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A intertextualidade existe quando dentro de um texto se encontra outro, o 

chamado intertexto. Isso significa que, para um texto ser produzido e entendido, é 

necessário que se tenha conhecimento de outro, com o qual ele de alguma forma se 

relaciona. Marcuschi (2008, p.129) explica que, atualmente, existe um consenso quanto 

à relação entre os textos: eles comungam entre si, mantêm algum aspecto intertextual 

porque nenhum texto se acha isolado. A intertextualidade, por ser parte constitutiva de 

qualquer texto, está diretamente ligada ao conjunto das relações explícitas ou implícitas 
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RESUMO 
 

Este artigo tem como objetivo analisar as fórmulas fixas (provérbios, ditados e 
expressões populares) presentes nas manchetes e títulos de notícias do jornal Aqui PE, 
Pretendemos mostrar também que além da utilização de fórmulas fixas na íntegra, 
ocorre um processo de reformulação dos provérbios, ditados e expressões populares 
com o intuito de adequá-los ao objetivo das notícias, causando maior impacto nos 
leitores. Com base principalmente nos estudos de Koch (2006) e Marcuschi (2008) a 
respeito da intertextualidade, selecionamos algumas manchetes e títulos que 
demonstram e elucidam a nossa proposta de estudo. Parodiar ou subverter as fórmulas 
fixas não é algo novo, porém, queremos ressaltar como o Aqui PE surpreende e atiça os 
olhos do leitor ao retratar a realidade de forma crítica, irônica a bem humorada, 
estabelecendo a cumplicidade entre o autor e leitor do impresso.  
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que se estabelecem ali, sendo um fator importante para a determinação dos tipos e 

gêneros textuais, uma vez que os relaciona e os distingue.  Ela é fundamental para a 

coerência textual, uma vez que relaciona os discursos entre si. 

Segundo Koch (2006, p.146), a intertextualidade será explícita quando suas 

fontes forem publicadas no texto. Isso acontece em resumos, resenhas, citações, 

traduções ou retomadas de determinados textos, com o intuito de questioná-los. Em 

contrapartida, a intertextualidade será implícita quando a fonte do texto estiver 

subentendida, cabendo ao interlocutor ativar seu conhecimento de mundo, a fim de 

identificar o sentido. No geral, a implicidade textual está presente em argumentações 

que se utilizam da ironia ou crítica. 

De acordo com Koch (2006, p.147), mesmo que os intertextos tenham uma 

ampla divulgação na mídia por serem usualmente obras literárias, músicas populares, 

bordões humorísticos de rádio e TV, não há garantias de que a construção do sentido 

realmente ocorra. No caso de provérbios, ditados e expressões populares, a 

compreensão do sentido do texto é certa, pois esses recursos utilizados representam a 

opinião pública, além de serem facilmente armazenados na mente do interlocutor.  

Nos textos publicitários, jornalísticos, ou melhor, os chamados textos fontes, a 

dificuldade de interpretação é maior, uma vez que dependem do conhecimento de 

mundo do público-alvo. Melhor dizendo, se o interlocutor não tiver a mínima ideia do 

contexto, ele será incapaz de construir o sentido. 

 

Provérbios, ditados e elementos gírios 

 

Os ditados, os provérbios e os elementos gírios estão sempre presentes nas 

nossas vidas. São denominadas fórmulas fixas, pois são frases ditas como comentários 

em situações específicas. Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008, p.65), uma 

fórmula caracteriza-se pelo seu constante uso, sua circulação em um espaço público em 

uma determinada conjuntura, constituindo-se como objeto de amplo conhecimento 

partilhado. 

  Ao utilizar tais fórmulas, o autor apresenta seu texto tomando como base outros 

textos (intertexto) exigindo do leitor a sua “sabedoria popular”, seu conhecimento 

adquirido, para que a partir disso, o sentido no texto passe a ser construído. Essa 

associação entre autor e leitor ocorre de forma indireta.  
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A utilização dessas expressões facilita a comunicação entre as pessoas, pois os 

provérbios, por exemplo, conseguem adaptar-se a qualquer ocasião. No entanto, sua 

utilização carece de cuidados, pois o uso indevido de algum desses recursos poderá 

representar uma ofensa. 

Segundo Pinto (2000, p.12), as fórmulas geralmente vêm acompanhadas de 

rimas (esmola mal dada, para Deus não vale nada), sem rimas (nada cura como o 

tempo), ou com termos preconceituosos (é bem casada quem não tem sogra nem 

cunhada). Algumas envolvem relações familiares (Em briga de marido e mulher 

ninguém meta a colher; uma boa mulher faz um bom marido), remetem à política 

(governa-te bem, e governarás os outros) e servem até como mensagens de reflexão (a 

ameaça é a arma dos covardes; gentileza é moeda barata mas traz bons dividendos). 

