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RESUMO 

 

Toda linguagem é composta de um sistema de signos e códigos específicos, esses 

aspectos devem ser entregues ao receptor de forma clara para que o mesmo entenda a 

mensagem. O uso do intertexto só atende seu propósito quando o receptor tem uma 

visão de mundo e entende ambas as referências. O cinema é, além de entretenimento, 

comunicacional. Como arte, é a polifonia de dois recursos, som e imagem. Como 

espetáculo, é um dos grandes efeitos de massa do século XX. Nesse artigo, buscamos 

analisar a função da intertextualidade como ferramenta criacional para várias produções, 

tanto de cinema, quanto séries televisivas. Para embasamento foram escolhidos autores, 

principalmente, que estudaram o recurso da intertextualidade, polifonia e dialoguismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Intertextualidade; Dialogismo; Comunicação; Audiovisual; 

Cinema. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cinema, também conhecido como a sétima arte, teve seu surgimento na década 

de XIX, com a invenção do cinematógrafo, criado pelos irmãos Lumière. Consiste em 

uma linguagem audiovisual, imagem e som, especificamente, e desde seus princípios 

teve a intertextualidade como ferramenta presente em sua linguagem. Pensar no cinema 

como a fusão do som + imagem já é aceitá-lo como arte que usa a função polifônica. 

 “Destaco o cinema como sendo uma imagem em movimento 

dialógica por excelência quando, analisando-o, é possível encontrar 

uma cultura polifônica por tratar-se, primeiramente, de uma união de 
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meios audiovisuais (o fotográfico e o sonoro), o que já exemplifica a 

inter-relação de dois discursos distintos e mais, especifica-se também 

por propiciar uma convivência heterogênica de discursos das mais 

diversas culturas. Discursos que se imbricam na narrativa 

cinematográfica e configuram uma somatória de elementos próprios 

do cinema. Que afirmam-no como um meio sem fronteiras ao lançar 

mão de recursos existentes em outras mídias. Que dialoga com as 

mesmas ao roteirizar um romance de sucesso, ao documentar uma 

escola artística ou ao dramatizar com a vida de um artista de 

renome.”(ZANI, 2003, p.128) 

 

 

Em produções audiovisuais contemporâneas, não é difícil reconhecermos uma 

cena que parece ser de outro filme, assim como uma citação de um texto em outro texto. 

Isso acontece basicamente porque os discursos modernos costumam recorrer e 

referenciar discursos antigos. Para Zani, (2003) os discursos modernos e pós-modernos 

tendem a ser polifônicos e se relacionam com o presente e o passado, concebendo-se 

como uma montagem que é alcançada por meio da fusão de elementos oferecidos por 

outros discursos distintos, sem contudo, perder a singularidade de cada um, afirmando 

assim, o seu caráter intertextual para atingir seus objetivos. 

Inicialmente, no cinema, muitas referências eram feitas á outras artes, isso 

acontecia, principalmente, porque o patrimônio e acervo cinematográfico estavam em 

formação, logo, era comum que alusões á outras artes como literatura e teatro fossem 

feitas.   

Isso é possível porque a dinâmica da memória é ilimitada e a 

capacidade evolutiva da tecnologia e da sociedade é constante. Cada 

estágio evolutivo chama ou suscita outros estágios, gerando 

perspectivas diferentes. Cada inovação se inspira em algo que já foi 

feito e assim a arte se faz. Sobreposição constante que busca a 

originalidade. (IZZO, s.d., p01 – p.02)  

 

Essa ferramenta recorrente em produções audiovisuais, não é comum apenas no 

cinema, uma canção pode, muitas vezes, referenciar personagens de filmes, ou livros, 

por exemplo. Em produções audiovisuais, as trilhas sonoras estão atreladas às imagens 

cinematográficas, elas não só parecem completar como também combinar com as cenas. 

Além dessa função complementadora, que muitas vezes pode não ter relação direta com 

os personagens, o contrário também pode acontecer.  

Um exemplo está no filme “Laranja Mecânica” (1971), de Stanley Kubrick, que 

por meio da conversa com outra produção construiu uma cena que apesar de única, 

carrega pré-moldes devido suas referencias. Em uma das cenas mais dramáticas da 
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produção, o protagonista Alex (Malcolm McDowell), canta e dança a música “Singin’ 

in the rain”, tema do filme homônimo (Cantando na Chuva, Stanley Donen, 1952). Essa 

relação de metacinema permitiu não só a intertextualidade entre as películas, como é um 

jogo de contrastes de emoções.  

