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Resumo: Temos por objetivo, neste trabalho, analisar as relações interdiscursivas e 

intertextuais presentes em cartazes produzidos pela UFG, embasando-nos na Análise do 

discurso de linha francesa, nas reflexões do Círculo de Bakhtin e na Análise dialógica 

do discurso. O corpus deste trabalho é composto por cinco cartazes que fazem parte de 

uma campanha elaborada com a finalidade de minimizar problemas frequentes que 

ocorrem nas bibliotecas da UFG e partimos do pressuposto de que os referidos campos 

de estudo podem nos auxiliar a analisar os efeitos de sentidos produzidos, seja por meio 

da escrita e/ou através de imagens presentes nos cartazes. Concluímos que há presença 

de relações interdiscursivas e intertextuais no material exposto pela biblioteca, 

decorrente, especialmente, da retomada de obras de artes conhecidas mundialmente.   

 

PALAVRAS-CHAVE – Interdiscursividade; Intertextualidade; Campanha publicitária 

Obra-prima. 

 

 

Considerações iniciais 

 

Devido ao barulho excessivo nas bibliotecas, por parte tanto dos usuários quanto 

dos servidores, como relata Silva (2011), o Sistema de Bibliotecas da Universidade 

Federal de Goiás (Sibi/UFG) recorreu, no ano de 2010, ao Núcleo de Publicidade 

Institucional da Assessoria de Comunicação (Ascom/UFG) para preparar uma 

campanha institucional que minimizasse esse problema.  

 A campanha, intitulada Obra-prima
2
, inicialmente foi elaborada com o intuito 

de conscientizar a todos os usuários (técnicos, professores, alunos) sobre a importância 

do silêncio, porém tendo sido observados outros problemas, a equipe elaboradora 

decidiu ampliar a campanha, focando, também, outras atitudes indevidas que 

prejudicam o andamento das atividades nas bibliotecas, a saber: descumprimento aos 

                                                           
1
 Graduanda do 8º período do curso de Letras Português, orientada pela professora Drª. Erislane 

Rodrigues Ribeiro na produção do Artigo desenvolvido na disciplina de TCC e apresentado à Unidade 

Acadêmica Especial de Letras e Linguística (UAELL), da Universidade Federal de Goiás – Regional 

Catalão, como pré-requisito para a conclusão do curso. 
2
 Todas as peças produzidas para essa campanha publicitária encontram-se disponíveis em: 

http://www.bc.ufg.br/pages/14918-campanhas-educativas.  

http://www.bc.ufg.br/pages/14918-campanhas-educativas
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prazos de renovação e devolução dos livros; má preservação das obras; indevida 

reposição dos livros nas instantes; desorganização dos locais de estudos e de trabalho 

dentro da biblioteca. 

O nome da campanha, Obra-prima, faz menção a grandes obras das Artes 

plásticas conhecidas mundialmente, a partir das quais foram produzidos novos textos 

que remetem às atitudes indevidas dos usuários das bibliotecas. Então, a partir da obra 

O grito (1893), de Edvard Munch, criou-se um texto associado à importância do 

silêncio nos espaços das bibliotecas; com base na obra Mona Lisa (1503), de Leonardo 

da Vinci, foi produzido um texto remetendo à necessidade de conservação e de limpeza, 

tanto das pinturas, como dos livros emprestados pelas bibliotecas; Persistência da 

Memória (1931), de Salvador Dalí, serve de base para uma peça publicitária referindo-

se ao cumprimento das datas de devoluções dos livros; Marilyn Monroe (1967), de 

Andy Warhol, é o ponto de partida para a criação de um texto enfatizando a organização 

dos livros nas estantes, pois a devolução destes, nas prateleiras, é desnecessária, 

devendo ser deixados sobre a mesa; e, por fim, com base na pintura Mulher com Livro 

(1932), de Pablo Picasso, cujo tema é a leitura, incentiva-se o hábito de ler. 

Ao nos depararmos com os cartazes
3
 expostos na biblioteca da Universidade da 

Regional Catalão, consideramos que seria interessante realizar uma análise mais 

apurada dos mesmos, com base na Análise do Discurso de linha francesa (doravante 

AD), nos estudos de Bakhtin e seu Círculo e na Análise Dialógica do Discurso 

(doravante ADD). Já que a devida campanha produz um diálogo com obras-primas 

conhecidas mundialmente, percebemos que seria um interessante corpus a ser analisado, 

a partir dos pressupostos teóricos desenvolvidos pelo Círculo a respeito da noção de 

dialogismo, pela ADD, especialmente nos estudos de Brait (2008) e (2013) sobre o 

Verbo-Visual e pela AD sobre interdiscursividade, intertextualidade, sentido, sujeito e 

ideologia. Sobre a primeira perspectiva, além da leitura de textos do próprio Bakhtin 

(2000) e (2010), e de autores que participaram de seu círculo, também é feita revisão 

bibliográfica de autores brasileiros que têm se dedicado a estudar a obra do Círculo, tais 

como Fiorin (2006), Brait (2005) e Faraco (2003). Quanto à AD, são lidos textos de 

estudiosos da AD brasileiros como Possenti (1985) e Orlandi (1999).  

Tendo por base estes fundamentos teóricos, e como se trata de uma pesquisa 

qualitativa analítico-descritiva de caráter interpretativista, são realizadas análises dos 

                                                           
3
 As reproduções dos cartazes podem ser vistas no corpo do texto no momento das análises e as versões 

ampliadas são apresentadas em anexo. 
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textos componentes do corpus apresentado, por meio de interpretações dos efeitos de 

sentidos produzidos pelos cartazes.  

O nosso interesse em estudar tal tema, o dialogismo, a interdiscursividade e a 

intertextualidade na campanha publicitária da UFG, seguindo o viés teórico da AD, das 

reflexões do Círculo e da ADD, partiu do entendimento de que esses campos de estudos 

podem nos auxiliar a observar os efeitos de sentidos produzidos em qualquer 

materialidade, seja ela produzida por meio da escrita ou constituída de imagens, desde 

que tenha a linguagem como objeto de análise. 

