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RESUMO 

 

A comparação entre livros didáticos se faz necessária para um aprendizado melhor, 
um livro antigo e outro moderno, ligados por uma única matéria, a Intertextualidade. 
Mostrar a dificuldade encontrada pelos alunos através da leitura dos livros 
selecionados e interpretar o uso da intertextualidade em sala de aula, descobrir o que 
o PCNs dizem sobre a intertextualidade colocadas em livros didáticos. A pesquisa 
qualitativa foi escolhida pois a monografia foi feita através de leituras de livros, artigos 
e sites especializados no assunto para finalizar a monografia. (SOUZA,2012), 
(PCN,1997), (PCN,2002) foram os livros utilizados para compor essa monografia, 
juntos com sites escolares. Pode-se concluir que tudo depende de como o profissional 
guiará os alunos no decorrer do ensino.  A leitura e interpretação são elementos 
essências para um bom aprendizado assim como a intertextualidade, a ajuda de um 
profissional bem qualificado e bem estruturado, pode fazer toda a diferença na hora 
de ensinar um assunto complicado, fazendo com que a matéria não se torne tão 
complicado quanto parece, todo o profissional deve amenizar a dificuldade encontrada 
pelo aluno fazendo com que a matéria se torna agradável.   
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ABSTRACT 

The comparison between textbooks is necessary for a better learning, an old book 
and a modern one, linked by a single matter, Intertextuality. Show the difficulty 
encountered by the students by reading the selected books and interpret the use of 
intertextuality in the classroom, find out what the NCPs say about intertextuality 
placed in textbooks. The qualitative research was chosen because the monograph 
was made through reading of books, articles and specialized sites in the subject to 
finalize the monograph. (SOUZA, 2012), (PCN, 1997), (PCN, 2002) were the books 
used to compose this monograph, together with school sites. It can be concluded that 
everything depends on how the professional will guide the students in the course of 
teaching. Reading and interpreting are essential elements for good learning as well 
as intertextuality, the help of a well-qualified and well-structured professional can 
make all the difference in teaching a complicated subject, so that the subject does 
not become so complicated as it seems, the whole professional should soften the 
difficulty found by the student making the material becomes pleasant 
 

 

Key-words: intertextuality; difficulty; students; reading; professional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A presença da intertextualidade em livros didáticos é constantemente 

ignorada pelas pessoas, a importância da literatura na vida é indispensável, e dentro 

da literatura vem a intertextualidade. Os livros didáticos nos apresentam uma enorme 

variação de textos literários, cheio de regras e cheio de importantes histórias de várias 

épocas diferentes. 

A importância desse trabalho se trata da perca de interesse dos alunos em 

estudar a literatura, muitos se desinteressam por causa da presença da 

intertextualidade, a mistura de matérias pode vir a interferir no aprendizado, fazendo 

com que o rendimento escolar seja desastroso. 

Um dos grandes problemas é a interpretação, muitos alunos não conseguem 

entender os textos, pois eles se tornaram maiores, mais difíceis e a linguagem dos 

textos vem se tornando um grande problema, pois se tornaram mais cultas e cheia de 

regras, dificultando a leitura. 

Comparar e verificar em dois livros didáticos há presença da intertextualidade 

e se as mesmas seguem a regras e do PCNs( Parâmetros Curriculares Nacionais, 

2002) e das LDB (Leis de Diretrizes para a educação Nacional) n° 9391/96, o por que 

dos textos se tornarem difíceis e complicados, prejudicando o aprendizado assim 

como a presença da tecnologia dentro de sala de aula.  

Mostrar as leis e os PCNs introduzidos em textos, mostrando que é essencial 

para um bom desenvolvimento na literatura do ensino fundamental, comentar sobre a 

importância intertextualidade que pode vir a ajudar o ensino e recuperar o interesse 

nos estudos. 

Livros, sites e artigos foram uma ferramenta importante para a composição 

desse projeto, tendo como base livros didáticos língua portuguesa diálogo, edição 

renovada, 7°ano, e o livro português, guia didático 7° de ensino fundamental, para 

descobrir e resolver uma grande questão para os professores, o por que o 

desinteresse dos alunos nos estudos. 
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2. OS PCNS, A LEITURA E INTERTEXTUALIDADE NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

O PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), 2002, tem como função dar um 

ponto de partida para que o profissional possa ter uma base de como proceder dentro 

de sala, isso não impede que a instituição de ensina possa adaptar o ensino de acordo 

com a situação de sua localidade. 

