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RESUMO: Este artigo fundamenta-se no desenvolvimento de um trabalho com gêneros textuais e 
discursivos, através da intertextualidade de fragmentos textuais, biográficos, resumos de obras da 
literatura inglesa e norte americana, filmes, letras de música, videoclipes e karaokê. Abordando as 
diferenças e semelhanças entre os personagens, citações implícitas e explícitas contidas na Saga 
Crepúsculo, onde Stephenie Meyer inspirou-se nas obras de autores como: Jane Austen, William 
Shakespeare e Emily Brontë. Apresenta também, a trilha sonora da saga It Will Rain do cantor Bruno 
Mars e Wuthering Heights de Kate Bush. Ao utilizar a Saga Crepúsculo e toda a sua influência e 
intertextualidade com a literatura inglesa e norte americana, para motivar, despertar o gosto pela 
leitura, estimular os alunos do 3º Ano do Ensino Médio a ler, compreender e interpretar de maneira 
prazerosa e não por obrigação, além de superar a grande dificuldade que apresentam. Os sujeitos 
envolvidos neste processo pedagógico, não aprendem apenas novos significados, mas também, a 
reproduzi-los, construindo novos sentidos e procedimentos interpretativos que ampliam suas 
possibilidades de entendimento e compreensão do mundo. A leitura é uma das formas de 
apropriação do conhecimento e interação do aluno com seus semelhantes e deve ocorrer de forma 
eficiente, considerando diferentes leituras de mundo, experiências de vida. Ao realizar as leituras de 
fragmentos textuais e resumos das obras canônicas de autores de diferentes épocas citadas na Saga 
Crepúsculo e suas biografias, objetiva-se confrontar ideias e valores que ocorreram em diferentes 
momentos de recepção, analisando-os sob parâmetros atuais. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura; literatura; intertextualidade; romance; Saga Crepúsculo. 

ABSTRACT: This article is based on the development of a work with textual and genres through 
intertextuality of textual fragments, biographical, works summaries of English and North American 
literature, movies, lyrics, video clips and karaoke. Addressing the differences and similarities between 
the characters, implicit and explicit quotes contained in the Twilight Saga, where Stephenie Meyer 
inspired by the works of authors such as Jane Austen, William Shakespeare and Emily Brontë. It also 
presents the soundtrack of the saga It Will Rain singer Bruno Mars and Wuthering Heights Kate Bush. 
By using the Twilight Saga and all its influence and intertextuality with English literature and North 
American, to motivate, to awaken the love of reading, encourage students of the 3rd high school year 
to read, understand and interpret in a pleasant way and not by obligation, in addition to overcome the 
great difficulties they present. The subjects involved in the educational process, not only learn new 
meanings, but also how to reproduce them, creating new meanings and interpretive procedures that 
enhance their possibilities of understanding of understanding and comprehension of the world. 
Reading is a form of appropriation of knowledge and student interaction with their fellows and must 
occur efficiently, considering different readings of the world, life experiences. When taking readings of 
textual fragments and summaries of canonical works of authors from different periods cited in the 
Twilight Saga and their biographies, the objective is to confront ideas and values that have occurred at 
different times of receiving, analyzing them under current parameters. 
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INTRODUÇÃO. 

Neste trabalho de pesquisa, propusemo-nos a buscar experiências de leitura 

com o propósito de minimizar as dificuldades encontradas, que atualmente há um 

grande desapreço em nossas escolas e esse problema se agrava quando os alunos 

ingressam no Ensino Médio, e a grande maioria destes, conclui esta etapa escolar 

sem ter adquirido hábitos de leitura. Então, percebemos que a escola não tem 

conseguido cultivar o hábito de leitura para que perdure além de suas paredes. 

Se a escola não tem formado leitores para a vida, precisamos nos perguntar: 

que estratégias devemos usar para a formação destes leitores no Ensino Médio? 

Que postura metodológica, nós professores podemos adotar para que os gêneros 

textuais, discursivos e a literatura sejam agentes de transformação social, cultural e 

literária? 

Portanto, o grande desafio deste projeto foi buscar meios de resgatar o leitor 

de forma significativa e autônoma para que possa romper e alargar seus horizontes 

de expectativas de acordo com estímulos ao qual foi exposto. 

Entretanto, diante da situação colocada e do desinteresse crescente pela 

leitura entre os alunos, conforme avançam o grau de escolaridade, vimos a 

necessidade de pesquisa em busca de uma metodologia que provocasse maior 

receptividade e rendimento nas aulas de Inglês, na qual os gêneros textuais e 

discursivos viessem atender ás aspirações do aluno. 