 

  

Figura 01: Cena do filme Singin’ in the rain. Figura    02: Cena do filme Laranja Mecânica. 

Fonte: Google.                                                               Fonte: Google 

O uso de metacinema, influência de um filme sob outro filme, não é uma 

característica exclusiva de Stanley Kubrick, Quentin Tarantino usa da mesma fórmula 

em algumas das produções que dirige: o uso de citações cinematográficas/metacinema, 

ou seja, fazer referência a outros filmes em sua escrita audiovisual.  

“Já no primeiro longa, Reservoir Dogs (1992), Tarantino não 

só nos apresenta o crime violento entremeado por longos diálogos e 

narrativa não-linear. Para ele, o filme seria uma analogia ao The 

Killing (1956), de Stanley Kubrick, considerado um dos 

representantes da transição entre o film noir e o neo-noir. No entanto, 

se The Killing é o eco, o filme-chave, de Reservoir Dogs, o filme vai 

articulando todos os filmes “parentes” da obra de Kubrick. Assim, 

temos todos os filmes de roubo (heist movies) – normalmente, filmes 

“enlatados” e filmes B – articulados tal como se fosse modificando 

Kubrick para se tornar Tarantino.” (VENANCIO; s.d., p.9) 

 

Não só através da intertextualidade, mas intratextualidade, dialogismo, 

metacinema, etc, esses recursos utilizados permitem a construção de grandes obras 

cinematográficas, sem que as mesmas sejam classificadas como cópias ou releituras, 

para isso uma compreensão do cinema como mercado e a intertextualidade como 

ferramenta criacional serão aqui discutidas.  
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2. ENTENDENDO O CINEMA 

  A origem do cinema está relacionada com a antiga necessidade do homem em 

registrar o movimento, ainda assim, as produções cinematográficas não devem ser 

resumidas a este mecanismo de reprodução da imagem.  

Para entender o Cinema como arte, é fundamental entendê-lo além do 

espetáculo. A produção cinematográfica demanda complexidade e reflexão. Sua função 

não é apenas entretenimento, mas também comunicacional. Dentro dessa complexidade, 

entender alguns pontos em separados permite uma melhor compreensão de um trabalho 

de pré-produção e produção cinematográfica, dentre eles podemos apresentar: Cena, 

roteiro, personagem e conflito. 

a.  Roteiro 

O roteiro entende-se como a história. Ele funciona como o esqueleto, com início, 

meio e fim e a relação das suas partes formará um todo, a história. É a forma escrita de 

qualquer produção audiovisual, para Syd Field: "Roteiro é uma história contada em 

imagens, diálogo e descrição, localizada no contexto da estrutura dramática.". É 

essencial para que o diretor possa saber o que terá de ser filmado. Além de permitir a 

organização cronológica de como a produção será apresentada aos telespectadores. É a 

teoria que sustentará toda a prática. 

a. A Cena 

A cena pode ser classificada como um conjunto de planos e pode ser composta 

por mais de um, ou um plano. Entende-se por plano o trecho contínuo de filme contido 

entre dois cortes consecutivos. Planos que possuem uma continuidade temporal e 

espacial entre si, são agrupados em uma cena. Já um conjunto de cenas é chamado de 

sequência. Para cada cena carregar determinada carga e valor sentimental, são pensados 

o plano e enquadramento, por exemplo, close-up, plano geral, plano americano, etc... 

b.  O Personagem 

Considerado como o coração da produção audiovisual, o personagem é qualquer 

ser humano, animal ou ente inanimado ao qual sejam atribuídas características humanas, 

capaz de desempenhar espontaneamente uma ação. Nele se sobrecarregará o conflito. 
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c.  O Conflito 

A oposição das ações de diferentes personagens é o conflito. Nele se sustentará o 

motivo pelo qual os telespectadores, como todo produção, é necessário o início, meio e 

fim. O conflito é para a história como o acontecimento que resultará no clímax.  

O pensar desses elementos como fundamental nas produções, só apareceu na 

história depois da consagração do cinema como mercado. Como já aqui mencionado, as 

produções audiovisuais e cinematográficas surgem com um caráter bem mais interativo 

que reflexivo. Isso pode ser atribuído principalmente pela simplicidade dos primeiros 

roteiros. Além de uma duração muito limitada, as produções baseavam-se no cotidiano 

da vida das pessoas, como operários saindo das fábricas, ou pessoas em momentos de 

diversão e lazer. Assim, uma das grandes mudanças no mundo cinematográfico desde 

sua criação foi a transformação da arte em indústria. É com essa conversão que o 

cinema passa a ter elementos próprios da indústria cinematográfica como produção, 

roteiro, montagem, entre outros. 