Esses documentos servem para dar uma orientação dos assuntos que devem 

ser abordados em sala de aula, dando assim uma direção ao profissional de educação 

uma direção a ser seguida, para que seu ensino seja de maior qualidade. 

 
A reflexão da prática docente deve ser feita através de reuniões com todo o 
grupo da escola, direção, coordenação, orientação, psicopedagoga, 
psicóloga, professores, dentre outros profissionais, ligados à rotina da 
instituição e de sala de aula. (BRASIL, 2002) 
 
 

Corroborando com o trecho acima não cabe somente ao professor ensinar ao 

aluno, tudo depende de um todo, de professores, direção, coordenação entre outros. 

O ensino não vem só de professores, existe um grande núcleo de profissionais 

disponíveis que podem auxiliar no ensino, que podem fazer com o que o ensino seja 

diferente e melhor. 

O envolvimento de pessoas de bem no ensino fundamental é indispensável 

para que os alunos possam se dedicar e se interessar pelos estudos. A falta de 

interesse no aprendizado, entre jovens, é uns problemas recorrente encontrado em 

todo país, e essa falta de interesse começa no quinto ano do ensino fundamental e 

chaga ao seu estremo no nono ano do ensino fundamental. 
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O gráfico é do ano de 2015, mas isso apenas serve de base para mostrar que 

hoje a realidade é muito pior, em 2018 os índices são muito piores.  A evasão se 

tronou muito pior, os jovens largam os estudos muito antes do ensino médio. 

 

 
Muitas vezes os professores não conhecem a proposta pedagógica da 
instituição, pois os diretores mantêm a mesma sob sete chaves, para que 
ninguém copie seu conteúdo. Isso torna difícil a reflexão do professor sobre 
o seu próprio trabalho, pois o mesmo precisa conhecer que tipo de educação 
aquela instituição quer oferecer, que princípios devem trabalhar e quais os 
objetivos a serem conquistados. (BRASIL, 2002) 
 

O grande índice de evasão escolar se dá ao não compartilhamento de ideias 

de pessoas que deveriam se unir para ter uma educação de qualidade, os professores 

tem que agir por conta própria com poucos recursos a ele disposto, nem sempre 

consegue fazer com o aluno possa se interessar pelo estudo, o mesmo perde o 

interesse e simplesmente larga a escola. Quando apenas um dos lados não tem a 

informação necessária não há como o professional de ensino saber com lidar melhor 

com os alunos, como se comportar ou como ajudar no ensino do mesmo. 

 

Todo processo pelo qual o aluno percorre durante sua vida estudantil 
certamente, dispõe de sua importância. Desde a fase em que ele é 
alfabetizado, em que vai passar a ver o mundo de forma diferente através da 
leitura, até a última etapa denominada Ensino Médio. E é nesta etapa que 
nos deteremos considerando a sua contribuição à formação discente, pois, é 
papel do professor formar o aluno para que este consiga ingressar carreira 
no ensino superior bem como atuar no mercado de trabalho, mediante sua 
formação básica (BRASIL, 2002). 
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A leitura é uma parte importante da fase de um ser humano, a leitura está 

presente em tudo, desde da certidão de nascimento até o jazigo em nossos túmulos. 

Ter um profissional bem qualificado é indispensável para um bom desempenho na 

leitura, a presença da intertextualidade nos textos pode ser muito desafiador para uma 

pessoa adulta, com bom ensino e uma boa educação, mas para um aluno de 7° ano, 

onde está entrando em um novo mundo, onde a presença da tecnologia esta 

atrapalhando mais do que ajudando, pode ser um grande desafio, a falta de interesse 

é recorrente, os textos em livros didáticos ficaram mais complexos, dificultando ao 

aluno o aprendizado e fazendo com que percam o interesse na leitura. 