Devido a todos esses fatores, os alunos na grande maioria das vezes, 

pareciam não gostar de ler os clássicos da literatura ou apresentavam grande 

dificuldade.  

Despertar o gosto pela leitura dos clássicos diante da atualidade é uma tarefa 

importante hoje em dia, e também, é um grande desafio. Segundo a bibliotecária do 

colégio, quando foi adquirido um único exemplar da saga crepúsculo, houve uma 

lista de espera por parte dos alunos, todavia, o que eles não sabiam é da grande 

conexão e intertextualidade que a saga estabelece com os clássicos da Literatura 

Inglesa, tais como: Orgulho e Preconceito da escritora Jane Austen, Romeu e 

Julieta, O Mercador de Veneza, Sonho de Uma Noite de Verão de William 

Shakespeare e O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë. 

O objetivo geral deste estudo foi buscar metodologias de abordagem dos 

gêneros textuais que resgatassem o aluno para uma leitura prazerosa, crítica e 



emancipadora a fim de promover o ensino de Inglês como agente transformador da 

prática social. 

Já os objetivos específicos foram: 

A utilização da Saga Crepúsculo nas aulas de Inglês contribuindo para que o 

aluno tenha prazer pela leitura; 

O auxílio a reflexão e discussão das obras literárias, tendo em vista o tema 

abordado, a finalidade do texto, os possíveis interlocutores, as ideologias 

apresentadas e a presença da intertextualidade; 

O uso dos recursos midiáticos como estímulo à leitura, bem como a música, o 

filme, o videoclipe e a internet; 

Estimulo ao aluno à produção e à oralidade de textos como aprofundamento 

da temática abordada. 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

 

1.1 ENSINO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - LEM. 

 

De acordo com Paraná (2008), toda língua é uma construção histórica e 

cultural em constante transformação. Como princípio social e dinâmico, a língua não 

se limita a uma visão sistêmica e estrutural do código linguístico. Ela é heterogênea, 

ideológica e opaca. 

Segundo Bakhtin (1988), toda enunciação envolve a presença de pelo menos 

duas vozes, a voz do eu e do outro. Ainda, sob o ponto de vista deste filósofo, não 

existe discurso individual, no sentido de que todo discurso é construído no processo 

de interação e em função do outro. 

O trabalho com a LEM é fundamentada na diversidade de gêneros textuais, a 

compreensão dos diversos usos da linguagem, ativando procedimentos 

interpretativos alternativos no processo de construção de significados para o leitor. 

Visando que o texto e leitura são dois elementos indissociáveis, e que um não se 

realiza sem o outro, é importante definir o que se entende por esses dois termos. 

Bakhtin (2003), afirma que os gêneros se desenvolveram através do tempo e 

correspondem a formas típicas criadas por esferas de atividades humanas. 

 



A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 
inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 
cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 
que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica 
um determinado campo. (BAKHTIN, 2003, p. 262) 
 

1.2 LEITURA. 

A abordagem da leitura estabelece uma relação entre o leitor e as unidades 

de sentido na construção de significados possíveis. Sendo assim, há um confronto 

entre autor, texto e leitor. O leitor abandona a atitude de passividade do texto e 

passa a ser participante do processo de construção de sentidos. No entanto, ele não 

está sozinho nesta construção, pois, com ele estão sua cultura, sua língua, seus 

procedimentos interpretativos, os discursos construídos em coletividade com a sua 

comunidade e as ideologias nas quais está inserido. A leitura é considerada como 

interação entre todos esses elementos, influenciando diretamente nas interpretações 

textuais. 

Portanto, ao ensinar e aprender uma LE, os alunos e professores percebem a 

possibilidade da construção dos significados além daqueles permitidos pela LM. Os 

sujeitos envolvidos neste processo pedagógico, não aprendem apenas novos 

significados, mas, também, a reproduzi-los, construindo novos sentidos e 

procedimentos interpretativos que ampliam suas possibilidades de entendimento e 

compreensão do mundo 

 

1.3  INTERTEXTUALIDADE. 

 

Em se tratando de intertextualidade, utilizando-se dos pensamentos de 

Bakhtin, Kristeva diz que “todo texto se constrói como um mosaico de citações, todo 

texto é absorção e transformação de outro texto” (KRISTEVA, 1978, p.72) e, 

portanto, dá-se o nome de intertextualidade. 

Ainda, segundo a autora, a intertextualidade é uma categoria de palavras em 

que qualquer autor pode utilizar-se das palavras de outrem para ali imbuir outro 

sentido, mantendo ainda, o sentido primeiro dessa palavra. (KRISTEVA, 1978, p.80). 

