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QUANDO O FUTEBOL TEM PÉS DE BARRO: 
JOGOS INTERTEXTUAIS NOS TÍTULOS DE IMPRENSA1 

 

1. Introdução 

 O título de imprensa revela-se um tipo textual2 gerador, por excelência, de relações 

intertextuais. Podemos mesmo dizer que ele nunca se esgota em si mesmo, já que encontra a 

razão da sua génese nesse preciso fim de levar o leitor a percorrer as pontes que o levarão a 

outras paragens discursivas. É justamente nesse sentido que aqui entendemos o termo 

intertextualidade, significando os processos através dos quais a produção e a recepção de um 

texto dependem do conhecimento de outros textos por parte dos participantes3. 

 Nenhum texto nasce isolado. Ele é, de algum modo, produto de todos os textos que o 

precederam e que fazem parte de uma herança colectiva, onde autor e leitor se situam. Dentro 

desta memória, encontramos uma variedade imensa de enunciados padronizados − provérbios, 

slogans publicitários, frases bíblicas, refrões musicais, títulos de filmes e de obras literárias, frases 

                                                                 
1 Esta comunicação é uma versão resumida e adaptada de uma parte do capítulo 4.5.2 de COIMBRA-E-SILVA 1999. 
2 Em termos textuais, o título apresenta-se, segundo Hoeck (1981), como um texto autónomo, embora não independente 
do co-texto. 
3 Estas relações podem ser múltiplas e complexas. George P. Landow, a propósito das ligações do texto a outros textos, 
nota que tanto as teorias sobre hipertexto como a crítica literária defendem que é necessário abandonar sistemas de 
pensamento baseados em ideias de centralidade, marginalidade, hierarquia, e linearidade, e substituí-las por ideias de 
multilinearidade, interactividade e esbatimento da linha entre o leitor e o autor (LANDOW, 1992). 
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célebres, etc. − que são, frequentemente, manipulados em jogos intertextuais4 pelos redactores 

dos títulos de imprensa. Neste processo, o pequeno texto que é o título de imprensa assume-se 

como um lugar de confluência cultural em que o simples conhecimento da língua se revela 

insuficiente na descodificação da mensagem. O leitor ver-se-á obrigado a percorrer as pontes 

que o levam a textos mais ou menos fáceis de identificar e cujas evocações serão, num processo 

analógico de retorno, coladas ao texto de partida5. 

 Além destas grandes pontes, o título de imprensa encontra-se, também, ligado ao texto 

da notícia propriamente dito e às restantes componentes paratextuais6 que o rodeiam. Para além 

do corpo da notícia, a página poderá conter elementos facultativos tais como antetítulos e 

subtítulos, fotografias com legenda, gráficos, etc. Ao contrário dos exemplos mencionados no 

parágrafo anterior, o leitor não terá de os procurar na memória colectiva virtual que aí referimos, 

uma vez que se estendem pela página do jornal em que o título figura. 

O leitor é, pois, levado a considerar dois tipos de relações intertextuais. Se, por um lado, 

o título pode conter alusões7 a textos mais ou menos distantes pertencentes a diversos tipos 

                                                                 
4 O termo intertextualidade, derivado do latim “intertexto” significando misturar quando se tece (KEEP & 
McLAUGHLIN, 1995), foi introduzido em finais da década de 60 por Julia Kristeva, na sequência de estudos de Baktin e 
remete justamente para este fenómeno da ligação do texto com outros textos: “(..) tout texte est absorption et 
transformation d’un autre texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité (...)” 
(KRISTEVA, 1969: 146). Desde então, têm sido muito numerosos os estudos que se têm vindo a publicar sobre as 
relações intertextuais, particularmente no âmbito dos estudos literários (ver uma bibliografia em MAI, 1991). 
5  Muñiz-Cachón, numa breve referência à problemática da intertextualidade do título de imprensa, afirma: “Los 
enunciados tomados como modelos tienen carácter virtual en la memoria del receptor, pero al aparecer en un periódico se 
convierten en algo real y añaden al texto un aspecto no expresado denotativamente” (1990: 20). 
6 Nas palavras de Genette: “la relation (...) que (...) le texte proprement dit entretient avec ce que l’on peut guère nommer 
que son paratexte: titre, sous-titre, intertitres; préfaces, postfaces, avertissements, avant-propos, etc.; notes marginales, 
infrapaginales, terminales; épigraphes; illustrations; priére d’insérer, bande, jaquette, et bien d’autres types de signaux 
accessoires, autographes ou allographes qui procurent au texte un entourage (...)” (1982: 10). 
7 Estas alusões, mais ou menos veladas, têm sido, nos estudos literários, referidas pela expressão metafórica palimpsestos, 
ou seja “a possibilidade de descortinar, sob o texto presente, inscrições anteriores, já desvanecidas, mas ainda 
perscrutáveis” (REIS, 1981: 127). A existência de palimpsestos é do seguinte modo justificada por Christopher Keep 
(1995): “It was a common practice, particularly in medieval ecclesiastical circles, to rub out an earlier piece of writing by 
means of washing or scraping the manuscript, in order to prepare it for a new text. The motive for making palimpsests 
seems to have been largely economic − reusing parchment was cheaper than preparing new skin. Another motive may 
have been directed by the desire of Church officials to ‘convert’ pagan Greek script by overlaying it with the word of 
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textuais, por outro, ele remete para o texto que encabeça e que faz parte do seu co-texto 

imediato. Podemos, assim, falar duma intertextualidade externa, que o título da notícia 

estabelece com outros textos ausentes da situação comunicativa, e de uma textualidade interna8, 

dentro da notícia em questão (Ricardou,1971: 162 s., apud Dällenbach, 1979:52).  

 Nesta comunicação, abordaremos apenas as relações que o título de notícia integrando 

linguagem metafórica estabelece, numa dimensão externa, com textos anteriores. 