 

Fundamental na formação do indivíduo, o hábito da leitura na infância ajuda 
a despertar na criança o senso crítico, além de auxiliar o aprendizado. A base 
do pensamento é a linguagem e a literatura fornece à infância alimentos 
primordiais para seu desenvolvimento: palavras significantes e imaginação. 
(BRASIL, 2002) 
 

A leitura e a literatura são primordiais e essências para um bom 

desenvolvimento de uma criança, desde pequeno nossos pais leem histórias de 

dormir, quando vamos para a escola a história se torna um pouco mais real e 

totalmente diferente. Aprendemos sobre o mundo através da leitura e da literatura, 

ambos são essenciais pois através dessas materias bases podemos viajar pelos 

livros, tanto para o passado quanto para o futuro. O gráfico abaixo mostra o a 

dificuldade encontrada pelos os jovens de ensino fundamental. 

 

 

 

Gráfico 1: Intertextualidade como marca de construção da identidade 
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Os jovens encontram uma grande dificuldade ao tentar interpretar, pois a 

presença de outra matéria na literatura pode dificultar o aprendizado, sabe-se que é 

essencial a presença da intertextualidade no curricular escolar. A literatura envolve 

todas as matérias, em um livro didático de português, pode se encontrar grandes 

misturas de literatura com ciências, literatura com história e por mais opostas que 

sejam encontramos literatura com matemática. 

 

No antigo projeto pedagógico sem orientação dos PCNs, os conhecimentos 
eram transmitidos através de cada disciplina de forma padronizada com 
informações estagnadas. Mas, no novo projeto pedagógico do ensino médio, 
os PCNs dizem que ensinar literatura é articular os conhecimentos e 
competências de cada aluno. 
Competências estas que segundo Malhares (2010) dependem da 
compreensão de processos e do desenvolvimento de linguagens, a cargo das 
disciplinas que devem ser tratadas como campos dinâmicos de conhecimento 
e de interesses e não como listas de saberes oficiais. (MARLON, 2012) 

 
 

De acordo com o PCNs a literatura é importante para o ensino médio, mas se 

não tiver uma boa base e uma boa estrutura de ensino, de nada adiantará. Ensinar 

literatura no ensino fundamental dará uma base forte para uma boa educação, a 

literatura proporciona uma imaginação fértil, faz com que os alunos possam usufruir 

de toda capacidade imaginativa e viajar em seus pensamentos. 

 
Nos PCNs (2002, p.85), veremos que: 
É inegável que toda proposta de mudanças de que é alvo qualquer sistema 
passa, ou deveria passar, pela reflexão e eventuais adesão e ação dos 
profissionais que dele fazem parte. As rupturas efetivas de antigos 
paradigmas dependem sem dúvida da conscientização e da vontade de 
mudar dos profissionais envolvidos, sem mencionar uma adequada 
transposição das ideias propostas no plano teórico para a prática. (BRASIL 
2002) 
 

Para ter um bom entendimento na literatura precisasse de profissionais 

competentes e com vontade e disposição de mudar, ajudar e compreender os jovens 

e adolescentes que irão estudar a literatura. Mudar as antigas regras pode ser uma 

tarefa difícil, pois vivemos em um mundo moderno, onde a presença da tecnologia 

pode interferir no aprendizado. A junção de ambas pode beneficiar em muito o 

aprendizado da literatura, trazer a tecnologia em prol da educação é um passo 

importante para o ensino, não só da literatura, mas também de outras matérias. Livros 

baixados pela internet, podem ser acessados pelo smartphone, livros antigos na 

palma da mão a disposição de alunos e professores dentro de sala de aula para poder 
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ter uma aula mais extrovertida mas sem perder o foco, onde o ensino seja a prioridade 

dos alunos, mostrar que professores estão atualizados, prontos e dispostos a ajudar 

pode aumentar o número de alunos interessados na matéria. 

 

Segundo a (LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu Art. 35) 
diz que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica e tem por 
finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 
no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; a 
preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade as novas 
condições de ocupação ou posteriores e de saber interpretar e conhecer as 
várias etapas e mudanças ocorridas na nossa literatura brasileira. 
(BRASIL, 2002) 
 

A LDB diz que o ensino fundamental é a base para o ensino médio, uma boa 

preparação vem desde da alfabetização, onde o ser humano aprende a ler e escrever 

até o ensino médio, onde ele cria expectativas para um futuro profissional, onde ele 

se torna um cidadão de bem e um membro respeitado da sociedade.  