Este trabalho encontra-se dividido em duas seções: a primeira é dedicada a 

teorizar sobre noções fundamentais para esta pesquisa, desenvolvidas pela AD, pelo 

Círculo de Bakhtin e/ou pela ADD, especialmente a noção de dialogismo, que se 

desdobra nas concepções de intertextualidade e interdiscursividade, além dos conceitos 

de sujeito, ideologia e sentido; a segunda é destinada à apresentação do corpus e à 

prática das análises feitas a partir dos cinco cartazes que o compõem. 

 

1. Fundamentos teóricos do Círculo de Bakhtin, da ADD e da AD para a análise 

de cartazes institucionais 

 

Em razão do tema a ser desenvolvido no TCC, o conceito fundamental a ser 

abordado e desenvolvido é o de diálogo, o qual pode ter desdobramento nos conceitos 

de interdiscursividade e intertextualidade, conforme propõe Fiorin (2006), e se relaciona 

intimamente aos conceitos de sujeito, ideologia e de sentido, os quais serão também 

aqui abordados, pois, como veremos, tanto para a AAD quanto para a AD, tais 

conceitos assumem importância fundamental, razão pela qual se justifica a opção teórica 

adotada. 

No segundo capítulo do livro Introdução ao pensamento de Bakhtin, de José 

Luiz Fiorin (2006), o autor diz que a língua, viva, em uso real, em sua totalidade, possui 

a peculiaridade de ser dialógica, isso significa que o enunciador, ao construir seu 

discurso, sempre traz o discurso de outros consigo. Essas relações de sentido 

estabelecidas entre discursos são entendidas como dialogismo. 

O autor, seguindo a concepção bakhtiniana, esclarece que o que são dialógicos 

são os enunciados e não as unidades da língua. As unidades da língua são os sons, as 

orações, as palavras, e são repetíveis, enquanto aqueles são as unidades reais de 

comunicação e são irrepetíveis. O enunciado é sempre “réplica de um diálogo, [...] nele 
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estão sempre presentes ecos e lembranças de outros enunciados, com que ele conta, que 

ele refuta, confirma, completa, pressupõe [...]” têm autor. “Por isso revelam uma 

posição”; “possui um destinatário” (FIORIN, 2006, p. 21-22). 

Fiorin (2006) sintetiza os três conceitos de dialogismo presentes na obra de 

Bakhtin. Segundo o autor, o primeiro conceito diz respeito ao fato de um enunciado ser 

a réplica de outros enunciados, sendo assim, se todo enunciado é dialógico, “o 

dialogismo é o modo de funcionamento real da linguagem, é o princípio constitutivo do 

enunciado” (FIORIN, 2006, p. 24). O autor ressalta que essas relações dialógicas 

existentes entre esses enunciados podem ser tanto divergentes quanto convergentes. Isso 

ocorre, porque a sociedade é estratificada em grupos, podendo ser os enunciados lugar 

de confirmação ou contradição. Desta forma e em síntese, o primeiro conceito de 

dialogismo refere-se ao modo de funcionamento da linguagem, em que todos os 

enunciados são constituídos a partir de outros.  

O segundo conceito de dialogismo representa, segundo o autor, as formas de 

absorver o discurso alheio na própria constituição da linguagem. Nesse, há um 

dialogismo que se mostra no fio do discurso, diferentemente do dialogismo constitutivo, 

que não se mostra. Essa segunda forma de dialogismo é uma forma composicional, 

“trata-se da incorporação pelo enunciador da voz ou das vozes de outro (s) no 

enunciado. [...] São maneiras externas e visíveis de mostrar outras vozes no discurso” 

(FIORIN, 2006, p. 32). 

Desse modo, Bakhtin (2010) demonstra que o dialogismo vai além das formas 

composicionais, as quais, segundo Fiorin, (2006, p.33), o autor russo chama de 

concepção estreita de dialogismo. Para o filósofo, o dialogismo em sentido amplo é o 

modo de funcionamento real da linguagem que se torna visível na absorção do discurso 

alheio no próprio enunciado.  

 Conforme classificação do próprio Bakhtin (2010), o discurso do outro pode ser 

inserido no enunciado por duas maneiras: a primeira, nomeada de discurso objetivado, 

trata-se do discurso alheio ser citado e separado, bem nitidamente, do outro discurso, ou 

seja, do discurso do citante; e a segunda maneira é o discurso bivocal, que ocorre 

quando não há essa nitidez da separação do enunciado citado pelo citante. 

Para explicar o discurso direto e indireto, formas do discurso objetivado, Fiorin 

(2006) cita como exemplo as falas de um personagem. As falas ditas pelo personagem 

constituem o discurso direto, e o discurso indireto é apontado quando o narrador relata a 

fala da personagem em vez de apresentá-la. 
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Outros exemplos de discurso objetivado que Fiorin (2006) cita são as aspas e a 

negação. As primeiras, para ele, “[...] servem para demarcar o discurso do outro” 

(FIORIN, 2006, p. 37). Já na negação, há um confronto de vozes, uma que afirma algo, 

a outra que nega. As vozes presentes nos discursos exemplificados têm seu lugar 

demarcado por meio de “contornos exteriores”, como: “no discurso direto, por um verbo 

introdutor e pelo travessão; no discurso indireto, pelo verbo introdutório e pela 

conjunção integrante; na negação, pelo advérbio negativo; nas aspas, pelos sinais 

gráficos” (FIORIN, 2006, p. 37). 

Quanto ao discurso bivocal ou, em outras palavras, ao discurso alheio não 

demarcado, Fiorin (2006) cita como exemplos o discurso indireto livre, a polêmica 

clara, a polêmica velada, a paródia e a estilização.  

O discurso indireto livre é demonstrado por meio dos pensamentos e falas do 

personagem, misturados aos do narrador; a polêmica clara refere-se ao afrontamento de 

duas vozes, em que cada uma defende, claramente, uma ideia; na polêmica velada, não 

se apresenta explicitamente a polêmica debatida, mas há duas vozes presentes que se 

encontram em oposição; a paródia é a imitação de um texto ou de um estilo, porém 

desqualificando-o, divergindo do sentido do texto “original” e, por último, a estilização, 

que segue o princípio da paródia, mas com a diferença de não ridicularizar o texto 

estilizado, conservando as vozes convergentes do sentido. 