 

2. Intertextualidade externa: palimpsestos verbais no título 

 Tal como qualquer tipo de texto, também o título de imprensa pode estabelecer relações 

intertextuais com outros textos que lhe são externos e que podem estar mais ou menos distantes, 

quer no tempo quer no espaço, criando, entre leitor e redactor, uma cumplicidade construída a 

partir da partilha de um espaço cultural comum e apelando para uma ligação entre os 

participantes no processo comunicativo9.  

 Precisamente neste campo, a utilização, no título, de linguagem metafórica de 

proveniência intertextual encerra um recurso valioso neste processo de aproximação, estimulando 

o leitor numa dupla tarefa de decifração de enigma: por um lado, a tarefa da descodificação da 

própria linguagem metafórica; por outro, a do restabelecimento da ponte intertextual proposta no 

texto titular que remete para um segundo texto que é exterior ao próprio jornal. O percurso 

                                                                                                                                                                                                     
God. Modern historians, usually more interested in older writings, have employed infra-red and digital enhancement 
techniques to recover the erased text, often with remarkable results”. 
8 A intertextualidade interna é também chamada de intratextualidade ou autotextulidade (cf. Dällenbach, op.cit). 
9 Birch salienta, neste processo, a importância do envolvimento do leitor: “The analysis should not come before the 
question ‘where do you go from here?’; the where needs to be determined by the why? and so what? of the analysis. And 
that is determined, it seems to me, by readers, and articulated through their recognition of what it is that makes them read 
a text in a particular way, i.e., intertextuality. Analysis therefore provides the means for you as reader to relate the text to 
your own experience of language and reality by actually constructing the text through and with your intertextual 
experiences” (1989: 260). 
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lúdico da aproximação dos dois textos é criado a partir de um “disfarce” mais ou menos 

profundo do texto de partida. Assim, ele não é apresentado, geralmente, na sua versão original, 

mas desconstruído10,  alterado, fazendo-se entrever através de algumas características linguísticas 

que são mantidas: a estrutura frásica ou a escolha de vocabulário chave, por exemplo. Não é, 

pois, completamente óbvia nem imediata a identificação do pré-texto da relação intertextual 

estabelecida nestes títulos de notícia; pelo contrário, eles exigem, da parte do leitor, um 

empenhamento de nível hermenêutico. Nesta demanda, o leitor, despertado pela sua curiosidade, 

é estimulado à leitura do corpo da notícia11.  

 Neste processo de transposição intertextual, a leitura do título quebra a sua linearidade e, 

num movimento vertical paradigmático, procura a fonte inspiradora da linguagem utilizada entre 

os mais variados componentes desse espaço cultural partilhado. Focaremos, seguidamente, os 

principais campos inspiradores de ligação intertextual a partir da apresentação de alguns 

exemplos12. 

 

a) Provérbios  

 A fonte mais profícua de conotações analógicas intertextuais em relação aos títulos do 

corpus, prende-se com o riquíssimo manancial de provérbios e máximas que fazem parte da 

                                                                 
10 FIALA & HABERT designam este processo por “défigement” e definem-no nos seguintes termos: “On peut définir le 
défigement dans les titres comme la reprise d’un figement, visant à faire resurgir tout ou partie du sens originel de ses 
éléments. (...)/ l’effect essentiel du défigement est de produire de l’ambigüité, d’exprimer deux ou plusieurs choses à la fois 
dans une même expression linguistique” (1989: 89-91). 
11 A importância da referência intertextual como estratégia usada nos títulos de imprensa para estimular a leitura dos 
artigos correspondentes é sublinhada por Carmen Muñiz Cachón: “El lector, al conocer parcial o totalmente la estrutura 
del titular, entra a formar parte del juego estabelecido por el periódico, consistente en hallar el paralelismo entre el 
encabezamiento y el texto-modelo y a continuación buscar una relación entre ambos contenidos, para lo cual es 
imprencindible leer el artículo. La estrategia empleada por el periodista habrá surtido efecto, el objectivo − lectura del 
artículo − se ha logrado”  (1990: 221). 
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memória colectiva portuguesa. Entendemos aqui provérbios como enunciados lexicalizados, 

pertencentes à língua (existem, mesmo, dicionários de provérbios), com autonomia sintáctica e 

textual (o que os distingue de simples expressões idiomáticas), valor semântico de verdade geral 

(inserem uma situação particular numa classe geral de situações)13 e de autoria desconhecida (o 

anonimato distingue-os de certas frases célebres que se tornaram muitíssimo populares)14. 

 A escolha do provérbio como antecedente de uma relação intertextual do título da notícia 

não é fortuita. Sendo aquele um tipo textual de pequena dimensão, serve na perfeição para entrar 

num palimpsesto verbal com um título. Nos palimpsestos verbais desta categoria, o sub-

enunciado que é o provérbio, unidade lexicalizada, faz-se sobrepor pelo sobre-enunciado que é 

o título da notícia e que, frequentemente, o deslexicaliza, alterando a sua estrutura. Esta 

sobreposição intertextual título/provérbio está claramente presente nos seguintes exemplos: 

(1) De Espanha... um bom casamento 
Co-texto: antetítulo: “Terminou a cimeira da identidade ibérica”; texto: “delegações (...) identificadas 
nos objectivos que pretendiam ver atingidos” 
Sub-enunciado: De Espanha, nem bom vento nem bom casamento15 
 
(2) Maus ventos de Espanha 
Co-texto: “A Espanha é atribuída uma modesta evolução de 0,5 por cento, facto a que a economia 
portuguesa não poderá ficar indiferente”. 
Sub-enunciado: De Espanha, nem bom vento nem bom casamento16 