A literatura é tão presente na vida do ser humano, que ele carrega isso pra toda 

sua vida, é indispensável a presença da leitura e da literatura na vida de estudantes 

de ensino fundamental, interpretar a literatura proporciona uma nova perspectiva de 

entendimento literário, os estudantes passam a compreender um pouco mais do 

passado, fazendo com que mude um pouco seu pensamento disturbado pela 

sociedade moderna, onde  o que vale é o que é postado na internet e não o que 

aprendemos na escola, onde o que vale é o que as outras pessoas acham e nos falam 

pois não sabem como interpretar e pesquisar fatos para ter argumentos necessários 

para discutir assuntos recentes e assuntos históricos, pois pouco se sabe sobre o 

passado, mesmo tendo ao alcance uma enorme gama de conhecimento bem nas 

palmas de sua mão. 

 

As experiências com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador 
entre os textos e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto 
pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de 
mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis 
etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a 
diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da 
escrita e as formas corretas de manipulação de livros. (BRASIL, 2018) 

 

Segundo a BNCC a literatura deve ser introduzida não somente no ambiente 

escolar, a literatura deve ser descoberta no ambiente familiar, pode se ver uma 

enorme falta de interesse das crianças em relação a literatura, pois em casa elas não 
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tem alguém para trabalhar a sua imaginação, ninguém que possa ajudar no seu 

interesse literário.  

 

Depois de ler um livro de literatura ou assistir a um filme, pode-se postar 
comentários em redes sociais específicas, seguir diretores, autores, 
escritores, acompanhar de perto seu trabalho; podemos produzir playlists, 
vlogs, vídeos-minuto, escrever fanfics, produzir e-zines, nos tornar um 
booktuber, dentre outras muitas possibilidades. (BRASIL, 2018) 

 
 

A literatura não fica somente presa a um simples livro, hoje ela está presente 

de várias formas, filmes, desenhos e principalmente na internet, onde pode-se 

encontrar todos os tipos de literatura, para os jovens é uma forma de se interessar 

pela literatura, sem mesmo precisar tocar em um livro. 
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3. A INTERTEXTUALIDADE E SUA FUNDAMENTAÇÃO 

 

A presença da intertextualidade nos livros didáticos é uma prática recorrente, 

mas a presença é necessária para uma aprendizagem mais profunda e para um 

entendimento da melhor da matéria. Cabe ao professor explicar aos alunos para terem 

uma nova visão da matéria, para que não se percam nos estudos. 

 

O processo ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa deve basear-se 
assim em propostas interativas a fim de promover o desenvolvimento do 
indivíduo numa dimensão integral. Portanto, nessa perspectiva, o trabalho do 
professor é, dentre outros, desenvolver no aluno a capacidade de identificar 
um intertexto. A intertextualidade é “um fenômeno constitutivo da produção 
do sentido e pode-se dar entre textos expressos por diferentes linguagens” 
(SILVA, 2002). 
 
 

A intertextualidade segundo Silva, se dá através da produção de sentido, e 

pode ser feito através de muitos tipos de linguagens assim como: a linguagem verbal, 

a linguagem não-verbal, a linguagem de sinais, entre outros, a intertextualidade pode 

vir muitas maneiras nos textos. Todas as materias tem um pouco da intertextualidade, 

a presença de uma outra matéria, para facilitar o entendimento. 

 

A utilização da intertextualidade deve servir para o professor não só 
conscientizar os alunos quanto à existência desse recurso como também 
utilizar um modo mais criativo de verificar a capacidade dos alunos de 
relacionarem textos. (SILVA, 2002) 
 
 

A intertextualidade serve para auxiliar os professores no aprendizado dos 

alunos, fazer com que os textos se tornem menos monótonos e difíceis e passem a 

ser mais fáceis de entender e de ler. 
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Figura 1 – Intertextualidades para a Monalisa 
 

Na imagem acima pode ser visto um tipo de intertextualidade, mas na arte ao 

invés da literatura, pode se notar que existem vários tipos de interpretações da 

imagem, um comercial, dois desenhos animados e um brinquedo, tudo faz menção ao 

quadro da Monalisa, pintado por Leonardo Da Vinci, isso mostra que a interpretação 

pode ser vista de várias maneiras. 