 Na seção referente ao Terceiro conceito de dialogismo, Fiorin (2006) explica 

que o princípio geral do agir é que o sujeito constitui-se em relação ao outro, ou seja, ele 

age em relação aos outros. Assim, o dialogismo é a origem de constituição do sujeito e 

o seu princípio de ação. Desse modo, o indivíduo apreende o mundo sempre situado 

historicamente, devido à relação que ele mantém com o outro. O indivíduo, assim, 

apreende as vozes sociais que constituem a realidade na qual está inserido e suas inter-

relações dialógicas, ao mesmo tempo, com isso o sujeito vai constituindo-se 

discursivamente. 

 Devido ao fato de a realidade ser heterogênea, o sujeito absorve várias vozes 

sociais, que estão em relações diversas entre si. Logo, o sujeito é constitutivamente 

dialógico. Em seu mundo interior existem vozes distintas em relações de discordância 

ou concordância. Ademais, como está sempre vinculado com o outro, o mundo exterior 

nunca está fechado, concluído, mas é um constante vir a ser.  

 Fiorin (2006) afirma que os enunciados são constitutivamente dialógicos, então 

serão sempre históricos, de modo que a historicidade dos enunciados é percebida nas 
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relações com o discurso do outro. Assim, a História é interior ao sentido, porque ele é 

histórico, já que se constitui principalmente na contradição, no confronto das vozes 

antagônicas que se embatem nos discursos. 

Bakhtin não assume o termo intertextualidade em sua obra, ele vai falar em 

relações entre enunciados, fazendo distinção entre discurso e texto. O autor considera 

que existem relações dialógicas entre enunciados e textos, portanto, são as relações 

dialógicas que se materializam nos textos que são denominadas intertextualidade.  Já a 

interdiscursividade diz respeito ao fato de que os discursos presentes em nossa 

sociedade nada mais são que um entrelaçar de discursos ditos anteriormente, originários 

de diferentes lugares sociais e históricos (FIORIN, 2006). 

Também para AD, os dizeres presentes no social são o resultado de uma junção 

de discursos ditos anteriormente. Acrescente-se a isso que, para a AD, os discursos são 

produzidos no interior de uma formação discursiva, o que significa que os discursos já-

ditos relacionam-se, fundamentalmente, aos sujeitos e às condições em que são 

produzidos. Esses dizeres não são particulares e podem, então, ser retomados, 

produzindo efeitos de sentido de acordo com que já foi dito por alguém, em um outro 

momento, ou em outro lugar, mas que mesmo distantes produzem um efeito sobre algo 

que está sendo falado, como afirma Orlandi (1999). 

Com relação à concepção de sujeito para a AD, os sujeitos dizem pensando que 

sabem o que dizem e que têm controle sobre os sentidos que se produzirão a partir do 

que foi dito. Mas isso não acontece, pois o sujeito não é livre para enunciar. O que ele 

enuncia decorre de condicionamentos históricos, sociais e ideológicos. Além disso, é 

relevante acrescentar que o sujeito é afetado por um esquecimento, como afirmam 

Pêcheux e Fuchs (1975, p. 20-1) apud Brandão (2002, p. 65). Isso ocorre quando ele 

“[...] se coloca como a origem do que diz [...] o sujeito tem a ilusão de que é ele o 

criador absoluto do seu discurso [...]”, quando, na verdade, ele simplesmente está 

filiando-se a uma ideologia, que se encontra presente em uma formação discursiva.  

Tudo isso nos indica que o que o sujeito está enunciando agora e o que já foi dito 

anteriormente apontam para uma relação entre o interdiscurso e o intradiscurso. Esses 

conceitos são diferenciados por Courtine (1984) apud Orlandi (1999, p. 32). Para o 

autor, o “[...] interdiscurso – representa como um eixo vertical onde teríamos todos os 

dizeres já ditos – e esquecidos – em uma estratificação de enunciados que, em seu 

conjunto, representa o dizível” e o intradiscurso “[...] seria o eixo da formulação, isto é, 

aquilo que estamos dizendo naquele momento dado, em condições dadas”. 
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Mas não só o interdiscurso e o intradiscurso se encontram presentes em nossos 

dizeres, às vezes está presente também o intertexto. Este se diferencia daqueles por 

haver a relação de um texto com outros e não com discursos como são os primeiros 

citados.  

Desta forma, percebe-se que em uma formação discursiva sempre haverá a 

presença do Outro, e é essa presença que dá ao discurso o caráter de ser heterogêneo. 

Segundo Maingueneau (1997) apud Mussalim (2004), a formação discursiva não pode 

ser entendida como um bloco fechado, pelo contrário, tem que haver uma “incessante” 

correlação com o Outro. E como a formação discursiva não pode ser entendida como 

um “bloco fechado”, o sentido de um texto também não.  

Como afirma Mussalim (2004, p.131), para a AD, os efeitos de sentido 

produzidos numa formação discursiva são condicionados pelas formações discursivas 

presentes no interior do espaço interdiscursivo. 

A análise do discurso (AD) apresenta uma interpretação particular sobre o 

sentido. Para ela, não há um sentido único. Ela não postula que haja somente um sentido 

para uma dada palavra ou expressão. Os sentidos são produzidos a partir de discursos de 

sujeitos que são, ideologicamente e sócio historicamente marcados, e que, através de 

seus discursos, defendem uma posição e não outra (POSSENTI, 2004) 

Mussalim (2001) também defende essa ideia de que o sentido depende da 

relação estabelecida em uma formação discursiva constituída no interior do espaço 

interdiscursivo. Para ela, o sujeito tanto pode falar de um lugar ideológico, quanto de 

outro, não importando o indivíduo em questão, mas sim o lugar ideológico onde este 

enuncia. 

Conforme defende Possenti (2004, p.372), “[...] o sentido não é função somente 

de um significante/palavra mas sim de uma „(n)upla de significantes/palavras‟ em 

relação de mútua substituibilidade”. Dessa forma, para a mesma palavra ou expressão, 

dependendo do contexto sócio-histórico em que o sujeito está inserido, pode haver 

diferentes sentidos. 

 Fernandes (2008) também defende que as palavras possuem sentido de acordo 

com as formações ideológicas em que se encontram os sujeitos. Nas palavras do autor, 

  

O sentido de uma palavra, expressão, de uma proposição, etc., não 

existe „em si mesmo‟ [...] mas, ao contrário, é determinado pelas 

posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico 
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em que as palavras, expressões, proposições são produzidas. 