Na visão de Koch, há dois tipos de intertextualidade: a de sentido amplo e a 

de sentido restrito, por sua vez, a de sentido restrito, divide-se em vários tipos, do 

qual iremos destacar as intertextualidades explícita e implícita. A primeira, é aquela 

declarada, evidenciada, em que há citação referente ao intertexto. Já a implícita é 



quando não existe citação expressa da fonte, sendo responsabilidade do interlocutor 

por recuperá-la na memória por atribuir os sentidos do texto (KOCH, 2005). 

Dando continuidade, às palavras de Koch, 

 
[...] todo texto é um objeto heterogêneo, que revela uma relação radical de 
seu interior com seu exterior; e, desse exterior, evidentemente, fazem parte 
outros textos que lhe dão origem, que o predeterminam, com os quais 
dialoga, que retoma, a que alude, ou a que se opõe (KOCH, 2005, p.59). 

 
 

Na Saga Crepúsculo, encontramos essa relação de diálogo, retomada ou 

alusão em todos os romances, em que obras canônicas são consideradas como 

base para a criação da essência dos enredos dos textos. 

 

1.4  INTERTEXTUALIDADE IMPLÍCITA E EXPLÍCITA NA SAGA 

CREPÚSCULO. 

 

A saga Crepúsculo foi baseada em histórias de amantes infelizes que 

antecederam Bella e Edward – Adão e Eva, Romeu e Julieta, A Bela e a Fera, 

Heathcliff e Catherine, Sr. Darcy e Elizabeth Bennet. Porém, ao contrário dessas 

histórias de amor, o romance de Bella e Edward acontece no reino do sobrenatural e 

do fantástico: um vampiro e uma humana, o predador e a presa. 

Em Crepúsculo, Stephenie Meyer inspirou-se no célebre romance Orgulho e 

Preconceito de Jane Austen. O romance tem como personagens centrais Elizabeth 

Bennet e Sr. Darcy. A forma como ambos se apaixonam e entendem quem 

realmente é o outro, é o âmago de Orgulho e Preconceito, e justamente essa 

dinâmica central foi que Meyer emulou em sua própria história para moldar seus 

personagens. 

Em ambos os romances, foram escritos sob o ponto de vista de suas jovens 

protagonistas, enquanto que Austen usou um estilo indireto onde a narração em 

terceira pessoa entra livremente nos pensamentos e sentimentos de seus 

personagens, Meyer usou a narração em primeira pessoa. Tanto Elizabeth quanto 

Bella são moças pobres, estão cientes de suas limitações. Já Edward e Sr. Darcy, 

são ricos e passam a impressão aos moradores da cidade de serem indiferentes, 

retraídos e bons demais para eles.  

Stephenie Meyer entrelaçou seu romance moderno e sobrenatural com a obra 

clássica de Jane Austen, criando um rico tecido. 



Já em Lua Nova, Romeu e Julieta tem um papel fundamental. Bella e Edward 

estudaram o livro na escola, assistiram à adaptação em filme juntos e discutiram as 

ações de Romeu. Bella pensa nela mesma, em Edward e em Jacob, em termos dos 

personagens da peça e Edward cita Romeu quando ele se encontra com Bella em 

Volterra.  

A partir da ideia do relacionamento de Páris e Julieta, o intertexto explícito vai 

se desenvolvendo em Lua Nova por meio de Bella. Pensando em alguns sonhos que 

tivera, ela retoma a peça shakespeariana e a relaciona com a sua vida: 

 
A última foi a única que se fixou em minha mente. Não tinha significado – só 
um cenário num palco. Uma sacada à noite, uma lua pintada pendurada no 
céu. Vi a garota de camisola debruçar no parapeito e falar consigo mesma. 
[...] Julieta ficou em minha mente. [...] Imaginei o que ela teria feito se 
Romeu a deixasse, não porque fosse proibido, mas por perder o interesse. 
E se Rosalina lhe tivesse dado atenção e ele mudasse de ideia? E se, em 
vez de se casar com Julieta, ele simplesmente sumisse? 
Pensei que sabia como Julieta se sentiria[...]. Imaginei se ela teria se 
casado com Páris no final, só para agradar aos pais, para manter a paz. 
Não, era provável que não, conclui. Por outro lado, a história não falava 
muito de Páris. Ele era só um estorvo – um substituto, uma ameaça, um 
prazo final para forçar a mão dela. [...] Eu estava incluindo informações 
demais na história. Romeu não mudaria de ideia. É por isso que as pessoas 
ainda se lembram do nome dele, sempre em par com o dela: Romeu e 
Julieta. Por isso era uma boa história. “Julieta leva um fora e fica com Páris” 
nunca teria sido um sucesso (MEYER, 2008b, p.262, 263). 