 
“A palavra “intertextualidade”, uma vez analisada sob a ótica da semântica, 

oferece-nos pistas relevantes para que possamos compreender acerca das 
características que a nutrem – as quais fazem dela um importante e 
recorrente fenômeno linguístico.” (BRASIL, 2010) 
 
 

A presença da intertextualidade em músicas é muito recorrente, pode ser visto 

em muitas músicas, mostrando que não é só na educação que pode se encontrar a 

intertextualidade. Existem várias músicas, mas duas conhecidas pela intertextualidade 

são as canções: A mulher de verdade, de Mário Lago e a canção: Descontruindo 

Amélia, da cantora Pitty.  

 

“Você só pensa em luxo e riqueza 
Tudo o que você vê, você quer 
Ai, meu Deus, que saudade da Amélia 
Aquilo sim que era mulher” (MÁRIO LAGO) 
 
 

A seguir a música da cantora Pitty, em resposta à música do cantor Mario lago: 
 

 
“Disfarça e segue em frente 
Todo dia, até cansar 
E eis que de repente ela resolve então mudar 
Vira a mesa, 
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Assume o jogo 
Faz questão de se cuidar 
Nem serva, nem objeto 
Já não quer ser o outro 
Hoje ela é um também” (PITTY) 
 
 

Pode ser visto na canção a presença da intertextualidade, as músicas 

conversam entre si sobre a Amélia, na primeira parte pode ser visto que Amélia era a 

mulher perfeita, não pensava em nada além de servir ao marido, fazendo o que foi 

ensinada a fazer, apenas servir ao marido, na segunda música com o título de 

descontruindo Amélia, pode se ver uma reviravolta de Amélia,  onde aparenta que 

cansou de apenas servir ao marido e começou a viver, se dando valor, não se 

submetendo ao caprichos do homem. 

A intertextualidade também encontrasse presente em poemas e poesias, as 

músicas fazem uma ligação com livros religiosos, poemas e livros famosos, uma das 

grandes presenças da intertextualidade é em:  

 

"Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não 
tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que 
tine." (Primeiro versículo do 13º capítulo da primeira carta de São 
Paulo aos Coríntios). 
 

 

E em seguida uma famosa música do grupo legião urbana: "Ainda que eu 

falasse a língua dos homens, E falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria”. 

(Legião Urbana, 1989). 

Pode-se reparar que o autor da música faz uma menção do trecho bíblico na 

música Monte Castelo, mas não é só versos bíblicos que são apresentados na música, 

pode-se notar a presença de uma pequena parte do soneto de Camões, Amor é fogo. 

 

"Amor é um fogo que arde sem se ver, 
É ferida que dói, e não se sente, 
É um contentamento descontente, 
É dor que desatina sem doer. (CAMÕES)  
 

 

O autor da Música Monte castelo, Renato Russo, usa trechos de poemas e 

citações bíblicas famosas para poder montar sua música, isso mostra o a necessidade 

da intertextualidade na vida acadêmica, na vida profissional e na vida pessoal. 

 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tinir
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=desatinar
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No sistema de ensino brasileiro, principalmente nas escolas públicas, as 
aulas de língua portuguesa vêm passando por problemas de adequação, 
visto que a linguística, há alguns anos, passou a questionar o sistema de 
ensino baseado na gramática normativa e no tradicionalismo. (KÁTIA, 2012) 
 

 

Corroborando com a citação acima, as escolas vêm passando por uma enorme 

dificuldade em relação a matéria de português, a matéria está mais difícil, novas 

regras, novas adequações por conta da gramática, tornado difícil o aprendizado para 

os jovens. 

 

 

O tópico Intertextualidade dos livros didáticos, muitas vezes esquecido pelos 
professores do ensino médio e fundamental, atua como um forte aliado às 
novas concepções de ensino segundo a linguística moderna, pois privilegia a 
interdisciplinaridade e a adaptação dos conteúdos. (KÁTIA, 2012) 

 

 

A intertextualidade deve ser vista não como um grande desafio, uma dificuldade 

a ser esquecida ou que possa atrapalhar o ensino dos jovens, mas sim como uma 

grande aliada para o ensino, inserir dois assuntos distintos nos textos em livros 

didáticos, que se unem por um tópico o por uma opiniões iguais, deve ser visto como 

uma nova descoberta a ser ensinada dentro da sala de aula para que os jovens 

possam entender melhor o texto e para que a interpretação seja melhorada 

gradualmente. 