Certas fórmulas fixas ultrapassam fronteiras de geração em geração. Outras, 

porém, por serem mais restritas a características regionais, só farão sentido em 

determinados lugares. Tais formas de comunicação, por terem sido criadas pelo povo, 

transmitem a informação com simplicidade e clareza. Por isso, são muito utilizadas em 

matérias de capa ou títulos de reportagem. Elas atraem a atenção do leitor, exercendo 

neles uma curiosidade causada pela identificação com aquilo que representa parte de seu 

discurso cotidiano. Abaixo, seguem algumas descrições propostas por Gurgel (1990, 

p.15). 

Elemento gírio – é o componente mais importante dentre as variações mais 

frequentes no sistema linguístico, pois possui o maior número de palavras e blocos, 

frases, expressões ou alocuções para a linguagem usual e o equipamento falado. 

Chavão, clichê e lugar comum – são expressões ligadas à tradição oral da 

linguagem. Referem-se a palavras e blocos batidos, repetidos, corriqueiros, que todo 

mundo fala a todo instante. São bastante previsíveis e levam a uma monotonia, já que 

antecipadamente tem-se o conhecimento  do vocabulário a ser utilizado pelo indivíduo. 

Ditado popular – são expressões geralmente curtas, anônimas, populares que 

asseguram ao ditado um peso específico na linguagem cotidiana e representam a cultura 

popular. O objetivo dessas expressões é declarar ou revelar uma verdade, de forma 

parcial ou inteira, que não chega a abranger toda a sociedade. Assemelham-se ao 

provérbio, diferenciando-se na essência ou na mensagem. 

Provérbio – tem seu uso consagrado e integrado aos hábitos de indivíduos e 

grupos sociais. Como dito anteriormente, assemelha-se ao ditado popular, mas sua 
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tradição ultrapassa a fronteira da língua nacional, uma vez que traz consigo a herança de 

outras línguas, culturas e civilizações. 

 

A reconstrução das fórmulas fixas 

 

As fórmulas fixas criam uma espécie de cumplicidade entre autor e leitor e ao 

serem utilizadas como manchetes de jornais, por exemplo, podem sofrer processo de 

retextualização - processo de recriação que torna a notícia única, remetendo ao 

conhecimento de mundo e à memória do leitor.  

Segundo Carvalho (2009, p.84), nem sempre essas expressões são usadas 

literalmente. Pode-se inserir um novo elemento e criar um jogo de palavras que altera a 

frase feita, de modo a desmontar estereótipos. Seu uso é bastante difundido nos meios 

de comunicação de massa, sobretudo no jornalismo e na publicidade. 

 
O receptor, ao ativar seus esquemas mentais, descobre algo familiar e 
o traduz, de acordo com uma leitura particular, por meio de projeções, 
que, por sua vez, são resultado de um legado comunitário. O processo 
se dá a partir da memória particular de cada um, mas constitui o fio 
condutor que leva ao âmago da própria cultura. 

 

A retextualização dos provérbios (subversão ou desvio) causa, então, um efetivo 

poder de expressão e um estímulo de interesse para quem lê a informação, vez que se 

aproxima da paródia, ressaltando o humor, a crítica e a ironia. 

O desvio representa o afastamento de uma ordem expressa, provocando uma 

ruptura e consequentemente a construção de um novo significado. Essa alteração do 

significado inicial causa um efeito surpresa no leitor. 

Carvalho (2009, p.86) se baseia nos estudos de Grunig (1990) para caracterizar o 

aparecimento das fórmulas fixas: fórmula fixa usada na íntegra (uso original da fórmula 

fixa acrescida de informações); substituição única com isomorfia (uso da fórmula fixa 

com a substituição de apenas um elemento, devendo ser mantido o número de sílabas da 

frase original); substituição única com transformação (redirecionamento do sentido da 

fórmula fixa pelo uso de antônimos e mudança do número de sílabas); substituições 

múltiplas, mantendo a estrutura original (estabelecem uma relação complexa com a 

fórmula fixa, ou seja, uma maior manipulação que é sustentada pelo contexto); e 

desmontagem da fórmula fixa (recuperação do sentido original, anterior à 

lexicalização).  
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Segundo Grésillon & Maingueneau (1984, p.114) o détournement (termo 

utilizado para definir a ideia do desvio ou deslocamento de significado) consiste em 

produzir um enunciado que possui as marcas linguísticas de uma enunciação proverbial, 

mas que não faz parte do conjunto de provérbios conhecidos. Para Koch (2006, p.148):                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Preconizam eles a existência de um détournement de tipo lúdico, 
simples jogo com a sonoridade das palavras, como aqueles que 
as crianças gostam – mas não só elas – gostam de inventar, que 
não esteja a serviço de uma manobra política ou ideológica, a 
par de outro, de tipo militante, que visa a dar autoridade a um 
enunciado ou a destruir aquela do provérbio em nome de 
interesses das mais diversas ordens.  