 
 

A famosíssima cena da sacada, o exílio de Romeu, a sua paixão por 

Rosalina, o possível casamento de Julieta com Páris vêm à tona na digressão de 

Bella, unindo cenas da tragédia shakespeariana à sua vida, ora colocando-se no 

lugar de Julieta, ora o contrário. 

No reconto que Stephenie Meyer fez de Romeu e Julieta com Edward e Bella, 

tem muito menos derramamento de sangue no ato final. Bella chega a tempo de 

salvar Edward, deixando-o saber que ela está viva. Como Romeu e Julieta, Lua 

Nova terminou com uma “paz Melancólica”. 

Na esfera da intertextualidade entre O Morro dos Ventos Uivantes e o 

romance Eclipse, podemos perceber de forma implícita que se deu no escopo da 

estrutura do texto nos seguintes aspectos: na inevitabilidade, pois, nada pode 

separar Bella e Edward, assim como Cathy e Heathcliff, nem mesmo a morte; o 

egoísmo de Bella tal como o de Cathy; a dependência de um com o outro; o 

ambiente local de condições climáticas que espalham a turbulência emocional dos 

personagens tanto a cidade de Forks quanto Wuthering Heights; noções de pecado 



e tentação; sonhos febris que agitam as pessoas até a alma. Características que 

ajudaram Meyer a criar Eclipse.  

Em relação as várias citações explícitas, foram selecionadas algumas que 

interligam diretamente à intertextualidade implícita. O trecho citado abaixo, refere-se 

ao questionamento de Edward a Bella sobre sua estima em relação a obra: 

 
[...] Não acredito que você está lendo O Morro dos Ventos Uivantes de 
novo. Ainda não sabe de cor? [...] não entendo porque gosta dele. Os 
personagens são pessoas medonhas que arruínam a vida uma das outras. 
Não sei como Heathcliff e Cathy terminaram ao lado de casais como Romeu 
e Julieta, ou Elizabeth Bennet e o Sr. Darcy. Não é uma história de amor, é 
uma história de ódio, [...] O que lhe agrada tanto? [...] – Não sei bem – eu 
disse, [...] – Acho que tem algo a ver com a inevitabilidade. Nada pode 
separá-los... Nem o egoísmo dela, nem a maldade dele, nem mesmo a 
morte, no final... (MEYER, 2009a, p.30). 
 

 

Discutindo sobre o romance de Brontë, somos levados à inevitabilidade que é 

uma das intertextualidades implícitas. Nem a morte pode separá-los, suas almas 

caminham juntos sob Wuthering Heights. Em se tratando de Bella e Edward também 

é inevitável, pois ela será transformada em vampira, dessa forma, poderão viver 

eternamente. 

O segundo aspecto é o egoísmo de Bella que se relaciona ao de Cathy. Cathy 

ama Heathcliff, mas escolhe casar-se com Edgar Linton, rapaz de boa educação e 

de posses. O egoísmo de Bella se relaciona, principalmente, na escolha entre dois 

amores: Edward e Jacob. Bella ama Edward, mas se sente atraída por Jacob e se 

sente como um monstro, assim como o monstro que ela sempre viu na figura de 

Cathy: 

Cathy é um monstro, mas havia algumas coisas nas quais tinha razão – 
murmurei. Li as frases em voz baixa [...]. – Se tudo o mais perecesse e 
enquanto ele perdurasse, eu ainda continuaria a existir; e se tudo o mais 
restasse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria muito mais estranho. 
– Eu assenti, outra vez para mim mesma. – Sei exatamente o que ela quis 
dizer. E sei com quem não posso deixar de viver (MEYER, 2009a, p. 433). 

 
 

A escolha de Bella sempre foi pelo amor de Edward, mesmo amando Jacob 

também. É o seu egoísmo, fazendo os dois sofrerem, tal qual Cathy fizera. 