(PECHÊUX, 1997, p.190 apud FERNANDES, 2008, p.16) 

 

Como já foi mencionado, os discursos são constituídos dependendo das 

condições sócio históricas em que os sujeitos se encontram inseridos. Certos discursos 

podem ser produzidos somente em um determinado momento e/ou em uma determinada 

época, se realizam a partir de condições de produções determinadas, definidas 

historicamente.  

Outro tema de grande importância para o nosso estudo que pode ser discutido 

com base na Análise Dialógica do Discurso diz respeito à linguagem verbo-visual, 

empregada no corpus selecionado para análise. Em razão de os textos que compõem o 

nosso corpus serem constituídos por uma linguagem sincrética, com o emprego de 

imagens relacionadas a grandes obras de arte, além da presença de textos verbais, uma 

reflexão acerca do verbo-visual nos ajudará a analisar os efeitos de sentidos produzidos 

por meio da campanha Obra-prima. 

No corpus selecionado, composto por cinco cartazes, foi observada a presença 

de enunciados verbo-visuais, ou seja, ele é composto tanto por imagens quanto por 

textos verbais. Estes contribuem para a construção de efeitos de sentidos pelos sujeitos 

que observam o material exposto, pois é pela articulação entre as linguagens verbal e 

visual que os sujeitos interpretam os cartazes, produzindo efeitos de sentido. 

A presença do verbal juntamente com a imagem produz um efeito de 

completude já que, de acordo com Brait (2013, p.44), tanto o verbal como o visual 

exercem papel essencial na produção de sentidos, separando-os corre-se o risco de 

deceparmos “[...] uma parte do plano de expressão”. Com isso, a compreensão não será 

completa se levar em conta apenas as imagens ou se se considerar tão somente os 

enunciados verbais. 

Ainda de acordo com a autora supracitada, 

 

 [...] o enunciado e as particularidades de sua enunciação configuram, 

necessariamente, o processo interativo, ou seja, o verbal e o não verbal 

que integram a situação e, ao mesmo tempo, fazem parte de um 

contexto maior histórico, tanto no que diz respeito a aspectos 

(enunciados, discursos, sujeitos etc.) que antecedem esse enunciado 

específico quanto ao que ele projeta adiante [...] (BRAIT, 2005, p.67) 
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Sendo assim, somos levados a pensar que as imagens, constituídas pelas cores, 

figuras e pelo lugar que ocupam, no espaço enunciativo, e as sequências verbais 

articulam-se em um projeto discursivo e, juntos, produzem efeitos de sentidos. 

Os textos componentes de nosso corpus são todos pertencentes a um mesmo 

gênero, o cartaz. Por essa razão, é interessante abordarmos a concepção de gêneros do 

discurso adotada por Bakhtin (2000). Para o autor, os gêneros do discurso são tipos 

relativamente estáveis de enunciados elaborados no interior de uma esfera de emprego 

da língua, sendo mais relevante considerar o seu processo de produção do que o produto 

(BAKHTIN, 2000, p. 279). 

Se todos os enunciados são produzidos dentro de esferas de ação, conforme 

defende o autor, vale afirmar que cada ser humano age e enuncia de acordo com a esfera 

em que está inserido. Por exemplo, as relações familiares, as relações de trabalho, as 

relações de amizade constituem esferas, nas quais são produzidos certos gêneros do 

discurso, assim como também as esferas religiosa, política, acadêmica, midiática, entre 

outras, possibilitam a circulação de gêneros em razão de especificidades próprias destas 

esferas.  

Brait (2008) afirma que, na perspectiva do pensamento bakhtiniano, a reflexão 

sobre as esferas de atividade, aliada  ao tema das relações dialógicas, ajuda a pensar as 

práticas discursivas. 

 

As relações dialógicas, noção central do pensamento bakhtiniano, 

estabelecem-se a partir das esferas discursivas e dos eventos nelas 

implicados. São elas que produzemos olhares, os lugares discursivos, 

os sentidos e, consequentemente, o conheciemento. (BRAIT 2008, 

p.17) 

 

A autora supracitada ainda conclui dizendo que prática discursiva é uma 

produção verbal, visual ou verbo-visual que se encontra inserida em determinada esfera, 

possibilitando e dinamizando sua existência, intervindo absolutamente em suas formas 

de produção, circulação e recepção. 

Retomando Bakhtin (2000), ainda sobre a questão dos gêneros discursivos, é 

relevante acrescentar que falamos sempre por intermédio de gêneros, estabelecidos no 

interior de uma dada esfera de atividade. Conforme explica Fiorin (2006, p.61) “Essas 

esferas de ação ocasionam o aparecimento de certos tipos de enunciados, que se 

estabilizam precariamente e que mudam em função de alterações nessas esferas de 

atividades”. 
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2. Efeitos de sentido, interdiscursividade e intertextualidade na campanha Obra-

prima 

 

 A partir deste momento, realizamos as análises dos cartazes que compõem o 

corpus deste estudo. Para cada cartaz apresentado, trazemos a obra de arte a partir da 

qual foi criado, procurando compará-los, por meio de considerações e análises, 

buscando colocar em funcionamento os conceitos e noções desenvolvidos na seção 

anterior. Vale lembrar que as referidas obras de artes são destinadas a um público geral 

e os cartazes são destinados apenas à comunidade acadêmica. 

Vejamos o primeiro cartaz, intitulado “Cumprir prazos é uma obra-prima”: 

 

 

 

 

Persistência da Memória
4
, produzida em 1931, é uma da obras mais conhecidas 

de Salvador Dalí, pintor espanhol nascido em Figueras, Catalunha, considerado um dos 

maiores representantes do Movimento Surrealista. Sua arte era alimentada por seus 

medos irracionais. O pintor usava das técnicas do realismo para obter um efeito surreal, 

possibilitando, assim, a distorção de objetos, o que propiciava um contexto alucinante, 

como é colocado por Strickland (2002). 

                                                           
4
 Esta obra pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico: 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=79018. 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=79018
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Como se pode notar, essa obra serve de base para uma peça publicitária da 

campanha supracitada cujo tema é o cumprimento das datas de devoluções dos livros. 