                                                                                                                                                                                                     
12 Os exemplos apresentados foram retirados do corpus da pesquisa COIMBRA-E-SILVA 1999, embora, por uma 
questão de apresentação, tenham sido renumerados. Provêm dos jornais Comércio do Porto, Correio da Manhã, Jornal de 
Noticias e Público, de Dezembo de 1992 e Janeiro de 1993. 
13 Lakoff e Turner, na parte final do livro More than Cool Reason, apresentam uma interessante análise do provérbio, em 
que discutem o processo pelo qual uma expressão que parece não ter nenhuma conexão explícita com a situação presente 
se aplica a ela. A explicação reside na estrutura do schema imagem do provérbio e da situação presente. A metáfora O 

GERAL É ESPECÍFICO  estende a situação mencionada no provérbio a um tipo geral de situações no qual se engloba aquela que 
se experiencia no momento da aplicação do provérbio. Na mesma linha, Todd Oakley (1998) define estes pequenos textos 
nos seguintes termos: “Maxims or proverbs are wise sayings generally well known in the discourse community. They are 
‘condensed bits of wisdom’ that can be used in an indefinite number of occasions” e aplica a teoria dos espaços múltiplos 
de Fauconnier e Turner ao estudo de expressões idiomáticas. 
14 Cf. ARNAUD, 1993. Ver ainda, no âmbito dos estudos paremiológicos portugueses, as teses de Ana Cristina Macário 
Lopes (1992) e Maria Gabriela C. B. Funk (1993). Um estudo sociolinguístico de provérbios e expressões populares 
brasileiras pode ser encontrado em VELLASCO, 1996. 
15 Cf. MACHADO, 1997: 168. 
16 Plett designa por serialização (serialization) intertextual o processo cuja base é do tipo um texto Ô muitos textos, ou 
seja, uma série de intertextos procedendo de um único texto (1991: 23-24).  Karrer (1991: 127-128) chama a atenção para 
o facto de que as técnicas de imitação−variação nos títulos levam à formação de paradigmas de tipo sintáctico (reprodução 
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 (3) DEPOIS DA TEMPESTADE/ VEM SEMPRE A BONANÇA 
 Co-texto: [Sporting e Belenenses] “irão lutar de forma a conseguirem averbar pontos para a 

tranquilidade voltar a reinar nas suas cores” 
 Sub-enunciado: o sub-enunciado proverbial não foi desestruturado17. 
 
 (4) COLLOR “MORTO”/ ITAMAR “POSTO" 

Co-texto: (título interior) RENÚNCIA DE COLLOR/ ANTECIPOU POSSE DE ITAMAR. 
Sub-enunciado: Rei morto, rei posto18 

 
 Os provérbios utilizados nos exemplos que acabámos de apresentar condensam uma 

pequena história no título da notícia, a qual é interpretada através de um processo de projecção 

conceptual. Assim, o casamento do exemplo (1) é projectado no acordo político; no (3) a 

tempestade é projectada na instabilidade, e a bonança na tranquilidade proporcionada pelos 

resultados dos clubes desportivos mencionados; finalmente no (4), o “morto” projecta-se na 

demissão e o “posto” na posse presidencial. Ou seja, nas palavras de Mark Turner: 

“Proverbs frequently present a condensed implicit story to be interpreted through projection (...) The target 
story − the story we are to understand − is not even mentioned overtly, but through our agile capacity to use 
both story and projection, we project the overt source story onto a covert target story. “When the cat’s away, 
the mice will play” said at the office, can be projected onto a story of boss and workers. Said in the classroom, it 
can be projected onto a story of teacher and students. Said of sexual relationships, it can be projected into a 
story of infidelity (...). If we find [it] out of context, in a book of proverbs or in a fortune cookie, we can project 
it onto an abstract story that might cover a great range of specific target stories and muse over the possible 
targets to which it might apply” (1996: cap.1)  

 
Ao utilizar um provérbio no título de uma notícia, o redactor estabelece uma projecção entre a 

pequena história do provérbio e a história real relatada no texto da notícia. A segunda história é, 

deste modo, escondida, no título, atrás da primeira, o que faz despertar o sentido lúdico do leitor 

na descodificação do significado camuflado.  

A pequena dimensão do provérbio/título exige, portanto, que uma selecção prévia dos 

elementos informativos mais importantes noticiados no texto seja feita neste processo de 

                                                                                                                                                                                                     
de certas estruturas), de tipo semântico (não−variação de um conceito ou marcador semântico), de tipo 
fonético/grafemático (reprodução de padrões sonoros ou de letras) ou de tipo sigmático (reprodução do mesmo referente). 
17 Quando muito, podemos considerar que houve a adjunção do advérbio “sempre”, uma vez que, segundo a recolha de 
Fernando Mello, por exemplo, a forma original será “Depois da tempestade, vem a bonança” (1988: 344). José Pedro 
Machado, em O Grande Livro dos Provérbios, regista a forma: “Após a tempestade a bonança” (1997: 87). 
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projecção. Uma máxima condensação da história é, assim, conseguida no título, à semelhança do 

provérbio que lhe está na base. 

 Neste uso do provérbio no título da notícia verificamos, ainda, que aquele não é citado 

através de uma alusão explícita ao seu estatuto de texto proverbial, como acontece em certos 

contextos em que o locutor introduz o provérbio com expressões como “lá diz o povo que...”, 

“como diz o provérbio...” e outras19. Aqui, pela brevidade textual, não temos a inserção do 

provérbio subjacente numa estrutura discursiva mais vasta, uma frase introdutória em que ele se 

encontre englobado e da qual ele seria um constituinte. Assim, o leitor só o poderá identificar 

como tal pelo facto de o reconhecer dentro desta vasta gama de textos estereotipados 

armazenados no repositório da memória colectiva da comunidade linguística. Daí a cumplicidade 

de que falávamos entre emissor e receptor do texto.  

 

b) Frases bíblicas 

 Do mesmo modo que o provérbio, também frases e expressões bíblicas famosas são 

utilizadas em conexões intertextuais estabelecidas nos títulos de notícia. No corpus encontrámos 

os seguintes exemplos: 

(5) O gigante com pés de barro 
Co-texto: (antetítulo) Alemanha espera recessão 
Sub-enunciado: passagem bíblica do livro de Daniel sobre um sonho de Nabucodonosor, a estátua 
compósita (Dn 2, 31-45), que é interpretado pelo profeta Daniel como referindo a fragilidade de um 
reino. 
 
