 
rs/168_7022_ENU_h.htm (citado no dia 2 de maio de 2006). (N.T.)
13 “Streng genommen hat man nur den allerersten Text [...] in seinem Leben [...] ohne 
intertextuellen Bezug erlebt.” (N.T.)

http://www.degruyter.de/
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A aquisição das outras competências mencionadas, isto é, da competên-
cia em gêneros textuais e em mídias, da competência em crítica da língua 
e da competência criativa da língua, foi pesquisada mais intensamente por 
estudiosos em pedagogia e didática (cf. Baurmann, 2000; Lange, Neumann 
& Ziesenis, 2003; Kämper-van den Boogaart, 2005). A principal razão 
para isso é o fato de que a aquisição dessas competências, diferentemente 
da aquisição da competência gramatical, não é sujeita a limites críticos de 
idade. Ela continua pela vida inteira e tem suas fases decisivas não na pri-
meira infância, mas sim na idade escolar. Uma comunidade comunicativa 
altamente diferenciada não pode deixar o desenvolvimento dessas compe-
tências a critério do indivíduo e do ambiente familiar, mas precisa cuidar 
da sua reprodução em instituições educacionais especializadas, para afastar 
o risco de entrar em decadência.

Na biografia de um usuário do macrotexto, toda compreensão e produ-
ção de texto reflete e/ou antecipa a compreensão e produção anterior ou 
posterior de outros textos (cf. Fix, 2000, p. 449). Esse fato pode ser obser-
vado de uma maneira particularmente nítida no aprendiz de uma língua 
estrangeira. Ao contrário do que acontece na aquisição da língua materna, 
o primeiro contato com um texto da língua estrangeira não se perde na 
sombra da pré-história biográfica, mas ocorre com frequência em plena luz 
da experiência consciente. O primeiro microtexto recebido na língua-alvo 
constitui-se para o aprendiz exclusivamente de referências para frente. Todas 
as palavras e todas as formulações remetem a outros textos da língua-alvo, 
ainda desconhecidos para o aprendiz: textos que ele vai enfrentar no futuro 
e textos a serem ainda produzidos por ele mesmo. Tais referências para frente 
constituem os fundamentos das suas futuras competências na língua-alvo. 
Pela interação com mais textos no decorrer do aprendizado, tornam-se pos-
síveis, aos poucos, também as referências para trás, ou seja, referências para 
palavras e formulações encontradas em textos anteriores. Ao mesmo tempo, 
todo texto novo traz novas referências para frente, i.e., para outros textos 
que devem aparecer ainda mais tarde. Desse modo, inicia-se a consolidação 
das competências na língua-alvo, que continua evoluindo com todo texto 
recebido e produzido.

A memória do usuário de uma língua pode, portanto, ser modelada como 
um macrotexto que reproduz o seu caminho biográfico pelo macrotexto da 
comunidade e preserva uma seleção individual de elementos desse macrotex-
to como recurso para a compreensão de futuros micro e macrotextos. Como
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se vê, o conceito da intertextualidade mostra-se indispensável também para a 
pesquisa sobre a aquisição e didática de línguas.

Particularmente, a didática das línguas estrangeiras tem tirado proveito, 
nos últimos anos, de pesquisas linguísticas imediatamente relacionadas com 
a intertextualidade. Desde os anos 70, os psicolinguistas e semanticistas têm 
pesquisado a estrutura do nosso conhecimento conceituai e a organização 
do léxico mental (cf. Aitchison, 1994). A divisão do nosso conhecimento 
linguístico e de mundo em campos semântico-temáticos com estruturas con-
vergentes entre os indivíduos da mesma comunidade pode ser explicada, em 
última análise, apenas pelo fato de que as biografias macrotextuais dos mem-
bros da comunidade se desenrolam de uma maneira bastante semelhante. 
Para a didática de línguas estrangeiras, decorre disso o desafio de não modelar 
os recursos linguísticos a serem adquiridos pelo aprendiz como vocabulários 
básico e avançado na forma de simples listas, mas sim de estabelecer requisi-
tos, em relação a sua estrutura e diferenciação, que garantam, efetivamente, 
sua utilidade para a comunicação (cf. Börner & Vogel, 1994).