Por meio de pequenas alterações formais feitas a partir da obra original, cria-se um 

gênero novo, o cartaz, o qual possibilita a produção de efeitos de sentido bastante 

diferentes daqueles produzidos pela pintura. 

 Para a produção do cartaz relacionado a essa conhecida obra, pequenas 

mudanças, porém perceptíveis e que mudam substancialmente o sentido, foram feitas, 

como a retirada de uma imagem e o acréscimo de outra. As cores e formas foram 

mantidas.  

Na obra de Dalí, são pintados três relógios derretidos, marcando horas 

diferentes, demostrando, com isso, a passagem do tempo. Rodríguez (2007) diz que o 

tempo só existe cronometrado na severidade da vida organizada e consciente, ele não 

existe no sonho, portanto no inconsciente. Sendo assim, os relógios moles de Dalí 

(1931) estão presentes no tempo surreal. Há também, na obra, uma paisagem litoral, ao 

fundo, onde há “penhascos que estão sendo representados de maneira simples, sob uma 

luz transparente e melancólica” (RODRÍGUEZ, 2007), os quais, no cartaz, não 

aparecem. 

   Algo interessante que podemos relacionar com o horário é a presença de uma 

mosca, desenhada em cima de um dos relógios, o que faz relembrar uma expressão 

popular usada frequentemente: “o tempo voa”. No centro da pintura, há um rosto 

adormecido estendido, parecendo estar selado com um dos relógios derretidos, 

assemelhando-se a um cavalo. 

Como o propósito da UFG era utilizar essa obra em uma campanha publicitária 

para a biblioteca, é retirada a imagem do grandioso rosto selado por um relógio e 

acrescentada a imagem de três livros, de diferentes tamanhos, além do acréscimo de um 

enunciado verbal que enfatiza o cumprimento dos prazos, com os dizeres: Cumprir 

prazos é uma obra prima. O atraso na devolução de livros acarreta multa e gera 

transtornos para os usuários. Respeite as datas de devolução. 

Com a exclusão de uma imagem, (cabeça humana) e o acréscimo de outra (três 

livros de diferentes tamanhos), juntamente com as imagens já existentes na obra, além 

do enunciado verbal, produzem-se novos efeitos de sentido, ficando então evidente a 

relação estabelecida com o horário e, particularmente, com o cumprimento dos prazos 

de devolução dos livros. A obra original por si só faz referência ao tempo, por isso 

deduzimos que a escolha dela esteja diretamente relacionada a isso, pois ela encaixa-se 
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perfeitamente ao tema abordado. A troca do rosto pelos livros deve ter ocorrido por 

estes serem ícones que representam a biblioteca de modo geral.  

O que percebemos quanto à relação intertextual é que a obra de arte completa o 

cartaz, complementando o seu sentido. Isto é o que Fiorin (2006) chama de estilização. 

Ela segue o mesmo princípio da paródia, porém, com a diferença de não ridicularizar o 

texto estilizado, conservando as vozes convergentes do sentido. É o modo de recriar a 

obra, deixando-a com um estilo próprio.  

O próximo cartaz que analisamos foi criado com base na obra O Grito (1893)
5
, 

de Edvard Munch, para destacar a importância do silêncio nos espaços da biblioteca. A 

seguir, apresentamos a obra de Munch e o cartaz produzido pela campanha.  

 

                 

                                                           
5
 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Grito_%28pintura%29.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Grito_%28pintura%29
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Edvard Munch foi um dos criadores e precursores do movimento expressionista 

alemão, estilo esse em que se demonstram as emoções por meio da distorção das cores e 

formas. Era famoso pelas emocionantes imagens de suas obras, sendo que seus temas 

favoritos eram a miséria, a enfermidade e a morte. Como afirma Strickland (2002, 

p.123) a obra “[...] „O Grito‟, representa o medo intolerável de perder a razão. Nesse 

quadro, cada linha oscila, se agita, trazendo ritmos turbulentos, sem sossego para o 

olho”. 

Essa obra apresenta a figura de um ser em desespero. Tanto pode ser um homem 

sem cabelos, demostrando seu decadente estado de saúde, ou ser algo de outro mundo 

que possui uma face para se expressar. A fisionomia desse ser demonstra extrema 

aflição, tratando-se de um indivíduo em agonia. Ele está com as mãos levadas aos 

ouvidos, como se não aguentasse mais, como se não quisesse mais ouvir. Seus olhos 

estão arregalados e sua boca bem aberta, como se estivesse mesmo dando um grito 

desesperador, fazendo com que tudo a sua volta fique abalado. É como se a natureza 

seguisse as ondas sonoras produzidas por este grito, pois tudo está estremecido, exceto a 

ponte, que se mantém intacta.  

Na versão produzida para a campanha, a natureza se mantém igual à apresentada 

na obra original, como a paisagem e a ponte, apenas a imagem desse ser é modificada, 

agora com um gesto conhecido por todos, ele pede silêncio, levando uma das mãos à 

boca, colocando o dedo indicador apontado para cima. Desse modo, produz-se outro 

efeito de sentido, não é mais o ato de ouvir que é intolerável, mas sim o ato de se falar. 

Da boca não sai mais nenhum som ensurdecedor, pelo contrário, ele é reprimido.  

O “homem” que na, obra de arte, se encontra com medo e solitário, e nem 

mesmo o cenário natural alivia essas sensações, no cartaz, demostra uma aflição, uma 

angústia ou um desconforto por estar em um ambiente cheio de ruídos. Esse espaço que 

está presente no cartaz está sendo relacionado ao espaço da biblioteca, é esse local que 

se encontra intolerável e desconfortável em razão do barulho.  

Nesse material, distribuído na biblioteca, além da transformação da imagem, um 

enunciado verbal é acrescentado, a saber: Fazer silêncio é uma obra-prima. A leitura 

exige concentração. Ruídos e conversas atrapalham as atividades desenvolvidas no 

ambiente da biblioteca.  

O cartaz, intitulado por “Fazer silêncio é uma obra-prima”, dialoga 

materialmente com a obra “O Grito” de Edvard Much. Assim, identificamos, além da 

interdiscursividade, a relação de intertextualidade. Percebemos a presença dessa última, 
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porque existem duas materialidades textuais em diálogo, a pintura e o cartaz. Este 

rememora aquele e, como foi criado outro gênero a partir da obra, com seu estilo 

próprio, têm-se uma estilização.  