A terceira relação entre as duas obras pode ser observada no que se refere à 

dependência de um para com o outro. É a aceitação de ser trocado por outro. Na 

citação seguinte, Heathcliff fala sobre o que sente em relação ao relacionamento de 

Cathy e Linton: 



E ali se vê a distinção entre nosso sentimento: ele estivera no meu lugar e 
eu no dele; embora eu o odiasse com um rancor que transformou minha 
vida em bile, jamais teria erguido a mão contra ele. Você pode estar 
incrédulo; se lhe apraz! Jamais o teria banido de sua sociedade, o que ela 
desejava. Cessado o momento de respeitá-la, eu teria arrancado seu 
coração e bebido seu sangue! Mas, até então – se não acredita em mim, 
não me conhece -, até então, eu teria morrido pouco a pouco antes de tocar 
num único fio de seu cabelo (BRONTË apud MEYER, 2009a, p. 193). 
 

 

Mesmo dizendo isso, Heathcliff traçou e cumpriu o plano de vingança contra 

Edgar Linton, pois não suportou a separação que a morte de Cathy trouxe aos dois e 

pediu que ela, em espírito, ande pela terra a assombrá-lo. E depois disso, pôde viver 

eternamente ao lado de Cathy, vagando pela terra. Em Eclipse, tanto Edward quanto 

Jacob lutam por Bella, mas a decisão pertence somente a ela e não há plano de 

vingança como ocorre em O morro dos ventos uivantes. 

Em um livro de grandiosíssima extensão como o de Amanhecer, nada mais 

justo de que Stephenie Meyer tenha se inspirado não apenas em uma, mas em duas 

obras canônicas de Shakespeare: Sonho de uma noite de verão e O mercador de 

Veneza, publicadas em 1600. 

Como citação implícita podemos ressaltar sobre Egeus, cuja filha Hérmia se 

recusa a casar com o homem escolhido para ela, Demétrio, porque ela está 

apaixonada por Lisandro. Como Bella, Hérmia negou obediência a seu pai para se 

casar com seu pretendente. O triângulo amoroso de Lisandro, Hérmia e Demétrio – 

um homem favorecido, o outro persistente – ecoa na relação entre Edward, Bella e 

Jacob.  

O mundo secreto e bem guardado dos vampiros e metamorfos da saga 

Crepúsculo faz um paralelo com o mundo mágico habitado por fadas da peça de 

Shakespeare, as fadas são livres para brincar com os humanos, mas os humanos 

não tem conhecimento das forças que atuam sobre eles. 

Há uma discórdia entre Oberon, o rei das fadas e Titânia, a rainha, pois uma 

criança humana foi trazida para o reino místico. Assim como Renesmee, uma 

criatura com origens parcialmente humanas, mas com poderes sobrenaturais e que 

é foco de atenção dos Volturi, clã de vampiros que estabelecem as leis. 

Há também uma complicação na história dos amantes, pois, Helena, melhor 

amiga de Hérmia, foi a amada de Demétrio, mas este perseguia o amor de Hérmia, 

Helena sente inveja dos encantos de Hérmia e deseja que houvesse equiparação e 

igualdade entre os seus afetos e os de Demétrio. Oberon vê o conflito entre os 



quatro amantes mortais e pede a Puck, o espírito brincalhão, para usar a flor do 

amor-perfeito para mudar o afeto de Demétrio por Hérmia para Helena. Tal como 

acontece no imprinting de Meyer: 

 
- Edward uma vez me contou como era ... a história do imprinting. Ele disse 
que era como em Sonho de Uma Noite de Verão, como magia. Você vai 
encontrar quem procura de fato, Jacob, e talvez, então, tudo isso vá fazer 
sentido (MEYER, 2009b, p. 152). 
 

 

É o fator de Jacob de experimentar pela primeira vez a distância entre o amor 

e a razão, quando ele tem o imprinting em Renesmee e sua devoção feroz à criança 

apaga o seu interesse romântico por Bella. 

O amor correspondido entre os casais jovens, um amor maduro para Charlie 

Swan e Sue Clearwater, tecendo um paralelo com Teseu e Hipólita, e a ordem foi 

restabelecida no mundo místico. Meyer modelou seu final com harmonia, também 

encontrada no final das cenas de Sonho de uma noite de verão 

A tragédia de William Shakespeare, O Mercador de Veneza é assunto de 

muita discussão e controvérsia, principalmente da caracterização antissemita de 

Shylock, o agiota e vilão na peça. Em Amanhecer, Alice separa uma cópia dessa 

peça de Bella para escrever seu adeus, tornando assim uma dica importante para os 

leitores de que O mercador de Veneza influenciou Meyer. 

O clímax do conflito em Amanhecer segue de perto o julgamento de Shylock, 

em O mercador de Veneza. No âmago do problema está um antagonista que 

esconde sua verdadeira motivação – ganho pessoal e vingança – atrás de uma 

máscara, que jorra verdades incontestáveis sobre a importância de respeitar as 

regras de uma sociedade. 