(6) FUTEBOL/ PORTUGUÊS/ TEM PÉS/ DE BARRO 
Co-texto: O subtítulo, -DIZ JOSÉ ROMÃO, indica tratar-se de uma citação. Na realidade, como se 
pode constatar pela leitura da notícia, a classificação do futebol português como tendo pés de barro é 
feita pelo treinador do Famalicão. Neste caso, o conhecimento intertextual da expressão torna-se 
particularmente importante, uma vez que ela não é explicada em nenhum ponto da notícia. Apenas a 
sua forma completa surge no último parágrafo da mesma a propósito de José Romão: “um homem que 

                                                                                                                                                                                                     
18 Cf. MACHADO, 1997: 540. 
19 Ver outras fórmulas em LOPES, 1992: 401-402 e FUNK, 1993: 80-85. 
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acredita que um dia terá a oportunidade de treinar um grande clube do “gigante com pés de barro” 
que é o futebol português.” 
Sub-enunciado: Dn 2, 31-45 
 
(7) ALEMANHA: CHEGOU AO FIM/ O TEMPO DAS VACAS GORDAS 
Co-texto: “um crescimento de 0% do PIB para 1993./ O défice do Estado irá atingir os 43 mil milhões 
de marcos, mais cinco milhões do que em 1992 (...) 
Sub-enunciado: passagem bíblica (Gn 41, 15-32): a do sonho relatado a José, filho de Jacó, pelo Faraó 
sobre sete vacas gordas e sete vacas magras, o qual é interpretado por aquele como referindo-se 
respectivamente a anos de abundância e a anos de miséria e fome 
 
(8) COMUNIDADE/ EM ANO/ DE VACAS/ MAGRÍSSIMAS 
Co-texto: título interior: COMUNIDADE EUROPEIA PREPARA-SE/ PARA ANO DE “VACAS 
MAGRAS”; legenda da fotografia: “a Comunidade prepara-se para anos de dificuldades”. 
Sub-enunciado: Gn 41, 15-32 

 
(9) “OS QUATRO MANDAMENTOS”/ PARA O CRESCIMENTO DA CEE 
Co-texto: “A estratégia de crescimento económico da CEE impõe uma acção política, coordenada por 
parte dos Estados-membros, centrada na reorientação dos recursos, na diminuição das ajudas 
estatais ao sector industrial, na moderação salarial do sector público e nas baixas das taxas de 
juro(...)/ Estes são os quatro mandamentos fundamentais para a Comunidade sair do quadro sombrio 
que foi desenhado pela avaliação da situação económica da CEE em 1992 e nas perspectivas para 
1993”.  
Sub-enunciado: Os Dez Mandamentos (ou Decálogo) dizem respeito à lei mosaica e fazem parte de 
uma aliança entre Deus e os homens, por intermédio de Moisés, em que são estabelecidas regras de 
conduta para o povo (Ex 20,1-21) 
 

 
 Estas e outras alusões intertextuais, mais ou menos evidentes, a textos religiosos, 

nomeadamente a Bíblia, explicam-se pela grande divulgação do intertexto dentro da comunidade 

linguística. De facto, mesmo que o leitor não seja capaz de identificar exactamente qual a 

passagem aludida, nem tenha presente a totalidade das conotações de partida fornecidas pelo 

seu simbolismo, pelo menos a linguagem decalcada ser-lhe-á, certamente, de algum modo 

familiar, tal como acontecia com a linguagem dos provérbios na secção anterior.  

 

c) Títulos de obras literárias 

 Tal como a Bíblia, outros textos que fazem parte da herança cultural não só da 

comunidade linguística envolvida, em particular, mas também da humanidade em geral − como é 

o caso de textos literários famosos − são utilizados em jogos intertextuais nos títulos de notícia. 
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Os excertos literários mais utilizados, nesse sentido, são os títulos de obras famosas e certas 

frases que se tornaram célebres. Quer num caso, quer no outro, o tamanho do enunciado 

decalcado presta-se à sua utilização em texto titular do âmbito jornalístico. Vejamos alguns 

exemplos: 

(10) OS ‘QUATRO/ MOSQUETEIROS’/ ESTÃO JUNTOS/ NOVAMENTE 
Co-texto: o lema “Um por todos e todos por um” se tornou emblemático da equipa ideal, coesa e 
invencível. São estas as evocações que o título da notícia sobre a reconstituição da equipa técnica 
do Benfica pretende transmitir e que o texto confirma: “Em plena fase de ascensão de forma, 
nomeadamente no que diz respeito a resultados, o grupo de trabalho benfiquista parece, finalmente, 
ter encontrado a calma e serenidade, importantes para quem segue no trio da frente (...).” 
Sub-enunciado: o título da obra de Alexandre Dumas Les Trois Mousquetaires, conhecida em 
português pelo título Os Três Mosqueteiros. O título de noticia operou duas alterações20: uma por 
substituição, substituindo o quantificador “três” pelo quantificador “quatro”, outra por 
desenvolvimento, utilizando o SN daí resultante como o sujeito de uma frase completa. 
 