O cartaz seguinte é associado à obra de arte Marilyn Monroe (1967)
6
, de Andy 

Warhol, e é o ponto de partida para a criação de um texto enfatizando que a organização 

dos livros nas estantes deve ser deixada a cargo dos servidores das bibliotecas. 

 

 

 

 

Warhol foi um bem sucedido ilustrador que participou do movimento Pop Art. 

Essa obra do artista resulta da sequência de nove pinturas da atriz Marilyn Monroe, um 

ícone da cultura pop de diversas gerações. Essas imagens revelam a identidade múltipla 

da artista, pintadas com diferentes cores, emparelhadas de três em três. 

A inspiração dos artistas ligados a esse movimento era a vida cotidiana das 

grandes cidades norte-americanas e sua cultura, a fim de romper as barreiras entre a 

vida e a arte. Podemos perceber que essa também é uma proposta de Andy Warhol, pois 

é a partir de uma fotografia de Monroe que o artista reproduz a sequência de imagens da 

atriz com variadas cores. Ele começou a pintar a imagem da atriz logo após sua morte 

(SANTOS, 1989, p.170).  

Para o uso da campanha, a obra ganha novas figuras. São retiradas duas imagens 

não sequenciais da atriz e acrescentados dois autorretratos de pintores distintos: Pierre-

                                                           
6
 Disponível em: http://www.aporteedart.fr/blog/art-contemporain/marylin-monroe-dandy-  

http://www.aporteedart.fr/blog/art-contemporain/marylin-monroe-dandy-
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Auguste Renoir e Vincent Van Gogh. O primeiro é um artista plástico francês que 

participou do movimento impressionista. Coincidentemente ou não, o segundo também 

participou do mesmo movimento, além de estar inserido, também, no movimento 

modernista. 

É a presença desses novos integrantes, aliada à linguagem verbal, que garante a 

produção de novos efeitos de sentido. O cartaz chama a atenção não só pelas imagens de 

Monroe, mas também pela presença de dois homens que, por estarem ali, quebram a 

sequência de imagens da atriz. As imagens dela se assemelham muito às fotografias e 

mesmo aos negativos das fotografias, o que não ocorre com as imagens das figuras 

masculinas. Essa mistura causa uma desordem, dando a impressão que esses artistas 

plásticos estão fora de seus devidos lugares, havendo uma desorganização na sequência 

ilustrativa.  E é justamente esse o mais importante efeito de sentido produzido, que a 

reposição dos livros é desnecessária, pois mesmo quando é feita pensando-se que está 

ajudando, podem-se recolar os livros em um local errado, gerando um problema, 

prejudicando a localização do material e atrapalhando o sistema da biblioteca que é 

seguido.  

O referente cartaz também apresenta um enunciado verbal, que diz assim, 

Organizar também é uma obra-prima. Os livros são classificados e ordenados para 

facilitar seu uso. Quando os retirar da estante, deixe-os sobre a mesa. Assim, a 

imagem, em conjunto com o enunciado, nos possibilita a interpretação do efeito de 

sentido mencionado acima. 

Assim como os demais cartazes que constituem o corpus deste trabalho, neste 

também há presença tanto das relações intertextuais como das interdiscursivas. 

Deduzimos que eles foram produzidos relacionados a obras de arte devido ao 

conhecimento de mundo que os destinatários teriam, pois, para a interpretação dos 

efeitos de sentido que vimos analisando, é necessário ter um conhecimento das obras. 

 No caso do cartaz “Organizar é uma obra-prima”, pode-se afirmar, portanto,  

que os leitores precisam conhecer a pintura para saber que se trata de uma sequência de 

imagens da famosa atriz, sendo assim, isso facilitará a captação das semelhanças 

existentes entre uma e outra, e a falta de tal conhecimento interferirá no nível de 

compreensão do texto. Porém, mesmo que os usuários da biblioteca não conheçam essa 

obra, poderão perceber que se trata de uma sequência de imagens de uma mulher, à qual 

são “misturadas” duas imagens de dois homens distintos. 
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Desse modo, a  intertextualidade e a interdiscursividade foram uma estratégia 

adotada para a construção desse novo texto, mesmo que os produtores não tenham 

conciência disso, pois os discursos se aproximam, havendo um diálogo da obra com o 

cartaz, havendo, portanto, uma estilização.  

Muitos foram os artistas que buscaram retratar os leitores e seus livros em suas 

obras. Pablo Ruiz Picasso foi um deles. Pintor, escultor, gravador, desenhista, ilustrador 

e ceramista, nasceu em Málaga, foi um dos fundadores do cubismo e, por diversas 

vezes, representou o tema da leitura em suas telas. 

  

           

            

Com base na pintura Mulher com livro, do pintor espanhol, produzida em 1932, 

o Núcleo de publicidade da ASCOM/ UFG elaborou um cartaz para incentivar o hábito 

da leitura. Como se pode ver, a obra original já é um incentivo ao interesse pela leitura, 

e o cartaz, que estabelece uma relação intertextual com ela, faz o mesmo. A imagem 

utilizada pela campanha é como se estivesse sendo refletida em frente a um espelho, 

pois há uma inversão de posturas. Na obra, a mulher está virada para a direita (olhando-

a de frente), com o livro voltado mais para a esquerda, já no cartaz ocorre o contrário. 

Como parece ser uma imagem refletida no espelho, o quadro que está ao lado da cabeça 

da mulher também muda de posição. Essa alteração ocorre para que haja uma 
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modificação da obra original, para ser uma representação a partir da obra original, 

fazendo assim um diálogo intertextual entre a pintura e o gênero cartaz.  

Como o cartaz faz referência a uma pintura, identificamos a presença de 

intertextualidade, porque duas materialidades distintas dialogam entre si, bem como se 

faz presente a interdiscursividade porque os discursos se aproximam, desse modo se 

tendo uma estilização. Há também presença de um enunciado verbal: Ler é uma obra-

prima. A leitura amplia a compreensão do mundo. Usufrua das obras que a biblioteca 

oferece. 