Nos julgamentos, tanto de Antônio no ato quatro, quanto o encontro na 

clareira de Amanhecer, tratam da questão de ser misericordioso. Aro, ansioso para 

lucrar com a percepção errônea que os Cullen fizeram de suas “crianças imortais”, 

toma a mesma posição que Shylock: “Não me fale de misericórdia”. É somente 

quando os Volturi se veem vencidos em sua estratégia, é que eles correm para 

longe derrotados, tal como Shylock. 

 
Alice rasgou uma página de O mercador de Veneza porque o fim de 
Amanhecer ia ser algo semelhante: o derramamento de sangue parecia 
inevitável, a condenação se aproximava, e então o poder é revertido e o 
jogo é ganho por algumas estratégias verbais inteligentes; não há sangue 
derramado, e todos os pares românticos têm um final feliz para sempre 
(MEYER apud SPENCER, 2011, p. 192). 



 
 

Percebemos na citação acima, a fala da própria autora da saga Crepúsculo, a 

intenção da personagem Alice que tem o dom de visualizar o futuro, de avisar Bella 

sobre a batalha que estava por vir através de um enigma que só Bella poderia 

desvendar. 

Percebemos também claramente a intertextualidade explícita na citação 

acima. 

 

1.5  SEQUÊNCIA DIDÁTICA  

 

Segundo Dolz, Noverraz, Schnewly: 

 
Sequência didática é um conjunto sistematizado de atividades ligadas entre 
si, planejadas para ensinar um conteúdo etapa por etapa. Para trabalhar 
com os gêneros textuais é fundamental elaborar um roteiro de ações. Esse 
procedimento permite integrar as práticas sociais de linguagem: escrita, 
leitura e oralidade, guiando as intervenções do professor. 
A sequência didática tem como finalidade abordar aspectos envolvidos na 
produção de textos em um determinado gênero. Esse conjunto de 
atividades permite que os alunos dominem as características próprias do 
gênero em estudo e tenham condições de escrever cada vez melhor (DOLZ, 
NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004). 

 
 

Para Zabala (1998, p.18) a sequência didática, nada mais é do que um 

conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de 

certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos. 

O papel do professor foi de fundamental importância na elaboração do 

material didático, pois ele considerou o contexto dos alunos, os conhecimentos 

prévios que trouxeram consigo, bem como o levantamento de hipóteses e a 

sistematização dos conhecimentos. 

Pensando nisso, foi elaborada uma sequência didática, para ser desenvolvida 

em sala de aula, com os alunos do terceiro ano do Ensino Médio, turma A, período 

matutino, do Colégio Estadual Rio Branco, situado no município de Santo Antônio da 

Platina, estado do Paraná, para a implementação em 2015. 

 

 

 



2. METODOLOGIA. 

O formato de material didático escolhido para compor a produção didático-

pedagógica foi a unidade didática que teve como desenvolvimento metodológico a 

sequência didática. 

Deste modo, a referida sequência didática que foi organizada em doze 

atividades descritas a seguir. 

Na atividade um, foi apresentado um questionário aos alunos onde 

responderam sobre os gêneros literários que mais gostam, sobre seus hábitos de 

leitura e com que frequência costumam ler. No início do ano letivo, a sala possuía 

trinta e dois alunos e somente trinta responderam ao questionário. E de acordo com 

as respostas dos alunos obtivemos os seguintes resultados: 

Do you like to read? (Você gosta de ler?) 

Dos trinta alunos que responderam ao questionário, vinte responderam que sim, e 

dez não. 

What kind of books do you usually read? (Que tipo de livro você 

geralmente lê?) 

Os gêneros textuais que mais se destacaram foram o romance (novel), mistério 

(mystery) e aventura (adventure). 

How often do you read books? (Com que frequência você lê livros?) 

A alternativa que se destacou foi never (nunca). 

Foi ofertado aos alunos na atividade dois, um momento de leitura, 

compreensão e interpretação do texto, onde os alunos conheceram um pouco da 

vida da autora da Saga Crepúsculo. Além disso, pesquisaram um pouco mais da 

vida e obras da autora Stephenie Meyer e produziram cartazes em grupos. Neste 

momento de interação, os alunos demonstraram grande receptividade e interesse na 

pesquisa e confecção dos cartazes. Já na atividade três, houve a leitura do resumo 

do texto Crepúsculo, onde tiveram acesso à obra, aos personagens principais, sobre 

os aspectos históricos, geográficos e literários da obra, depois responderam aos 

exercícios de interpretação, para a verificação da compreensão do texto lido. 