 
O conhecimento significativo não se faz apenas com o uso de dicionários e 
compêndios, mas com base em uma educação ampla e diversa. Dialetos, 
sotaques e variações não desviam a aquisição do saber, ao contrário, tornam 
o aluno cada vez mais versátil e passível a se adequar aos diferentes 
contextos. Os dicionários e as gramáticas apresentam uma forma 
generalizada de ensinar o idioma, e não levam em conta o contexto histórico 

e geográfico de cada país ou região que usa a língua. (KÁTIA, 2012) 
 
 

O conhecimento não vem só de leitura ou só da gramática, tem que vir de 

ambas as partes, assim é a intertextualidade,  juntando duas metades de uma mesma 

fatia, de um mesmo assunto, essas partes se entendem e juntos criam algo 

significativo e de amplo conhecimento, ao entender isso, o aluno consegue entender 

e desmistificar a Inter textualização, fazendo com que o texto tenha um sentindo 

completamente diferente do esperado. Existem vários tipos de intertextualidades 

presentes em livros didáticos, as mais presente são as: Paráfrase, incide na temática, 
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Paródia, na parodia é contrariado o que foi escrito originalmente. Alusão é feito uma 

referência à algo, alguém ou algum lugar. Citação, na citação, é feita uma 

intertextualidade direta, pegando trechos do texto. Epígrafe, o autor inicia um novo 

texto com um pedaço do texto original, pastiche, uma criação independente, 

geralmente usado em músicas, Tradução é a passagem de uma língua estrangeira, 

conta como citação por ter várias interpretações. 
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4. A INTERTEXTUALIDADE EM LIVROS DIDÁTICOS 

 

No primeiro capítulo do livro língua portuguesa, diálogos. inicia com bom 

exemplo de intertextualidade, uma linda conversa com a música “amor para 

recomeçar”, de autoria de Roberto Frejat, com a poesia do autor Victor Hugo, poeta 

francês, intitulado desejo. Nessa parte, percebesse que a pastiche, um tipo de 

intertextualidade, onde o autor da música faz uma criação independente. Segue 

abaixo um trecho da música: 

 

E com os que erram 
Feio e bastante 
Que você consiga 
Ser tolerante... (FREJAT,2001) 

 
Nesse trecho percebesse que o autor diz para que apesar dos erros, deve-se 

perdoar mesmo que seja o pior dos erros e seja repetido, o trecho acima “conversa” 

com o trecho do poema do autor Victor Hugo, desejo: 

 
Desejo ainda que você seja tolerante 
Não com os que erram pouco, 
Por que isso é fácil, 
Mas com os que erram muito e 
 irremediavelmente, 
e que fazendo bom uso dessa 
tolerância 
você sirva de bons exemplos ao outros. (VICTOR, 1978) 

 
No trecho acima o autor complementa o trecho da música, sendo mais 

específico em certos pontos, onde diz que o importante é perdoar os que erram muito, 

pois as pessoas tem o direito de errar e ser perdoados, e sendo assim o será uma boa 

pessoa, esse trecho colocado em um livro didático pode ensinar as crianças como ser 

tornarem uma boa pessoa.  

No trecho a seguir, ainda sobre a música e o poema, existem muitos pontos de 

intertextualidade, que serão apresentados a seguir para melhor compreensão. 

 

Desejo também que tenham amigos, 
Que mesmo maus e 
 Inconsequentes, 
Sejam corajosos e fieis, 
E que pelo menos num deles 
Você possa confiar sem duvidar 
E porque a vida é assim...(VICTOR, 1978) 

 



 26 

 

O trecho mostra a importância de uma amizade, mesmo que não seja das 

melhores, sendo maus e inconsequentes, mas o importante é que sejam corajosos e 

fieis, e que possa confiar sem duvidar nas suas amizades, passar essa mensagem 

para crianças é muito importante, o valor da amizade , exceto na parte que diz: que 

mesmo maus e inconsequentes, onde pode confundir os alunos, dizendo que mesmo 

ruim o importante é ter amizade, não é um conselho muito bom para seguir. 

O próximo trecho, da música de Frejat, já se opõe com o trecho do poema do 

autor de Victor Hugo, onde retira a parte dos maus e inconsequentes, onde é mais 

apropriado para os alunos. 