 

Assim, o objetivo é, segundo Koch (2006, p.148), levar o leitor a ativar o texto 

original, para argumentar a partir dele; ou então, ironizá-lo, ridicularizá-lo, contraditá-

lo, adaptá-lo a novas situações, ou orientá-los para um outro sentido, diferente do 

original.  

O détournement envolve, portanto, em grande parte dos casos de subversão, uma 

contradição ao texto-fonte, por intermédio da negação de uma parte ou do todo, ou do 

apagamento da negação que ele encerra, bem como do acréscimo de expressões 

adversativas. Assim, operam-se vários tipos de détournement, entre os quais se podem 

mencionar o de provérbios, frases feitas, títulos de filmes ou obras literárias, frequentes 

na pubicidade, no humor, na música popular, em charges políticas etc.  

Um bom exemplo é dado por Koch (2006, p.151): - No dia das mães, dê um 

presente X; - Mãe só tem uma = No dia das Mãos, dê um anel Dreysun. Afinal, mãos só 

tem duas (anúncio da Joalheria Dreysun, publicada na Revista Veja, por ocasião do Dia 

das Mães). 

 

A utilização das fórmulas fixas no jornal Aqui PE 

 
O Aqui PE tem vertente popular, linguagem coloquial (sem fugir das regras 

gramaticais) e difere dos jornais impressos convencionais. É um jornal regional que 

brinca com a imaginação, uma vez que emprega gírias e provérbios de forma criativa. 

Leveza, dinamismo, simplicidade e informalidade são as principais características que o 

aproximam do conceito de jornalismo popular, pois, apesar de buscarem a atenção dos 

leitores de todas classes, estão focados especialmente naqueles de pouca escolaridade, 

que integram as camadas populares. 
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Amaral (2006, p.23) observa que dentre as características padrões de um jornal 

popular está o fato de que eles são vendidos somente em bancas de jornais e suas capas 

são sempre chamativas, enfocando, com certa frequência assuntos que envolvem 

violência, mas com imagens cada vez mais raras de cadáveres. Além disso, esses 

periódicos buscam uma linguagem mais simples, o didatismo, a prestação de serviços e 

também a credibilidade. Eles abrangem as regiões metropolitanas e dão enfoque à 

editoria de Cidades. A temática política, atualmente, vem ocupando um lugar mais 

expressivo nesses jornais. 

No Aqui PE, as fórmulas fixas aparecem com frequência nas manchetes, 

antetítulos, títulos e linhas finas (subtítulos). Isso demonstra a preocupação do jornal 

com a sua vendagem, pois quanto mais chamativos forem os conteúdos das manchetes, 

mais interesse o jornal desperta no seu público. Além disso, essas estruturas linguísticas 

são utilizadas para criticar e ironizar os fatos diários com um contundente viés 

humorístico. 

As fórmulas fixas usadas na íntegra ou reelaboradas provocam identificação 

pessoal do público, uma vez que fazem parte da linguagem cotidiana, estabelecendo 

certa familiaridade. São comuns na língua falada, pois servem para manifestar as 

mesmas ideias, sem muitas variantes.  

 

Exemplo 1 (AQUI PE, 13/08/08) 

Durante três anos, sobrinho sacou a grana da aposentadoria da 

tia, que morreu em 2005. Ele jura que não sabia que ela tinha 

batido as botas. Prejuízo foi de quase R$ 400 mil.  

 

Exemplo 2 (AQUI PE, 29/08/08) 

R$ 17 milhões para tirar o pé da lama  

 

Exemplo 3 (AQUI PE, 31/08/09) 

Chegou a hora de coçar o bolso  

 

Nos três casos acima, observamos a utilização das expressões populares bater as 

botas (morrer), tirar o pé da lama (melhorar de vida) e coçar o bolso (pagar). São 

expressões coloquiais utilizadas na língua corrente, ou seja, típicas da língua falada. No 
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entanto, a intencionalidade e informalidade do texto do Aqui PE permitem a utilização 

de tais expressões na língua escrita.  

Nestes outros exemplos abaixo, as expressões populares são compostas por 

vocabulário gírio, utilizado na oralidade. Muitas delas já se tornaram comuns nas 

classes A e B, outras ainda se mantêm restritas às classes mais populares.  

   

                          Exemplo 4 (AQUI PE, 06/08/09) 

Se deu mal, hein bonitona?  
 
Exemplo 5 (AQUI PE, 11/08/08) 
 
A gente deu uma guaribada pra comemorar um ano de vida.  
 
