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A DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR 
 

EDWIGES INÁCIA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Considerada um dos ramos de estudo da Pedagogia, a Didática é uma disciplina que estuda 
diversos conteúdos, verificando quais os seus objetivos existentes, quais os meios e as condições 
da metodologia do ensino com propósitos educacionais e sociais. Objetiva ensinar métodos e 
técnicas que possibilitam a aprendizagem por parte do professor. O professor deve preparar os 
conhecimentos que recebe sobre "como" ensinar e transformar em "para quem", "o que" e "por 
que" ensinar. Durante o estudo, o leitor compreende a distinção entre Metodologia e Didática, 
pois é necessário que conhecimentos e habilidades se completem. Entende, também, como 
ocorreu a inserção da Didática no Ensino Superior e o que ela representa para aprimorar o ensino 
em sala. Neste estudo, será possível reconhecer os requisitos da aula universitária, os diversos 
métodos existentes e, principalmente, a tradicional aula expositiva, que pode ser adequada à 
situação e usada como um recurso eficiente e não apenas maçante como é vista.  Refletir sobre a 
ligação entre o ato de ensinar e o processo de aprender, como um ponto de interseção.  Este 
artigo trata da pesquisa bibliográfica no contexto da Didática no Ensino Superior. Apresenta a 
pesquisa bibliográfica como um procedimento metodológico que busca informações acerca do 
tema.  Com o passar do tempo, percebeu-se a necessidade do professor universitário possuir 
conhecimentos e habilidades de natureza pedagógica. A legislação passou a exigir uma formação 
adequada e os alunos conseguiam identificar este aspecto em sala de aula, enaltecendo a 
competência técnica do profissional e, em outros casos, sentindo a ausência de uma didática mais 
adequada. Sendo assim, este requisito foi ganhando espaço e começaram a buscar meios de 
orientar esses professores.  Durante a elaboração deste trabalho, verificamos a grande 
importância da Didática no Ensino Superior, sabemos que durante muito tempo para se tornar um 
professor de nível superior era necessário apenas conhecer o conteúdo correspondente à 
disciplina a ser trabalhada, mas nos dias atuais essa afirmação é defasada. Pois além do domínio 
do conteúdo a ser ministrado, para obter um resultado positivo, o professor precisa ter a didática 
para transmitir o conhecimento, surgindo assim, essa preocupação entre os docentes do ensino 
superior.          
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O ESTRANGEIRISMO NA LÍNGUA PORTUGUESA 
 

CINTIA CAMARGO FURQUIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Estrangeirismo é o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas em uma língua 
diversa. No caso presente, a língua portuguesa. Atualmente podemos observar o uso cada vez 
mais frequente desses estrangeirismos, principalmente de origem inglesa, devido a fatores 
decorrentes da globalização e do grande avanço dos recursos tecnológicos, que retratam a forte 
influência exercida por outras culturas. Pode ser observado em diferentes áreas do conhecimento 
e também na linguagem coloquial. É importante que tal fenômeno seja estudado e que diferentes 
visões sobre o assunto sejam exploradas até para que o desenvolvimento da língua portuguesa e 
da cultura brasileira expressa por ela possa ser melhor compreendido.  Explorar os conceitos e 
definições de estrangeirismo, empréstimo e neologismo e analisar os posicionamentos de 
gramáticos e linguistas sobre o assunto. Trata-se de uma pesquisa exploratória que, por meio de 
uma revisão bibliográfica, explora os conceitos e definições de estrangeirismo e analisa os 
posicionamentos de gramáticos e linguistas sobre o assunto. Estrangeirismo e empréstimo são um 
tipo de neologismo, que é o processo de criação de novas palavras ou de novos sentidos para 
palavras já existentes. Estrangeirismo é visto como um sinônimo de empréstimo, isto é, palavra ou 
expressão usada em uma língua diversa, podendo ou não passar por um processo de adaptação. 
Alguns gramáticos são contra o estrangeirismo na língua portuguesa, defendendo que a norma 
padrão deve ser seguida à risca, sob pena de utilizarmos um português incorreto e não aceitável. 
Já os linguistas defendem que a língua é viva e dinâmica e que está em constante movimento.  O 
estrangeirismo não ocorre apenas devido aos movimentos migratórios. A globalização, o avanço 
da tecnologia e dos meios de comunicação concorrem para que ele ocorra. O estrangeirismo é 
também um fenômeno sociolinguístico ligado ao prestígio de que goza uma língua ou um povo em 
relação a outro. A mudança da língua não pode ser vista como algo bom ou mau, mas como 
reflexo das transformações da sociedade. Muitos dos vocábulos utilizados hoje foram, no passado, 
estrangeirismos ou empréstimos. Ademais, sua influência é sobre os signos e não sobre a 
gramática, que se mantém intacta.  Verifica-se que o estrangeirismo é essencial e faz parte do 
desenvolvimento da língua. Ele sempre ocorreu, ocorre e continuará ocorrendo em nossa língua, 
ajudando a expressar nosso repertório cultural que está em contínua transformação.          
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PRODUÇÃO DE TEXTO E SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

VALDIR VITORINO DE SOUZA - FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - UNIESP 
KAROLAINE CLAUDIA DOS SANTOS - FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - UNIESP 