 

Eu te desejo muito amigos, 
Mas que em um, 
Você possa confiar, 
E que tenha ate 
Inimigos, 
Pra você não deixar 
De duvidar...(FREJAT, 2001)  

 

 
Corroborando com o autor, Frejat, percebesse que ao retirar as partes de maus 

e inconsequentes, do poema original do autor Victor Hugo, o musico troca as partes 

ruins por trechos de felicidades, onde diz que deseja muitos amigos, mas que apenas 

um, em que possa confiar, e o fato de ter inimigos é bom , por que assim sabe em 

quem podes confiar, essa mensagem positiva pode ser de grande ajudas para os 

leitores, alunos que usam esse livro didático, mostra a importância da 

intertextualidade, a importância de ambas interpretações onde ajudar decidir que 

caminho na vida ao aluno quer tomar.  

 

Desejo outrossim, que você tenha 
Dinheiro, 
Porque é preciso ser prático, 
E que pelo menos uma vez por ano 
Coloque um pouco dele 
Na sua frente e diga “isso é meu” 
Só para que fique claro quem é 
O dono de quem. (VICTOR, 1978)  

 

 
Nesta parte o autor envolve umas das questões mais complexas de toda 

humanidade, o dinheiro, o poder que o dinheiro exerce sobre todos, expor essa 

questão a adolescentes é importante, mostrando que não se deve ser escravo do 



 27 

dinheiro, não deixar o dinheiro controlar seu destino, como diz o autor, chega um certo 

ponto da vida onde deve-se colocar o dinheiro à sua frente e mostrar quem manda, 

mas não é apenas o autor que propõe isso, o musicista Frejat expõe a sua opinião 

também no trecho de sua música. 

 
Eu desejo! 
Que você ganhe dinheiro 
Pois é preciso 
Viver também  
E que você diga a ele 
Pelo menos uma vez 
Quem é mesmo 
O dono de quem. (FREJAT,2001) 

 
 

O musicista já é um pouco mais radical do que o autor Victor Hugo, onde diz 

que deve-se ter dinheiro, deve-se aproveitar a vida, pois só trabalhar não é saudável, 

gaste o quanto puder, compre o que quiser, não seja escravo a vida toda, tem que se 

divertir, passar essa mensagem para adolescente é de extrema importância para 

mostrar como se tornar uma adulto intolerável e amargo. 

 

Quando você ficar triste 
Que seja por um dia 
E não o ano inteiro 
E que você descubra 
Que rir é bom 
Mas que rir de tudo  
É desespero... (FREJAT,2001) 

 

 

O trecho da música acima é um dos mais bonitos, pois mostra a importância de 

um sorriso, de um simples sorriso, mas rir de tudo é sinal de desespero, se for pra 

ficar triste, fique, mas fique por um dia apenas, mas se recupere o mais rápido 

possível, e ria da vida, ao ler essas palavras os adolescentes se sentem alegres, 

mostrando que rir é o melhor remédio. O autor, Victor Hugo, em seu poema, já 

esclarece que rir constantemente é coisa de louco. 

 

Desejo por sinal que você seja 
Triste 
Não o ano todo, mas apenas  
Um dia 
Mas que nesse dia descubra 
Que riso diário é bom 
Que o riso habitual é insosso e o riso  
Constante é insano. (VICTOR, 1978) 
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O autor em certos pontos concorda com o musicista, onde dizem que o dizem 

é ficar triste por apenas um dia, mas a vida é muito mais que tristeza, ria sempre mais 

com moderação, pois corroborando com o autor, rir constantemente é coisa de doido. 

No livro português didático da editora, SM, encontra-se uma das 

intertextualidades mais famosas, a paráfrase, onde o autor pega trechos de outros 

textos, a famosa canção do exilio, de Goncalves Dias. 

 

Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. (DIAS, 1846) 

 
 

No pequeno trecho acima, o autor mostra a beleza de sua terra, coisas que 

mais ninguém enxerga, parece viver em um mundo somente dele, demostra que 

apesar de estar exilado, o autor sente saudades de sua amada terra. O escritor Carlos 

Drummond de Andrade, usa a paráfrase, um dos tipos de intertextualidade, para 

“brincar” com texto. 