(11) CRÓNICA DE UMA CHICOTADA ANUNCIADA 
Co-texto: "A rescisão do contrato que ligava Marinho Peres ao Vitória de Guimarães já se adivinhava 
há algum tempo. Os maus resultados precipitaram os acontecimentos (...)" 
Sub-enunciado: título de obra literária célebre21, neste caso da autoria do escritor colombiano Gabriel 
García Marquez, cujo título original, Crónica de una muerte anunciada, foi traduzido em português 
por Crónica de uma morte anunciada.22 

 

                                                                 
20 Segundo um estudo de Michel Bastiaensen sobre 450 títulos de imprensa italianos com ligações intertextuais a textos 
literários, os casos em que o título altera o texto de partida são a maioria: “La majeure partie de notre corpus (362 cas, 
80,4%) consiste en des citations «déformées», encore que facilement reconnaissables et réductibles à un modèle cité” 
(1994: 332). As pistas linguísticas fornecidas para a identificação do texto literário de partida são, segundo o autor, de 
vária natureza: “On peut raisonnablement supposer qu’il y a, parmi les «indices d’intertextualité», des phénomènes tels 
que la présence dans le titre de mots statistiquement rares (untore ne peut qu’évoquer Manzoni), ainsi que de noms 
propres personnels (Galeotto ne peut renvoier qu’a Dante), de mots d’une autre langue ([x] mon amour, Francoise Sagan; 
De bello [x], César), de constructions et de figures de style insolites (l’hypallage il silenzio verde, Carducci), d’archaïsmes 
(vo pour vado; mots «tronqués», cf. altar, etc.); des faits de syntaxe, de morphologie, d’accentuation, de rythme 
interviennent également. Il est probable que la présence simultanée de plusieurs de ces faits rendra plus forte la 
présomption qu’il y a réminiscence littéraire et que le degré de certitude de cette présomption croîtra en fonction de la 
quantité d’information [no sentido de informatividade] donnée par les éléments du titre” (1994: 230). 
21 O factor celebridade é fundamental, como temos vindo a ilustrar com os exemplos anteriores, para a escolha do sub-
texto do jogo intertextual. Neste caso, ela é ainda reforçada pela adaptação ao cinema desta obra, num filme, com o mesmo 
título, interpretado por Rupert Everett, Ornella Muti e Irene Pappas.  
22 Não é a primeira vez que este título de G.G.Marquez é decalcado em jogos intertextuais na imprensa portuguesa. 
Arnaldo Saraiva faz uma recolha de alguns exemplos: “Um título de Gabriel García Marquez, sobretudo quando foi 
transposto para o cinema, gerou entre nós uma avalancha de títulos jornalísticos como estes: “Crónica substantiva da 
sobrevivência continuada” (O Primeiro de Janeiro, 7/11/87); “Crónica de uma fuga anunciada” (Jornal de Notícias, 
10/11/87); “Tormes: crónica de uma subida anunciada” (O Jornal, 20/11/87); “Crónica de um lançamento anunciado” 
(Letras & Letras, Jan/88); “México: crónica de uma vitória amargurada”  e  “Crónica de um sonho proibido” (Expresso, 
16/7 e 20/8/88); “Crónica do renascimento anunciado” (Jornal do Fundão, 2/9/88); “Crónica de uma vitória anunciada” (O 
Comércio do Porto, 16/1/89); “O sismo anunciado” (Diário de Notícias, 3/1/91); “CDS − Crónica dos deputados 
anunciados” (Gazeta do Interior, 23/5/91); “Crónica de um crime inexplicável” (Público, 3/12/91); “Crónica de um regresso 
anunciado” (Intercidades, Dez/91); E até o sobrevivente Carlos Cruz apareceu num título de O Jornal (18/11/88) como um 
“Crónico da morte anunciada” (SARAIVA, 1992: 28-29). 
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 (12) E TUDO/ O LOBO COMEU 
Co-texto: [refere o árbitro Abel Lobo, acusado de ter prejudicado o Trofense em favor do Leça] 
Sub-enunciado: título do romance de Margaret Mitchell, E Tudo o Vento Levou, título português de 
Gone With The Wind. 

 
 Estas alusões intertextuais a títulos de obras literárias são intencionais da parte do 

redactor e, como vimos nos exemplos, podem mesmo ser assinaladas e destacadas através do 

uso de aspas e/ou referências no texto que levam o leitor a estabelecer as relações pretendidas. 

Este fenómeno não pode ser confundido com a livre associação que mentalmente um título 

suscita no leitor e que o faz evocar determinado livro que leu e cujo título fixou em sua 

memória23. Nos casos das relações intertextuais, há uma intenção prévia na transmissão de 

determinadas associações e conotações por confronto com o texto ausente. 

 

d) Títulos de filmes 

 Como foi já referido a propósito dos títulos das obras literárias, uma parte das obras 

cinematográficas é desenvolvida a partir de guiões baseados em obras literárias famosas. Deste 

modo, a fronteira entre esta secção e a anterior torna-se demasiado fluida e os dois tipos de 

relação intertextual acabam por se confundir nesses casos. De qualquer modo, a influência do 

cinema através dos títulos dos filmes é um recurso demasiado utilizado em jogos intertextuais nos 

títulos de imprensa para que possa ser ignorado. Alguns exemplos retirados do corpus são: 

 (13) Morgado, o mau da fita 
Co-texto: “as duras críticas feitas pelos estorilistas à arbitragem do juiz do Porto" [Alexandre 
Morgado] 
Sub-enunciado: o título do filme português Kilas, o mau da fita 

 
 (14) O clube das fábricas mortas 

Co-texto: “primeira exposição sobre o património industrial portuense. (...) visa sensibilizar os 
portuenses para o valor arquitectónico dos edifícios onde as antigas indústrias funcionavam (...). 

                                                                 
23 O título Hormonas no fio da navalha,  por exemplo, poderá levar um leitor de Somerset Maugham a evocar o livro O 
Fio da Navalha (título português de The Razor’s Edge). Mas também poderá levar um admirador do grupo rock AC/DC a 
evocar o álbum do grupo com o mesmo título. Na realidade, a expressão é bastante mais antiga; segundo o Oxford English 
Dictionary, ela aparece documentada já no séc. XVII (MURRAY et al., 1970, Vol. VIII, p. 186). 
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Verifica-se que muitas dessas fábricas, depois de desactivadas, ficaram ao abandono, pondo-se o 
problema de converter os edifícios utilizando-os como memoriais de actividades produtivas 
entretanto desaparecidas”. 
Sub-enunciado: título de filme O Clube dos Poetas Mortos, título português de Dead Poets Society 

 
Fica claro, pelos exemplos, que a leitura do título da notícia é enriquecida pelas 

conotações trazidas do intertexto que, sendo também ele um título, está ligado, por sua vez, a um 

co-texto mais lato, onde se relata toda uma história, com todas as suas implicações. 