Outra área afim é a pesquisa das expressões convencionais e idiomáticas, 
que se manifestam em coocorrências e colocações lexicais. Graças às possibili-
dades técnicas cada vez melhores de explorar corpora eletrónicos, essa área de 
pesquisa tem vivido um crescimento impressionante nos últimos anos (cf. di-
versos artigos em Steyer, 2004). Os resultados obtidos já estão abrindo novos 
caminhos para a didática da produção textual e da tradução (cf. por exemplo: 
Bahns, 1997; Caro Cedilho, 2004).

Também do ponto de vista do usuário da língua, a intertextualidade é um 
componente constitutivo da compreensão de texto. Toda compreensão textual 
é, ao mesmo tempo, uma etapa e um resultado da aquisição individual de 
línguas, ou seja, da vivência e memorização do macrotexto.

A pesquisa da aquisição e a didática de línguas pertencem aos domínios da 
linguística aplicada, desenvolvidos pela linguística em colaboração com ou-
tras disciplinas científicas, particularmente com a psicologia. Também nessas 
áreas, se a linguística quiser corresponder ao seu objeto de pesquisa, ela não 
poderá dispensar o conceito da intertextualidade.

6. Perspectivas
Neste trabalho, tentei mostrar duas coisas:
1) A compreensão textual é intimamente ligada à intertextualidade. Ela 

tem a intertextualidade como pré-requisito indispensável, não apenas em al-
guns textos, mas em todos.
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2) A intertextualidade, que até hoje foi analisada predominantemente pela 
teoria e história da literatura, é um objeto de pesquisa legítimo e necessário 
também para a linguística.

Apenas duas áreas da pesquisa sobre a intertextualidade parecem-me ser 
mais férteis para os estudos literários do que para a linguística:

(i) a análise da intertextualidade do ponto de vista do microtexto e
(ii) a análise da hipertextualidade no sentido de Genette, ou seja, a aná-

lise de textos artisticamente derivados de outros textos.
As outras áreas da pesquisa sobre a intertextualidade são importantes também 
para a linguística, a saber:

(iii) a análise da intertextualidade dos pontos de vista do recurso linguís-
tico e do usuário da língua e

(iv) a análise da arquitextualidade, da paratextualidade, da intertextu-
alidade e da metatextualidade no sentido de Genette, isto é, a ca- 
tegorização dos textos, a relação entre textos e mídias, a génese e a 
evolução dos recursos linguísticos e dos seus significados, bem como 
a crítica da língua.

Sem levar em consideração a intertextualidade, a linguística não pode cor-
responder plenamente ao seu objeto de pesquisa. O texto, visto como um 
signo (linguístico) complexo destinado à comunicação, possui características 
que não podem ser explicadas satisfatoriamente pela linguística do microtexto. 
O macrotexto também possui coerência, que ultrapassa substancialmente a 
coerência do microtexto. O que é corriqueiramente chamado de intertextua-
lidade nada mais é do que a coerência do macrotexto.

Na semântica lexical e na lexicografia, nas áreas da aquisição e didática 
de línguas, a intertextualidade já é um objeto de pesquisa bem estabelecido, 
mesmo que isso nem sempre se reflita explicitamente na terminologia usada. 
A linguística textual precisa se conscientizar mais sobre esse assunto. O fato 
de que ela ainda não descobriu a intertextualidade e de que ainda não a con-
sagrou como objeto essencial da sua pesquisa deve-se, antes de mais nada, a 
uma perspectiva tradicionalista, que focaliza exageradamente o microtexto. É 
principalmente no macrotexto que a intertextualidade se manifesta como fe-
nômeno significativo, mas seu papel constitutivo para a compreensão textual 
é válido também para o microtexto.
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