Embasado na obra Mona Lisa (1503), de Leonardo da Vinci, é produzido o 

quinto e último cartaz da campanha. Trata-se de um texto que remete à necessidade de 

conservação e de limpeza, tanto das pinturas, como dos livros emprestados pela 

biblioteca. 

  

             

 

Conforme assegura Strickland (2002, p.34), Leonardo da Vinci era conhecido 

por “homem da Renascença”, por demonstrar múltiplos talentos e irradiar o saber. 

A obra utilizada na campanha representa a imagem de uma mulher 

aparentemente tímida, de um sorriso conservador. Seu olhar é um aspecto que merece 

ser considerado, pois ao nos movermos diante da imagem temos a sensação de estar 

sendo acompanhados. 
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Na versão usada pela campanha, a figura é mantida tal como aparece na tela, 

porém é feita uma série de anotações, com frases como: “Interessante! não tinha 

reparado no véu”, “Não entendi esse olhar”, “Acho melhor ela sorrindo”, O que será 

que ele quis dizer com essa paisagem?” e “Importante”.  O que podemos analisar em 

relação a esses dizeres é que podem não ter sido escritos aleatoriamente, pois 

interpretamos que podem ser questionamentos ou juízos de valor que muitos leitores ou 

apreciadores da obra fazem.  

As observações destacadas no cartaz, representando supostas opiniões dos 

leitores, também são motivo de reflexão de alguns críticos, como, por exemplo, 

Farthing (1950, p.176), que, ao analisar o olhar de Mona Lisa, percebe que ela não 

possui cílios e sobrancelhas, enfatizando que a falta deles acrescenta um caráter abstrato 

ao rosto, fazendo então que haja mistério e dúvidas em relação a ele, tal como foi 

apontado no cartaz. 

Observamos que os olhos da moça contrastam com seu sorriso, mantendo assim 

o ar misterioso. Se observarmos bem a boca da mulher, de um lado parece estar sorrindo 

e do outro não, motivo pelo qual aparece a anotação comentando a escolha de um dos 

lados da face da mulher no cartaz, “Acho melhor ela sorrindo”. Segundo Farthing 

(1950, p. 176), suas mãos, mesmo sendo grandes, demostram suavidade, “[...] estão 

serenamente pousadas sobre seu colo, num sinal de decoro da época”. Já o uso do véu, 

de acordo com o autor, observado por alguns, pode estar relacionado à pureza, pois 

dizem que essa obra pode ter sido criada a partir das imagens da Virgem Maria, dando a 

ela um ar de inocência. 

Como nos outros cartazes, nesse evidencia-se um enunciado verbal, Conservar é 

uma obra-prima. O cuidado ao manusear os livros é muito importante. Não danifique 

as obras e materiais da biblioteca. 

O principal efeito de sentido produzido é que é evidente que jamais se deve 

escrever, rabiscar e danificar um livro, pois, tal como as grandes obras de artes, os livros 

também devem ser preservados. 

Assim como os demais cartazes, este também não foi produzido a fim de 

desvalorizar e muito menos ter uma relação de negatividade com a obra, ele foi 

produzido a partir da imitação de uma obra de arte. As vozes são convergentes na 

direção do sentido, havendo, portanto, uma estilização.  

De acordo com Bakhtin (2000), cada ser humano age e enuncia de acordo com a 

esfera em que se encontra inserido. Com base neste pressuposto teórico, podemos 
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refletir sobe duas esferas de ação a partir dos cartazes produzidos pela campanha, a 

esfera artística e a esfera midiática.  

A esfera artística pode ser identificada claramente por meio das obras que foram 

usadas pelo Núcleo de Publicidade Institucional da Assessoria de Comunicação 

(Ascom/UFG). Já a esfera midiática é a esfera de produção dessa campanha, pois esse é 

justamente o papel dos anuncios publicitários, divulgar e, neste caso, chamar a atenção 

dos leitores para as regras estabelecidas pela biblioteca, tais como: a atenção quanto aos 

prazos de devoluções, o silêncio, a organização dos livros, promovendo, ainda, o 

despertar para a leitura e o cuidado que se deve ter com os obras. 

O que se tem, neste caso, é uma espécie de hibridismo das duas esferas de ação, 

que se cruzam e dialogam entre si. As pinturas são trazidas da esfera artística e 

ressignificadas na esfera publicitária , sendo que as imagens deixam de ser obras de arte 

para se inserirem no gênero cartaz, produzido no interior da esfera midiática. 

Além do que foi dito até aqui, vale acrescentar que as condições de produção dos 

discursos veiculados pelos cartazes compreendem tanto os sujeitos envolvidos no 

processo de interlocução bem como a situação, como aponta Orlandi (1999). Quanto à 

situação, segundo a autora, pode ser considerada em dois sentidos, o estrito e o amplo. 

O primeiro diz respeito às circunstâncias de enunciação, o contexto imediato, enquanto 

o segundo refere-se ao contexto sócio-histórico e ideológico. 

 No corpus em análise, o contexto imediato é constituído pela Regional Catalão, 

o local em que os cartazes foram expostos, os sujeitos que os produziram e aqueles que 

os leram, a escolha do gênero discursivo, dentre outros. Já o contexto amplo inclui 

elementos que decorrem da sociedade e de como a instituição a integra, ou seja, a UFG 

é uma instituição de ensino superior situada social, histórica e ideologicamente e a 

análise dos cartazes acaba por revelar um pouco de seu posicionamento ideológico, 

além de outras questões. 

O sujeito produtor desta campanha é a UFG, uma instituição de nível superior 

que, por meio desta campanha, quer conscientizar seu público alvo, neste caso, os 

universitários e os servidores da biblioteca, a cumprirem as normas impostas pela 

biblioteca. Neste sentido, o que esse sujeito enuncia decorre de condicionamentos 

históricos, sociais e ideológicos, aos quais encontra-se subordinado. Pode-se pensar que 

os usuários deste local, os universitários, são os interlocutores a quem a campanha teve 

o propósito de atingir. Tais sujeitos advêm de diferentes culturas e pertencem a 

diferentes classes sociais, entretanto têm em comum a característica de circularem pelo 
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mesmo ambiente, de fazerem uso do espaço das bibliotecas da UFG, fazendo-se 

necessário, portanto, que os mesmos acatem as suas determinações normativas. 