 

e) Letras de canções 

 As letras das canções, especialmente se forem objecto de grande divulgação no 

momento em que a notícia é publicada, são igualmente alvo de conexões intertextuais nos títulos 

de notícia. São disso exemplo, no nosso corpus de trabalho: 

 (15) Não há estrelas no céu... 
Co-texto: derrota do Estrelas da Avenida face ao Benfica no nacional de basquetebol 
Sub-enunciado: canção do cantor português Rui Veloso 
 
(16) Há «Estrelas» no céu... 
Co-texto: vitória do Estrela da Amadora face ao Campomaiorense em futebol 
Sub-enunciado: canção do cantor português Rui Veloso 

 
(17) ALVES QUER A PASSAGEM/ PARA A OUTRA... ‘MARGEM’! 
Co-texto: “o consagrado técnico [João Alves, treinador do Estrela da Amadora] pretende passar para 
a outra “margem”, ou seja, a eliminatória seguinte” 
Sub-enunciado: da canção portuguesa do grupo Já Fumega: "A ponte é uma passagem para a outra 
margem"  

 
 Também nesta alínea sobre intertextualidade com letras de canções se pode verificar uma 

fronteira pouco nítida com a intertextualidade com obras literárias, uma vez que, por vezes, as 

letras das canções são poemas que não foram escritos propositadamente com o fim de serem 

musicados. 

 

f) Slogans publicitários 
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O slogan publicitário apresenta-se, pelo seu tamanho, sonoridade e riqueza apelativa, 

como um texto que tem muitas características em comum com o título de imprensa, 

nomeadamente o objectivo da captação da atenção do público alvo. Por estas características, 

tornam-se enunciados particularmente adequados a um decalque intertextual, como podemos 

observar nos títulos: 

(18) Ténis de barba rija 
Co-texto: notícia sobre um torneio de ténis em que se verificou a anulação do quadro feminino por 
falta de inscrições. Subtítulo: "Torneio Expotex sem damas". 
Sub-enunciado: slogan publicitário a uma marca de lâminas de barbear: "Para homens de barba rija". 
 

 (19) Mars dá mais energia ao futebol 
Co-texto: a referida marca irá ser um dos patrocinadores da Liga dos Campeões. 
Sub-enunciado: o seu slogan: "Mars dá mais energia". 

 
Tal como em relação às letras das canções em voga, a escolha de enunciados 

publicitários traz em si a marca da actualidade e da pertença a um grupo, a uma comunidade 

particular, com a sua cultura e seus saberes partilhados. Daí esta ser uma estratégia no sentido 

de, por um lado, captar a atenção do leitor e, por outro, de apelar ao seu sentido de 

cumplicidade, de pertença e de, assim, o envolver na mensagem. 

 

g) Cognomes reais 

 Quando o tema da notícia é uma personalidade conhecida do público, detentora de 

poder em determinada área, uma das estratégias intertextuais do título é a apropriação de um 

cognome que, tendo pertencido a um personagem real historicamente famoso, é desconstruído e 

atribuído, metaforicamente, à personalidade noticiada. É o que se verifica nos exemplos: 

 (20) Agnelli, o príncipe imperfeito 
Co-texto: [Giovanni Agnelli, patrão da Fiat, bem como presidente e mecenas do clube desportivo 
Juventus]  “durante muito tempo (...) não foi mais que um jovem rico e despreocupado, levando uma 
vida de sonho e pouco virtuosa. (...) Intratável como homem de negócios (...) Como se pode ele 
permitir oferecer 40 biliões de liras por Roberto Baggio e 24 biliões por Gianluca Vialli, quando o 
contexto económico o obriga a restringir as vantagens sociais dos seus empregados?” 
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Sub-enunciado: o cognome do nosso rei D. João II, o Príncipe Perfeito. 
 

(21) O Presidente-Sol 
Co-texto: “A América espera muito do novo Presidente. Espera demasiado, espera tudo de Bill 
Clinton. E este, que foi eleito por razões pragmáticas, por vários grupos distintos, sabe que, para não 
desapontar, só lhe resta mergulhar na dimensão do transcendente, na dimensão da poesia. Investir-se 
de majestade, desempenhar um deus a quem seja reconhecida uma Razão para além do julgamento do 
real”. 
Sub-enunciado: cognome de Luís XIV de França, Le Roi Soleil, traduzido em português por O Rei 
Sol. 

 
    (22) O Conquistador no charco 

Co-texto: a notícia refere a vitória do Guimarães por 3-1 ao Boavista, num campo encharcado pela 
chuva. 
Sub-enunciado: o cognome do 1º rei de Portugal, D. Afonso Henriques, O Conquistador 

 
 (23) Sem espírito de conquistador! 

Co-texto: derrota do Guimarães face ao Beira-Mar por 1-0. 
Sub-enunciado: o cognome do 1º rei de Portugal, D. Afonso Henriques, O Conquistador 

 
Os cognomes reais são expressões linguísticas extremamente condensadas, ricas de 

sentido mas concentradas no menor número de lexemas possível, um ou dois, no máximo. Daí 

que, quando são evocadas em títulos, como os que vimos acima, tragam uma forte carga 

conotativa que vai ser transferida para o novo “cognominado”, ao mesmo tempo que fazem com 

que o leitor o compare com o primeiro detentor da expressão24. O apelo aos conhecimentos 

extralinguísticos, culturais é, pois, mais uma vez, uma das estratégias fundamentais neste tipo de 

recurso. 