Na atividade quatro, foi promovido um momento de leitura, compreensão e 

interpretação da biografia resumida da autora Jane Austen, escritora do romance 

Orgulho e Preconceito (Pride and Prejudice), onde os alunos conheceram um pouco 



de sua vida e obras. Dando continuidade, na atividade cinco, houve a apresentação 

aos alunos do resumo da obra de Jane Austen, para leitura. Foi apresentado aos 

alunos, as versões da minissérie produzida pela BBC de Londres e em seguida, foi 

feito um debate e discussão sobre a obra apresentada. Nesta atividade os alunos 

mostraram enorme interesse pela obra, quando foi iniciada a minissérie em sala de 

aula através da TV Multimídia, e cada capítulo exibido eles demonstraram que 

estavam ansiosos para continuarem assistindo e saber o que ia acontecer com os 

personagens no final da história. Na apresentação do jogo Jane Austen Unbound, 

aplicativo do Facebook, criado pela BBC, houve enorme interesse por parte dos 

alunos, pois reúne todas as obras de Jane Austen, contendo várias etapas e 

evoluções além de ter ampliado o vocabulário dos mesmos. Os alunos 

desenvolveram uma resenha, contendo uma lauda, ou através de um desenho, onde 

estabeleceram as semelhanças e diferenças entre Crepúsculo e Orgulho e 

Preconceito.  

Na atividade seis, foi proposta a leitura e audição do texto Lua Nova, versão 

em áudio, onde os alunos completaram as palavras retiradas do texto e depois, 

procuraram os significados das palavras em destaque no dicionário, confeccionando 

o vocabulário do texto. Após terem assistido ao filme Lua Nova, fizeram um debate e 

apontaram os pontos positivos e negativos que o filme apresentou. Nesta etapa da 

implementação, os alunos já demonstraram grande interesse e evolução no 

desenvolvimento das atividades, além de ter sido explorado as quatro habilidades, 

tais como: a leitura, oralidade, escrita e fala. Dando continuidade, na atividade sete, 

foi apresentado aos alunos a biografia de William Shakespeare e suas obras. Após a 

leitura do texto, os alunos debateram, e discutiram sobre as semelhanças e 

diferenças das obras de Shakespeare com a Saga Crepúsculo. Os alunos foram 

divididos em três grupos, onde cada grupo assistiu aos filmes Romeu e Julieta, O 

Mercador de Veneza e Sonhos de uma Noite de Verão, em seguida fizeram os 

exercícios de interpretação do texto. Os alunos tiveram acesso a três obras de 

Shakespeare e não na sequência da Saga. 

Na atividade oito, foi distribuído o resumo da obra Eclipse onde foi 

desenvolvida a leitura, compreensão e entendimento. Os alunos responderam aos 

exercícios de interpretação, onde foi verificado a compreensão do texto lido. Foi 

desenvolvido um vocabulário com os significados das palavras em destaque do 



texto. Na atividade nove, foi apresentado aos alunos o texto, contendo informações 

biográficas de Emily Brontë e suas obras, foi efetuada a leitura individual do texto e 

após a leitura, foi realizado um debate e discussão sobre as semelhanças e 

diferenças da obra de Brontë com a Saga Crepúsculo. Em seguida, foram feitos os 

exercícios de interpretação do texto. Os alunos assistiram também ao filme O Morro 

dos Ventos Uivantes, onde foi solicitado uma análise do filme, estabelecendo as 

semelhanças e diferenças com Eclipse, traçando um paralelo de intertextualidade 

implícita e explícita. Na sequência, a atividade dez, os alunos analisaram a letra da 

música Wuthering Heights de Kate Bush, verificando a Intertextualização com a obra 

de Emily Brontë. Em seguida, os alunos foram solicitados a ouvirem a música e 

completarem as lacunas que estavam faltando na letra. Foi efetuada a leitura, 

compreensão e responderam aos exercícios de interpretação da música. Foi 

ofertado aos alunos, os videoclipes desde a versão original com a cantora Kate Bush 

até a versão mais recente com a banda Angra e a cantora internacional Tarja 

Turunen em exibição no Rock in Rio 2011. Onde puderam desenvolver a oralidade e 

aprimorar os conhecimentos culturais, percebendo a mistura do clássico e do o rock. 

Na atividade onze, houve a distribuição aos alunos do resumo de Amanhecer, 

onde realizaram a leitura tendo acesso à obra para melhor compreensão e 

entendimento. Em seguida, responderam aos exercícios de interpretação, 

verificando a compreensão do texto lido. Nesta penúltima atividade, foi feita a 

retomada das obras de Shakespeare, que estabelecem intertextualidade com 

Amanhecer. 