 

Considerações finais 

 

 Através deste estudo, identificamos que o sujeito produtor desta campanha é 

uma Instituição acadêmica de nível superior, a UFG, que visava conscientizar seus 

usuários e servidores, que são os destinatários dessa campanha, a respeitarem as 

“regras” impostas por ela, que, se seguidas, poderiam melhorar o funcionamento desse 

local de estudo, visando aperfeiçoar o atendimento e o acesso dos que buscam os 

serviços desta unidade, os universitários. 

Também pudemos observar que o corpus deste trabalho é constituído textos 

pertencentes ao gênero discursivo cartaz, no qual se cruzam duas esferas de ação, a 

artística e a midiática, havendo um diálogo entre elas. 

A pesquisa possibilitou a identificação, em todos os cartazes, de uma relação 

tanto intertextual quanto interdiscursiva, pois, além de haver um diálogo entre os 

discursos, presente em cada texto analisado, há sempre duas materialidades textuais em 

diálogo, a pintura e o cartaz, em que este faz menção àquele. Com base na análise do 

diálogo entre gêneros distintos, conclui-se que há a produção de um estilo próprio por 

meio dos cartazes, o que, apesar disso, não subverte os textos que lhe serviram de fonte. 

Desse modo, têm-se, sempre, a presença da estilização.  

Pudemos notar, também, que os títulos dados aos cartazes dialogam com os 

enunciados e com as imagens, todos referindo-se ao mesmo assunto, por exemplo, em 

Cumprir prazos é uma obra-prima, há uma alusão ao prazo de devoluçoes dos materias 

emprestados pela biblioteca, já em Fazer silêncio é uma obra prima, faz-se referência à 

necessidade do silêncio nestes locais de estudo, e assim por diante. Em cada um deles, 

em que um tema expecífico é abordado, a palavra  obra-prima é retomada e destacada.  

Com relação à linguagem não-verbal, o que se observa, como já foi mencionado 

anteriormente, é que as imagens não permitem uma leitura independentemente do 

verbal, porque ambas se complementam para possibilitarem a produção de efeitos de 

sentidos. Essa parceria, entre enunciado verbal e imagem, nos revela que cada 

componente isolado é insuficiente para possibilitar a compreensão dos cartazes por 

partes dos “leitores”.  Poderíamos, a princípio, pensar que a imagem é o principal 

elemento, porém, sem o verbal, ela se torna pouco compreendida, pois este funciona 
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como uma espécie de legenda que auxilia na compreensão da imagem. Desse modo, 

concluímos que, nos cinco cartazes que compõem o nosso corpus, a imagem e os 

enunciados verbais estão interligados, complementando-se.  

Para finalizar, resta reiterar que identificamos a presença da intertextualidade, da 

interdiscursividade e da estilização em todos os cartazes, as quais constituem-se em 

recursos importantes para persuadir e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do público a 

quem esta campanha foi destinada, afinal estes são os principais objetivos dos anúncios 

publicitários. 

 

Referências 

 

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. In: ______. Estética da criação verbal. 

São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 277-326. 

 

______. O discurso em Dostoiévski. In: ______. Problemas da poética de 

Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 207-310. 

 

BISCHOFF, Ulrich. O friso da vida: um poema de vida, amor e morte. In: ______. 

Munch. Tradução de Jorge Valente. Germany: Ateliê de imagem, publicações e artes 

gráficas Lda., 2000. 

 

BRAIT, Beth. Bakhtin: conceitos-chave. São Paulo: Contexto, 2005. 

 

______. Olhar e ler: verbo-visualidade em perspectiva dialógica. Bakhtiniana, v. 8 n. 2 

p. 43-66, jul./dez., 2013. 

 

______. Prática discursivas e a esfera publicitária. Enunciação e Gêneros. 

Discursivos. São Paulo: Cortez, 2008, p.15-27. 

 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. 8 ed. Campinas: 

Editora Unicamp. 2002. 

 

FARACO, Carlos Alberto. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de 

Bakhtin. Curitiba: Criar Edições, 2003.  

 

FARTHING, Stephen. Tudo sobre arte. Tradução de Paulo Polzonoff. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2011. p. 176-177; p. 430-431; p. 488-489. 

 



  

22 

 

FERNANDES, Cleudemar Alves. Análise do Discurso: reflexões introdutórias. 2 ed. 

São Carlos: Editora Claraluz, 2008. 

 

FIORIN, José Luiz. O dialogismo. In:______. Introdução ao pensamento de Bakhtin. 

São Paulo: Ática, 2006, p.18-59. 

 

MUSSALIM, Fernanda; BENTES, Anna Christina (org.). Introdução à Linguística: 

domínios e fronteiras. v. 3. São Paulo: Cortez, 2004. 

 

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 

Campinas, SP: Pontes,1999. 

 

POSSENTI, Sírio. Apresentação da Análise do discurso. Campinas: IEL/UNICAMP. 

1985. Mimeografado. 2004. 

 

RODRÍGUEZ, Margarita Perera. Os primeiros anos em Paris. In: ______.  Coleção 

gênio da arte. Tradução Mathias de Abreu Lima filho. Barueri- SP: Girassol, 2007. 

 

SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. A pop-arte. In:______. História da 

Arte. São Paulo: Editora Ática, 1989. 

 

SIBI UFG. Campanha Obra Prima é lançada. Disponível em: 

<http://www.bibliosys.com.br/informativo/noticia/id/271/?campanha%20obra%20prima

%20e%20lancada.html >. Acesso em: 20 mar. 2014. 

 

SILVA, Rose Mendes. Campanha Obra-prima: relato de experiência. Disponível em: 

<http://www.bc.ufg.br/up/88/o/Artigo_Obra_prima.pdf.> Acesso em: 20 ago. 2014. 

 

STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-moderno. Tradução 

Angela lobo de Andrade. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. p. 34; p.123; p.151.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliosys.com.br/informativo/noticia/id/271/?campanha%20obra%20prima%20e%20lancada.html
http://www.bibliosys.com.br/informativo/noticia/id/271/?campanha%20obra%20prima%20e%20lancada.html
http://www.bc.ufg.br/up/88/o/Artigo_Obra_prima.pdf


  

23 

 

 

ANEXOS 

 

 



  

24 

 

 



  

25 

 

 



  

26 

 

 



  

27 

 

 