 

Um sabiá  
na palmeira, longe. 
Estas aves cantam 
um outro canto. (DRUMMOND,1945) 

 
 

Percebesse que o Drummond, usa as mesmas palavras do texto original, 

invertendo a ordem, mas sem perder o sentindo. Ambos os textos têm o mesmo 

sentido, o mesmo significado, apenas alterando a ordem das palavras não se deixa 

de entender que o pássaro que canta aqui, não é o mesmo que gorjeia lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. (DIAS,1846) 

 

Ao seguir o texto o autor ainda sente saudades de sua terra amada, fazendo 

comparação de onde está e de onde gostaria de estar, no trecho percebesse que o 

céu de sua terra é muito mais brilhante, nos campos tem flores, que os bosques têm 

mais animais, mostrando que onde está exilado não há nada disso. Mostrar para um 

adolescente que deve respeitar onde mora, que deve cuidar do seu lugar. 
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O céu cintila 
sobre flores úmidas. 
Vozes na mata, 
e o maior amor. (DRUMMOND,1945) 

 
 

Ao seguir o texto o autor ainda sente saudades de sua amada terra, do céu 

cintilante, das flores molhadas exalando seu perfume, dos sons emitidos das matas, 

enaltecendo sua terra, mostrando que não há lugar como o lar.   

O texto a seguir é um pequeno trecho que mostra a intertextualidade com o 

livro o médico é o monstro. O último trecho foi escrito por Paulo Mendes Campos, um 

dos maiores cronistas brasileiros, o texto é o médico e o monstro, que foi inspirado 

pelo também texto o médico e o monstro de Robert Louis Stevenson, escritor 

romancista. Novamente a intertextualidade, paráfrase se faz presente em um novo 

texto. 

 

Ainda sobre o efeito das vitaminas preso na solidão escura do mal, desatento 
a qualquer autoridade materna ou paterna. [...] o monstro vai espalhando o 
terror a seu redor : é a televisão ligada ao máximo, é o divã massacrado sob 
os seus pés, é uma corneta indo tinir no ouvido da cozinheira, um  vaso 
quebrado, uma cortina que se despenca, um grito, um uivo, um rugido animal, 
é o doce derramado, a torneira inundando o banheiro, a revista nova 
dilacerada, e enfim, o flagelo à solta no sexto andar de um apartamento 
carioca. (CAMPOS, 2003, p. 20)  

 

Percebesse nesse trecho a intertextualidade com o romance O médico e o 

monstro de Robert Louis Stevenson, onde na história original realmente é um médico, 

Mr, Hyde, que cria uma poção onde ele se transforma em um monstro, mas quando 

volta a sua forma normal não se lembra de nada, na crônica de Campos, um garoto 

brinca de médico, até que sua mãe o chama para tomar sua vitamina,  nesse momento 

ele se transforma em um monstro, não literalmente, mas o fato da vitamina ser ruim o 

deixa com raiva e sai quebrando tudo, comparando com o monstro descrito por 

Robert. 

Transformar a intertextualidade em aliada pode ser uma tarefa completamente 

impossível para o professor, mas juntando com os alunos e outros profissionais pode 

se tornar bem mais fácil de compreender e usar como uma descoberta de 

conhecimento.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intertextualidade pode vir de várias maneiras, formas e tipos, é um mundo 

amplo de conhecimento a ser explorado, onde a ajuda de um profissional bem 

qualificado pode fazer muita diferença na vida de estudante, fazendo com que o 

mesmo não desista do ensino apenas por que a matéria é difícil, mas que persista nos 

estudos. 

 A mistura de intertextualidade presente em livros didáticas são formas de 

melhorar o ensino, onde se vive em uma sociedade que a tecnologia se tornou umas 

das grandes vilãs do tempo moderno, os jovens usam apenas para coisas supérfluas, 

e não se interessam pelos estudos e pelos esforços feitos pelos responsáveis para 

pagar pelos estudos. 

Os livros citados mostram poucos texto com a presença da intertextualidade, 

mostram e explicam quais são os tipos de intertextualidade mas mostra só dois tipos, 

isso faz com que o assunto se torne monótono, pois todos fazem isso, incentivando 

ao aluno ir pesquisar sobre o assunto, onde o estudante está acostumado a ter tudo 

de bandeja. 

Todos objetivos propostos foram alcançados com êxito, o professor é uma 

ferramenta fundamental para o ensino da intertextualidade, pois somente ele pode 

ajudar a decifrar e a ajudar o aluno nessa conquista 
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