Exemplo 6 (AQUI PE, 12/08/08) 
 
Depois de sair de casa para dançar em forró, aposentado tomou 
todas e caiu num canal  
 
Exemplo 7 (AQUI PE, 15/08/08) 
 
Encheu a cara e meteu a faca na sogra  
 

Neste outro exemplo, temos uma linha fina que traz o ditado popular “em briga 

de marido e mulher ninguém mete a colher”, o que remete à oralidade e estimula o 

envolvimento do leitor com a notícia, ao recuperar o conhecimento partilhado da 

expressão. 

Exemplo 8 (AQUI PE, 15/08/08) 

Em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Talvez se 

a dona-de-casa Marinalva Ricardo Gomes, 46 anos, tivesse 

prestado mais atenção no velho ditado popular poderia ter um 

destino diferente. (...) 

 

No Aqui PE podemos verificar algumas amostras que não apresentam a fórmula 

fixa usada na íntegra: 

 

Exemplo 9 (AQUI PE, 07/08/09) 

Quem tem um amigo desses...  
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Nesse caso, a expressão foi utilizada com reticências, permitindo que o leitor 

complete o significado. Isso traz um efeito interativo ao texto do jornal. Mesmo 

utilizando apenas o começo da estrutura fixa, é possível complementar a idéia trazida 

pela frase - “quem tem um amigo desses não precisa de inimigo”-, já que há um 

conhecimento partilhado em relação a esses dizeres. 

A mesma fórmula fixa “quem tem um amigo desses não precisa de inimigo” foi 

usada como base para a estrutura abaixo: 

 

Exemplo 10 (AQUI PE, 26/08/09) 

Quem tem um brother desse, não precisa de inimigo.  

 

Nesse caso, houve uma substituição única com isomorfia. De acordo com 

Carvalho (2009, p.88), isso acontece quando o texto utiliza uma fórmula fixa com a 

substituição de apenas um elemento. 

No caso abaixo, apesar de não aparecer a fórmula fixa na íntegra, há uma 

intertextualidade explícita com o ditado popular “ladrão que rouba ladrão tem cem anos 

de perdão”: 

Exemplo 11 (AQUI PE, 18/08/09) 

Será que esse vai ter 100 anos de perdão?  

 

 No exemplo a seguir, é notória a utilização da substituição única com 

transformação. Para Carvalho (2009, p.89), há tal ocorrência quando há o 

redirecionamento do significado da fórmula fixa pelo uso de antônimos ou de um termo 

que não precisa necessariamente obedecer ao número de sílabas anteriores, havendo a 

inclusão de alguma informação.  

 

Exemplo 12 (AQUI PE, 12/08/08) 

Bebeu, caiu e [não] levantou [mais]. 

 

Observamos, então que as manchetes e títulos do jornal Aqui PE utilizam a 

intertextualidade implícita com o intuito de ativar no interlocutor seu conhecimento de 

mundo, para que o sentido do texto seja construído de forma plena. A definição de uma 

linguagem coloquial (mas sem fugir das normas gramaticais), a remontagem dos 

provérbios, ditados populares e elementos gírios, que são considerados fórmulas fixas, e 
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a intenção de se aproximar das classes populares fazem com que os fatos sejam 

transmitidos pelo jornal de forma mais leve e engraçada, com crítica, ironia e humor, 

estabelecendo o efeito surpresa que condicionará o sujeito a comprar e ler o jornal.  

 

Considerações finais 

 

Podemos concluir que intertextualidade é um princípio constitutivo que aborda o 

texto como uma comunhão de discursos e não como algo solitário. Isso é importante de 

ser mostrado porque possibilita as diversas interconexões no processo de interpretação 

textual e produção de sentido. 

Assim como observa Koch (2010, p.101), em sentido restrito, todo texto remete 

a outro que faz parte da memória social. Exemplo disso são os ditos populares, 

considerados fórmulas fixas, que são conceitos emitidos por pessoas, que se fixaram  na 

memória do povo por exprimirem alguma ideia ou imagem. As expressões que se 

tornaram populares fazem parte  do dia a dia das multidões, nos fazem pensar e muitas 

vezes nos ensinam. 

Como na publicidade, o jornalismo popular também se apropria dessas fórmulas 

fixas com o intuito de atingir o grande público, uma vez que há uma identificação do 

leitor com tais expressões. A desconstrução das fórmulas fixas causa um efeito surpresa 

no leitor, que se vê diante da construção de um novo significado para uma fórmula 

anteriormente já consagrada. Isso torna o texto mais criativo e fácil de ler, aproximando 

o povo das notícias.  

Dessa forma, percebemos a importância da desmontagem das fórmulas fixas na 

elaboração das manchetes de um jornal diário, tanto para atrair como para prender a 

atenção do leitor. Nosso estudo confirmou que o uso destas expressões nas manchetes, 

títulos, subtítulos e linhas finas possuem um efetivo poder de expressão e aludem a um 

conhecimento partilhado entre o autor e o leitor. 
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