 

 h) Expressões idiomáticas 

 Tal como os provérbios de que falámos em a), também as expressões idiomáticas 

portuguesas são utilizadas em jogos intertextuais. A alteração da expressão original pode ser 

                                                                 
24 Este paralelo estabelecido entre duas entidades utilizando a sua denominação é, de certo modo,  semelhante ao processo 
intertextual da interfiguralidade (interfigurality) com que, em estudos literários, W. G. Müller designa a interdependência 
de certas personagens literárias cujos nomes remetem intertextualmente para o de outras personagens de obras anteriores, 
fazendo-as evocar na mente do leitor (ex: a personagem O’Thello numa paródia irlandesa ao drama de Shakespeare, 
Othello). 



 

 

 

14 

maior ou menor, mas nunca de tal modo que se perca a possibilidade de a identificar, de a ler em 

palimpsesto, como acontece nos seguintes títulos: 

 (24) De alma  e sem corpo! 
Co-texto: “O Salgueiros exige transparência à Câmara Municipal do Porto na construção do seu 
desejado complexo desportivo”. 
Sub-enunciado: de corpo e alma , que significa originalmente: “empenhando toda a energia, 
convicção, entusiasmo” (SANTOS, 1990: 14) 
 

 (25) Visitantes fechados a onze... chaves 
Co-texto: notícia sobre o empenho que o Chaves, equipa (de onze jogadores) visitante, demonstrou 
em jogar para o empate (0-0) face ao Beira-Mar 
Sub-enunciado: fechar a sete chaves, que significa “guardar alguma coisa em cofre, gaveta, quarto, 
etc. bem fechado” (SANTOS, 1990: 105). 
 

 (26) PRINCESA SEM “MOURO” NA COSTA... 
Co-texto: último parágrafo da notícia: “(...) a princesa Diana parece feliz. O “conto de fadas” acabou e 
agora ela é uma pessoa livre. Só que não é qualquer pessoa... e vai despertar o interesse dos 
fotógrafos de “flagrantes”, até ao momento em que as objectivas fixem algum dos momentos que 
farão a delícia das “revistas do coração”. Quando houver “mouro na costa”...” 
Sub-enunciado: andar mouro na costa, que tem o significado de “1) haver indícios de que algo de 
inesperado está iminente; pressentir uma ameaça, um perigo que se aproxima; 2) aparecer um 
pretendente amoroso” (SANTOS, 1990: 126). 
 
 (27) ANDA MOURO/ NOS CANOS/ DA RUA... 
Co-texto: uma notícia que tem a ver com a insatisfação dos moradores da Rua da Fonte da Moura no 
Porto com os canos que rebentam frequentemente. 
Sub-enunciado: andar mouro na costa, que tem o significado de “1) haver indícios de que algo de 
inesperado está iminente; pressentir uma ameaça, um perigo que se aproxima; 2) aparecer um 
pretendente amoroso” (SANTOS, 1990: 126). 

 
 As expressões idiomáticas, cujo sentido não pode ser deduzido da soma dos sentidos 

das palavras que a compõem25, fazem aumentar no leitor que as descodifica esse sentido de 

pertença a uma comunidade linguística e, consequentemente, o sentimento de cumplicidade e 

partilha de que falávamos atrás. 

 

i) Manchetes de outros jornais 

 Há um exemplo que retoma uma manchete de um jornal estrangeiro: 

                                                                 
25 Este sentido coincide com a noção de frasema completo na teorização de Mel’cuk. Para este autor, o frasema completo, 
o frasema pragmático, o semi-frasema e o quase-frasema constituem os quatro tipos de frasema, ou seja, “Un phrasème de 
la langue L est une expression multilexémique de L qui ne peut pas être produite, à partir d’une situation donnée ou d’un 
sens donné, selon un dictionnaire de mots de L et à partir des règles générales standard de L” (1993: 83). 
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 (28) Honecker sobrevive ao juiz 

A relação, porém, só é clarificada no lead da notícia, onde se lê: 

(...) “sobreviver ao seu próprio juiz” era a manchete de ontem do matutino “Tageszeitung” que se 
publica na capital alemã. 
 

O título original, em alemão, não é, no entanto, facultado ao leitor. Assim, a relação intertextual, 

que o leitor, à partida não faria, é-lhe feita sentir pelo próprio texto. 

 

j) Outros pequenos textos 

Qualquer género textual, especialmente se for susceptível de apelar ao leitor e de fazer 

parte da sua memória colectiva, pode ser utilizado em pontes intertextuais num título de notícia. É 

o que se verifica nos seguintes títulos do corpus: 

(29) Locomotiva, precisa-se 
Co-texto: “a Alemanha deixou de funcionar como locomotiva da Comunidade. Durante muito tempo, 
não faltou quem agitasse o fantasma dos perigos desta liderança: os perigos duma Alemanha forte./ 
Hoje, a locomotiva perdeu força e ninguém está em condições de assumir esse papel − mau 
certamente para a Alemanha e para a Europa também”. 
Sub-enunciado: uma estrutura textual típica de um pequeno anúncio (arquitexto) 

 
(30) Erupção à vista 
Co-texto: lead da notícia: “A uma semana da eleição dos delegados, o PS-Açores continua sem 
candidato a líder à vista. E, com a leitura das moções, arrisca-se a ficar entupido o “saco da roupa 
suja”. Deverá rebentar no início de Fevereiro, isto se não for decidido o adiamento do Congresso”. 
Sub-enunciado: o grito típico do marinheiro vigilante, Terra à vista!, símbolo do anúncio de algo pelo 
qual se esperou e que, finalmente, está próximo. 
 
 

3. Conclusão 

Os textos de partida apresentados nos exemplos acima têm em comum a sua pertença a 

um universo cultural partilhado e um tamanho adequado ao seu decalque num texto de dimensão 

relativamente reduzida como é o título de notícia.  

