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A INTERTEXTUALIDADE MODERNA; 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho estuda a intertextualidade em peças publicitárias, usando como exemplo o posto veiculado 

na fanpage do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, fazendo referência ao filme Tropa de Elite, tornando 

a informação mais clara, dinâmica e objetiva.  

CONSIDERAÇÕES  

Importante salientar que a intertextualidade não é 

apenas uma questão relacionada “ a que outros 

textos você se refere, e sim como você os usa, para 

que você os usa e, por fim, como você se posiciona 

enquanto escritor diante deles para elaborar seus 

próprios argumentos” (BALERMAN, 2006, P 103). 

A intertextualidade tem como função simplificar a 

informação e fazer com que ela atinja o receptor de 

forma eficaz.  

 

 

 

Figura 1: Post veiculado na fanpage do Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho. 
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No post usado para análise, a intertextualidade é 

encontrada no conjunto do texto, imagem e cores. A 

referência feita ao filme Tropa de Elite, uma obra muito 

conhecida e com grande repercussão, como 

comemoração ao dia do cinema brasileiro, pode ser 

encontrada no texto principal usando o bordão do filme 

“pede pra sair”. Outra característica é a caveira 

símbolo do BOPE, as cores da peça também remetem 

ao contexto do filme, trazendo o preto como cor 

principal é o vermelho como secundária, ambas as 

cores representam guerra, sangue, morte, medo por 

serem cores quentes. Compondo assim, a 

intertextualidade do post.  
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Importante Para que a intertextualidade aconteça, é 

preciso que os textos dialoguem entre si, é 

necessário que aconteça uma leitura completa do 

texto verbal do material, visual (fotografia, cores, 

layout), caso contrário poderá se tornar uma falha 

ao efetuar a compreensão.  
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