 A partir da reconfiguração do cinema como mercado, as produções passam a ter 

de atender demandas como: lucrar, ser interativas para o público, além de serem capazes 

de gerar reflexão e criticidade. É com essa necessidade de sucesso que podemos 

perceber o uso da intertextualidade não só como ferramenta criacional, assim como 

mercadológica. Se basear em obras, seja de cinema ou literatura, consagradas ou não, é 

apostar em algo que já tem corpo, é um molde e esqueleto para sustentar uma ideia, 

baseando-se em algo que funcionou.  

 

3. INTERTEXTUALIDADE 

Intertextualidade ou dialogismo é uma referência ou uma incorporação de um 

elemento discursivo a outro, podendo-se reconhecê-lo quando um autor constrói a sua 

obra com referências a textos, imagens ou a sons de outras obras e autores e até por si 

mesmo, como uma forma de reverência, de complemento e de elaboração do nexo e 

sentido deste texto/imagem (BARROS; FIORIN, 1999). A intertextualidade quando 

figura de linguagem funciona como um diálogo entre textos, esta interação pode 

aparecer de forma clara e explícita diante do leitor ou estar em uma camada 

subentendida, nos mais diferentes gêneros textuais. Porém, essa função só funciona 

https://conceitos.com/producao/
https://www.infoescola.com/literatura/generos-textuais/
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quando o leitor é capaz de perceber e reconhecer a referência do autor a outras obras ou 

fragmentos.  

Ao contrário do que o nome sugere esse recurso não necessariamente está ligado 

a referências textuais. Isto significa que o intertexto não está somente ligado ao contexto 

literário.  

Convém situar que, em primeiro lugar, a intertextualidade foi 

um foco de estudo no campo da literatura - através das citações 

textuais - como sendo a inclusão de um texto a outro, para efeitos de 

reprodução ou transformação. Entretanto, pode-se também empregar o 

termo a outras produções textuais, imagéticas e midiáticas que 

trabalhem e elaborem sua narrativa discursiva com este artifício. 

(ZANI, 2003, p.123) 

 

Além disso, a intertextualidade pode aparecer de forma sutil e implícita, ou de forma 

mais marcada. Dentro do audiovisual, duas formas alusivas de intertexto que vão 

merecer espaço para serem analisadas dentro dessa reflexão são o metacinema e as 

paródias. O primeiro poderia se configurar como uma forma mais implícita de conversa 

entre filmes, já as paródias, que poderiam também ser consideradas como uma 

modalidade de metacinema, aparecem como uma versão onde as marcas de 

intertextualidade estão mais presentes, como uma cópia que geralmente traz uma 

oposição de gênero do filme original.  

 

3.1 METACINEMA, PARÓDIAS E ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS PARA O 

CINEMA.   

Inicialmente, citamos o metacinema como ferramenta bastante utilizada nas 

produções de Kubrick e Tarantino, diretores que buscaram referências em outros filmes 

para suas produções. Já a saga de filmes de comédia de terror “Todo Mundo em 

Pânico”, traz outra modalidade de metacinema, a paródia.  

A paródia consiste na recriação de uma obra já existente, a partir de um ponto de vista 

predominantemente cômico, além de transmitir um teor crítico, irônico ou sarcástico. 

Sua produção requer um produto pré-existente, seja um filme, uma música, livro, etc. 

Nos filmes da franquia “Todo Mundo em Pânico”, as paródias são todas feitas a partir 

de filmes de terror como “Eu sei o que você fez no verão passado” ou a também 

franquia de filmes “Jogos Mortais”.   

 Enquanto as paródias perpetuam um intertexto de metacinema alterando o 

gênero das produções, as adaptações de obras literárias reproduzem um modelo mais 
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fiel á versão original. Como exemplos famosos dessas adaptações de livros em filmes, 

poderíamos citar a saga de filmes “Harry Potter”, “O Senhor dos Anéis” e a série 

“Game of Thrones”. Além dessas adaptações livros - filmes/livros - séries, séries de 

televisão já foram adaptados para produções mais curtas, filmes, como a série de 

televisão de ficção científica, Arquivos-X, que ganhou adaptação homônima, ou a saga 

de filmes: ”Sex and the City”, também inspirados na série de mesmo nome.  