Nesta pesquisa, abordámos a dimensão intertextual do título de imprensa, ou seja, a 

relação do título com outros enunciados verbais que lhe são mais ou menos distantes. A 
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dimensão intertextual subverte assim, a noção de que o texto é auto-suficiente e hermético, 

fechado em si mesmo, mas, ao contrário, prova que o texto se presentifica na evocação de 

outros textos. Esta realidade é ainda mais pertinente em relação ao pequeno texto que é o título, 

já que este, como vimos, se distingue pela sua dependência em relação ao texto que anuncia.  

Além das relações com elementos do co-texto, o título pode conter alusões mais ou 

menos evidentes, a textos ausentes da situação comunicativa. Em relação a esta intertextualidade 

externa, o primeiro problema que se levanta é o do próprio reconhecimento da sua presença26. 

Se em certos casos podemos encontrar um marcador de relação intertextual (como as aspas, por 

exemplo), na maioria dos casos é o apelo para a pertença cultural do leitor e, consequentemente, 

a sua cumplicidade no processo comunicativo que desempenha o papel fundamental. Podemos, 

no entanto, considerar que o prazer do seu reconhecimento é proporcional à dificuldade e 

abstrusidade da alusão. 

Seja qual for o texto de partida para a relação intertextual, o texto de chegada, neste 

caso o título da notícia, é enriquecido com significados não expressos na superfície textual mas 

que, pelo sentido de pertença a uma identidade cultural comum, são feitos chegar num processo 

de resolução de problemas (no sentido, que temos aqui vindo a utilizar, de Beaugrande e 

Dressler) recorrendo à estratégia da procura para fora do próprio texto27. Nesta procura, o leitor 

                                                                 
26 Daí a pertinência da observação de que “The test for allusion is that it is a phenomenon that some reader or readers may 
fail to observe” (PREMINGER & BROGAN, 1993, apud LOVE, 1996). 
27 Esta procura nem sempre é bem sucedida, como verificámos num trabalho anterior em que foi distribuída, a 66 alunos 
pré-finalistas, uma lista de títulos de notícia descontextualizados e lhes foi pedido para os interpretarem (não lhes era 
expressamente pedido que identificassem conexões intertextuais): “Um outro aspecto que por vezes surge nos títulos é o 
das referências intertextuais. No exemplo “Em busca das camélias perdidas”, ficava claro, pelo conteúdo da notícia, a 
presença de uma relação intertextual com o título do filme “Em busca da esmeralda perdida” (seguido de “Em busca do 
templo perdido”). Neste filmes, foca-se a procura de algo de precioso, tal como a notícia refere as camélias que outrora 
foram plantadas, com grandes custos económicos, pela cidade do Porto, mas que, tendo sido colhidas pelas pessoas, se 
acabaram por perder. A ideia da busca das camélias perdidas está relacionada com um concurso de camélias promovido 
pela câmara da cidade. Na realidade, parte dos inquiridos identificou a existência de uma relação intertextual neste título 
(12 referiram os títulos dos filmes que mencionámos, 9 referiram a obra de Dumas “A dama das camélias” e 1 a obra de 
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pode ser levado a inúmeras paragens textuais num espaço infinito. Para Barthes, o intertexto 

significava tanto o próprio texto como o espaço entre todos os textos, no qual nos movemos 

enquanto leitores e no qual não podemos evitar de nos mover incessantemente: “Et c’est bien 

cela l’intertexte, l’impossibilité de vivre hors du texte infini − que ce texte soit Proust, ou le journal 

quotidien, ou l’écran télévisuel” (1973: 59). 

A saída para fora do texto que é o título da notícia, pode levar o leitor à evocação, como 

vimos pelos exemplos apresentados neste capítulo, dos mais variados géneros textuais e dos mais 

diversos pequenos textos pertencentes a um património cultural comum: provérbios, passagens 

bíblicas, títulos de obras literárias e cinematográficas, letras de canções, slogans publicitários, 

cognomes reais, expressões idiomáticas, manchetes de outros jornais, relatos e citações, etc. 

Podemos mesmo dizer que a intertextualidade do título da notícia, uma vez que esta é, de certo 

modo, um texto actual mas efémero28, espelha o estado cultural da sociedade no momento em 

que o jornal é publicado. Assim, as canções em voga, os filmes que passam no momento nas 

salas de cinema, os slogans publicitários que na altura se ouvem na televisão e na rádio, etc., são 

remetidos para jogos intertextuais que se tornarão incompreensíveis para o leitor que, passados 

uns anos, pegar novamente no jornal e olhar esses títulos. O valor da actualidade é, pois, 

fundamental neste processo. 

                                                                                                                                                                                                     
Proust “Em busca do tempo perdido”), mas não conseguiram identificar a relação (alguns referiram expressamente a sua 
incapacidade). Aliás, apenas 5 outras respostas consideraram que o texto se referiria realmente às flores. Sem o contexto da 
notícia, fica pois claro que o leitor pode localizar a necessidade de um recurso ao nível da intertextualidade, e não ter 
elementos para estabelecer a relação pretendida” (PARKER & COIMBRA, 1993: 398). 
28 Falamos aqui, obviamente de uma efemeridade relativa, na medida em que o leitor usualmente não guarda os jornais que 
lê, tal como guarda os romances na estante depois de lidos, e na medida em que se destina a uma leitura imediata, ao 
contrário dos textos literários que continuam a ser lidos muitos anos e mesmo séculos depois de terem sido escritos. 
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 Numa palavra, o jogo intertextual no título de imprensa vem de encontro aos ideais de 

condensação de linguagem e de apelo à leitura, devido, por um lado, à concentração, no texto 

actual, de significados e conotações transpostos do texto evocado e, por outro lado, à 

cumplicidade do leitor no reconhecimento e descodificação da ligação intertextual que, nos 

exemplos visados neste trabalho, traz, para o texto, linguagem metafórica ou ela se sobrepõe, 

aumentando o seu poder retórico. 
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