Encerrando com chave de ouro, a atividade doze, foi ofertada a análise da 

letra da trilha sonora da Saga Crepúsculo, It Will Rain, do cantor Bruno Mars, onde, 

foi verificado a Intertextualização com a Saga. Após a audição da música, os alunos 

procuraram as palavras em destaque no caça palavras do texto, além da leitura, 

compreensão e interpretação da mesma. Após instigados, os alunos cantaram a 

música na versão Karaokê e foram conduzidos ao Salão Nobre do colégio, onde 

cantaram a música, formando um coral, acompanhados pelo professor que executou 

a música ao piano. Os alunos confeccionaram cartazes em grupos e através de 

sorteio dos temas, puderam aprimorar ainda mais seus conhecimentos sobre a Saga 

Crepúsculo e os cânones da literatura inglesa. Foi aplicado também, um 

questionário final para diagnosticar se houve mudança em seus hábitos de leitura e 



frequência. E de acordo com as respostas dos alunos obtivemos os seguintes 

resultados: 

Now. After the PDE Project, do you like to read? (Agora, depois do 

projeto PDE, você gosta de ler? 

Dos vinte e três alunos que responderam ao questionário, vinte e dois alunos 

responderam que sim e somente um aluno respondeu que não. 

What kind of books do you usually read? (Que tipo de livro você 

geralmente lê?) 

Os gêneros textuais que mais se destacaram foram o romance (novel), mistério 

(mystery) e revista (magazine). Romance e mistério continuaram sendo os gêneros 

textuais preferidos dos alunos. 

How often do you read books? (Com que frequência você lê livros?) 

A alternativa que se destacou foi uma vez ao ano (once a year). 

Analisando os resultados obtidos no primeiro e segundo questionário, 

podemos perceber o grande avanço e desenvolvimento que a implementação do 

projeto surtiu aos alunos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A questão da falta de interesse e motivação dos alunos pela leitura, a busca 

de alternativas para facilitar o trabalho e tornar as atividades de leitura mais 

interessantes e eficientes é um dos desafios encontrados pelos professores, tanto 

em Língua Portuguesa quanto em Língua Estrangeira, em todas as escolas e níveis 

de escolaridade, porém é justamente os alunos do Ensino Médio que apresentam 

maior desinteresse e desmotivação, principalmente na hora da leitura de obras 

canônicas. Este trabalho partiu da problematização de que os alunos diante das 

dificuldades de se depararem com a leitura no decorrer do Ensino Médio em 

especial os terceiros anos, a grande maioria das vezes, não apresentavam domínio, 

interesse e até mesmo motivação pela leitura. 

Percebeu-se através do processo de implementação do projeto, que os 

alunos se interessaram pelas propostas de leitura, pois, conseguiram entender que 



através da intertextualidade, tanto a implícita, quanto a explícita, proposta por Koch 

(2005), uma obra da literatura contemporânea pode apresentar várias citações de 

obras canônicas, como é o caso da Saga Crepúsculo e podemos vê-la de um modo 

geral, como uma versão moderna e atualizada das obras citadas por Meyer. 

Uma das formas de intertextualidade presente nas obras de Meyer, 

evidenciada no sentido de que, devido às referências canônicas feitas na saga, o 

leitor pode buscar por tais leituras. Essa procura realmente existiu e ainda existe e já 

foi evidenciada em pesquisas anteriores, fazendo deste artigo, uma forma de 

mostrar que a trajetória deste intertexto pode causar tamanha influência. 

 Embora tenham compreendido a importância da leitura, ainda há a 

necessidade de aprofundamento, de troca de experiências, discussões em grupo 

para que possam efetivamente aprofundar o conhecimento durante o ano letivo, e a 

participação do professor é fundamental, neste momento de interação com os 

alunos em sala de aula. 

 Para finalizar, ressalta-se a necessidade de maior número de propostas de 

projetos e pesquisas, pois há infinitas obras contemporâneas ao estilo da Saga 

Crepúsculo que utilizam a intertextualidade de obras canônicas da Literatura Inglesa 

e Norte Americana que podem ser exploradas em sala de aula, para a motivação de 

leitura dos alunos em nossas escolas, e ser um agente transformador para a 

formação de leitores, compreendendo que a Literatura é um tipo especial de 

comunicação, capaz de ensinar muito sobre o próprio ser humano e seu percurso 

histórico-social. 
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