Para Fiorin (2002), a intertextualidade é classificada em três etapas: citação, alusão e 

estilização. A citação faz referência direta e idêntica a um texto; alusão apenas reproduz 

a ideia, com possíveis substituições, sem se utilizar de partes doutro texto; e a 

estilização é a reprodução apenas do estilo, no qual é perceptível uma referência não 

explícita. Obviamente, os exemplos citados, fazem uma espécie de intertexto e 

dialogismo caracterizado pela fidelidade ao produto referenciado, de forma citativa, em 

sequência, analisaremos de forma mais profunda duas séries de televisão que possuem 

intertexto literário de uma forma mais sutil, menos marcada, alucidativa. 

 

4. UMA ANÁLISE DAS REFERÊNCIAS ALUCIDATIVAS DA OBRA 

HAMLET NA SÉRIE SONS OF ANARCHY E A LINGUAGEM 

BUKOWSKIANA NA SÉRIE CALIFORNICATION. 

As séries de televisão têm ganhado bastante popularidade nas últimas décadas, elas 

possuem um formato maior do que a duração de filmes, divididos em episódios e uma 

quantidade de episódios agrupados em temporadas. Além da função de entretenimento, 

as séries são responsáveis por contínuos debates e interação entre os fãs e 

telespectadores nos fóruns virtuais, sobretudo as séries que são adaptações de livros. Se 

as obras que perpassam por fidelidade à obra original já levantam debates e hipóteses 

acerca do enredo, pode-se então imaginar as discussões que as obras que aludem de 

forma mais sutil podem gerar. Nesse estudo, iremos analisar primeiramente as 

referências intertextuais que a série Sons of anarchy carrega da obra shakespeariana, 

Hamlet. E por fim, as referências do famoso alter ego, Henry Chinaski, do escritor 

Charles Bukowski no personagem fictício Hank Moody da série Californication.  
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4.1 SONS OF ANARCHY (SOA) X HAMLET.  

A conexão entre as duas obras, de forma separada, talvez para a maioria dos 

telespectadores, ainda aqueles que têm conhecimento acerca das duas, talvez não tivesse 

ficado tão claro sem que o diretor da série SoA, Kurt Sutter, tivesse afirmado a 

inspiração na obra. SoA foi uma série dramática de televisão estadunidense criada por 

Sutter sobre a vida de um clube de Motociclistas que se passa em Charming, uma 

cidade fictícia no norte da Califórnia. Já a peça teatral Hamlet de Shakespeare, situada 

na Dinamarca, reconta a história de como o Príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu 

pai, Hamlet, o rei, executado por Cláudio, seu irmão que o envenenou e em seguida 

tomou o trono casando-se com a rainha. A peça traça um mapa do curso de vida na 

loucura real e na loucura fingida, do sofrimento opressivo à raiva fervorosa, e explora 

temas como a traição, vingança, incesto, corrupção e moralidade. É com esse breve 

resumo que começam a aparecer as primeiras singularidades comuns as obras.  

Assim como em Hamlet, Jax Teller, personagem principal de SoA é também 

posicionado ao longo das temporadas à vingar a morte de seu pai, John Teller, fundador 

do motoclube, morto em um acidente de trânsito. Em SoA, o autor utiliza-se da essência 

da peça mais longa e complexa de Shakespeare para montar também uma história sobre 

traição, vingança e justiça. 

Alem das similaridades da trama, os personagens de Kurt são baseados nos 

personagens de Hamlet, alguns inclusive o nome. E isso vai além dos protagonistas, 

mas, como metodologia de estudo de caso nesse artigo, apenas os personagens centrais 

de ambas as histórias serão analisados. 

• Hamlet (Filho) x Jax Teller:  

O primeiro ponto em comum entre os protagonistas é que ambos são tidos como 

“herdeiros” e “príncipes”. Hamlet, filho do rei morto, Jax, filho de John Teller, membro 

fundador do motoclube SAMCRO.  

• Hamlet (Pai) x John Teller:  

Na peça, Hamlet (pai) aparece para o filho como um fantasma e lhe conta toda a 

verdade sobre a traição de Claudius e sua morte, e pede a ele vingança. Em SoA, o 

fantasma de John aparece para Jax na forma de antigos manuscritos escritos por seu pai, 

e em cartas de amor destinadas a Maureen, caso extra-conjugal, onde John declarava 

suas suspeitas sobre Clay. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o_estadunidense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calif%C3%B3rnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinamarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trai%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vingan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Incesto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o_pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moralidade
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• Claudius x Clay Morrow: 

Ambos são tidos como os vilões das histórias. Claudius, irmão do rei Hamlet 

assassina de forma que pareça acidental o irmão. Clay, na série é tido como irmão de 

John, e é o membro co-fundador do motoclube. Ao longo do enredo os telespectadores 

tem conhecimento de que Clay, várias vezes tentou assassinar o “irmão”, em uma das 

tentativas, sabota a moto que John dirigia no dia do seu acidente fatal. 

• Gertrude x Gemma Teller: 

Viúvas dos “reis” e mães dos protagonistas centrais, Gertrude e Gemma acabam 

tornando-se mulheres dos irmãos. Gertrude casa-se com Claudius em Hamlet, e Gemma 

com Clay em SoA. No fim da historia, Gestrude bebe do veneno que Hamlet havia 

preparado para Claudius, já em SoA, Gemma é também morta pelo próprio filho.  

• Conflito:  

No decorrer da história, outros pontos de analogia entre as histórias é que o jovem 

Hamlet sofre em um estado de depressão enquanto busca vingança. Jax, enquanto 

procura o mesmo, sofre perdas na série que o fazem sofrer do mesmo mal. Ambos 

chegam a pensar no suicídio, e ambos são tentados a não cometer pelo fato do suicídio 

ser condenado como pecado para a igreja em Hamlet, assim como para SAMCRO.  

No fim da trama, o destino dos dois parece ser o mesmo, a morte, e ambos com o 

sentimento de vingança cumprido. 

Embora outros personagens tenham nomes e passei por situações semelhantes em 

Hamlet e SoA, esses pontos aqui analisados já são suficientes para afirmar a alusão de 

um série na outra. Há ainda em SoA, no último EP da série, o diretor Kurt Sutter opta 

por terminar com uma frase do Shakespeare, frase essa que pertence á obra Hamlet. 

“Duvida tu que as estrelas são fogo, duvida que o sol se mova, duvida da verdade, que 

seja mentirosa, mas nunca duvides que eu amo.” (SHAKESPEARE, 1599 - 1601). 

  

 

4.2. A LINGUAGEM BUKOWSKIANA X CALIFORNICATION. 

Um segundo caso a ser analisado aqui, são as marcas referenciais presentes na série 

Californication que permitem ao telespectador perceber uma intertextualidade com as 

obras do Charles Bukowski. Nesse estudo não serão escolhidas nenhuma obra em 

específico do escritor, mas baseando-se nas características do alter ego Henry Chinaski, 
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em cinco romances autobiográficos como: “Misto-Quente”, “Factotum”, “Mulheres”, 

etc. 

Oposto à primeira série e obra, o enredo que demarca o conflito da série e os livros 

não tem exatamente uma relação de equivalência quanto ás histórias, ainda que o 

protagonista Hank Moody seja, sem dúvidas, um personagem bukoskiano, senão, um 

espelho do autor, levando em conta que seus romances tendem a ser autobiográficos. 

Nessa perspectiva os pontos que mais têm relação nesse caso, é a personalidade dos 

protagonistas. 

• Henry Chinaski x Hank Moody: 

Henry Charles “Hank” Chinaski é o protagonista e alter ego de Bukowski. Sua 

personalidade é classificada como um anti-herói, completamente boêmio, com uma leve 

obsessão por bebida e mulheres. Henry James "Hank" Moody, o protagonista da série 

Californication tem as mesmas preferências. Além disso, outro ponto de alusão sobre os 

personagens é que: ambos são escritores. A apatia e os vícios que os dois personagens 

demonstram ter em partes de suas histórias e para determinados assuntos é outro ponto 

onde se aproximam.  

• A trama da série: 

O conflito é “simples”. Hank Moody é um escritor de romances que passa por uma 

crise de criação/bloqueio de escrita, enquanto vê sua vida pessoal e família se 

desmoronar. É a história de um cara tentando se reerguer enquanto vive várias 

confusões que sempre o “derrubam”. A série em si é cheia de intertextos e citações, 

muitas vezes os personagens e o próprio protagonista fazem referencias não ficcionais, 

bandas, livros e autores como o próprio Bukowski, que na série aparece como influência 

de Hank como escritor.  

Há ainda outro ponto possível de ser analisado como intertextualidade. Em um 

episódio, Hank é questionado pelo seu agente se havia vivido o que escreveu em um dos 

seus romances, essa pergunta vem de uma forma que na sequência é afirma que o 

escritor é de produzir apenas textos autobiográficos, assim como o autor Charles 

Bukowski através do seu alter ego. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
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O presente artigo buscou analisar a intertextualidade como ferramenta recorrente em 

produções audiovisuais, sejam elas entre literatura – cinema, cinema – cinema, 

Ressaltando três formas de usar o intertexto: Citação, alusão e estilização. As séries aqui 

analisadas, Sons of Anarchy e Californication, metodologicamente foram escolhidas 

pela proximidade com a autora.  
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