GISLENE APARECIDA DA SILVA BARBOSA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 
MESQUITA FILHO - UNESP 

 
Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de iniciação científica "Língua Portuguesa 
na escola: reflexões sobre a leitura e a produção textual", vinculado ao curso de Letras da 
Faculdade de Presidente Prudente e desenvolvido para análise dos materiais didáticos ofertados 
às escolas pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo (SEE). Torna-se essencial 
compreender como são organizadas as atividades de produção textual, uma vez que a vida social e 
as atividades profissionais estão cada vez mais situadas na língua escrita e também levando em 
conta a necessidade de reversão de resultados insatisfatórios de produção textual, segundo 
avaliações como SARESP e ENEM. O objetivo é constatar em que medida o material Caderno do 
Professor/Caderno do Aluno apresenta a concepção de escrita indicada nas diretrizes 
educacionais, destacando o processo de planejamento, revisão e reescrita do texto. Para a análise 
documental do material do 6º ano, são investigadas as atividades de produção textual, de acordo 
com as etapas descritas no procedimento Sequência Didática: apresentação de situação; produção 
inicial; módulos; produção final. Busca-se identificar, analisar e avaliar: 1) a justificativa social para 
a escrita, a definição de um projeto comunicativo e de um gênero textual - planejamento; 2) a 
proposta de elaboração de uma versão inicial de texto, com vistas ao levantamento dos saberes 
dos alunos e à avaliação inicial do professor para identificar as dificuldades deles; 3) a oferta de 
atividades de análise linguística, para sanar as dificuldades dos alunos - permitindo a revisão; 4) a 
solicitação de reescrita do texto, garantindo, ao final, a circulação social do texto.     Com as 
análises feitas até o momento, percebe-se que o material apresenta o planejamento e a reescrita, 
contudo não é explícita a etapa de revisão calcada em estudos das dificuldades dos alunos. O 
planejamento está apenas relacionado a um gênero de texto e não a uma necessidade social real; 
as atividades de análise linguística não se vinculam intencionalmente aos erros do aluno - 
expressos na produção inicial; a reescrita, na maioria das vezes, não é subsidiada por uma grade 
de autoavaliação do aluno. É possível concluir que as atividades estão espalhadas ao longo do 
material e nem sempre evidenciam as etapas de uma Sequência Didática, assim se faz essencial a 
intervenção autônoma do docente: profissional capaz de dar sentido às atividades para atender às 
necessidades de sua turma.         
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LUCIANE CACHEFO RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETÍCIA CIRILO BISPO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIANA RIBEIRO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trabalho pretende discutir a tradução Intersemiótica entre a série televisiva e a antologia de 
contos "A Vida como Ela É" do escritor Nelson Rodrigues (1912-1980), uma obra da literatura 
brasileira, que instigou a população carioca devido aos seus temas polêmicos. Além de discutir a 
natureza intersemiótica, de refletir sobre a categorias de análise, e sobre a própria categoria da 
adaptação televisiva da rede Globo . Refletir também a explicação e identificação do gênero conto, 
desenvolvimento do conto "Diabólica" e reflexão de sua adaptação "O anjo".  - Observar a 
biografia do contista "Nelson Rodrigues" e definir o gênero conto. - Apontar a obra "Diabólica" da 
obra literária e "O anjo" da obra televisiva. - Estudar o corpus a partir da teoria da tradução 
intersemiótica.  Inicialmente realizamos um levantamento na literatura específica sobre o tema 
analisado, buscando assim o amparo e os subsídios necessários a uma reflexão sólida que deverá 
nortear o desenvolvimento do nosso estudo. A pesquisa bibliográfica, para ser realizada, contará 
com o acervo e os recursos disponíveis na biblioteca da Unoeste em artigos científicos, sites 
especializados, bases de dados como Scielo e Eric. Após o levantamento bibliográfico e o 
fichamento das obras, haverá a análise crítico-interpretativa desses textos, em consonância a 
bibliografia proposta. O método de abordagem empregado será o dedutivo, utilizado como 
método de procedimento, duas modalidades atinentes às ciências sociais, que são: o histórico, 
que consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a 
sua influência na sociedade de hoje e o comparativo, o qual promove a investigação de indivíduos, 
classes, fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e similaridades entre eles.            
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LIMA BARRETO: A BIBLIOTECA 
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KATHLEEN CRISTINE CAMPOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMYLA SOUSA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Através dos séculos, as áreas do Jornalismo e da Literatura mantiveram diálogos, uma vez que 
utilizavam a palavra como instrumento de expressão, sendo a crônica um dos resultados maiores 
desta relação. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar a crônica como gênero literário, buscando 
identificar o seu papel no contexto da literatura brasileira. Para tanto, escolhemos a crônica "A 
biblioteca" de Lima Barreto (1881-1922), jornalista e escritor que se destacou na literatura pré-
modernista. A partir do corpus eleito para o estudo, procuraremos efetuar uma análise crítico-
interpretativa da crônica, buscando mostrar as questões sociais de sua época, revelando o papel 
crítico do intelectual frente à sociedade de seu tempo. Analisar o corpus de modo crítico-
interpretativo, observando as relações que os textos estabelecem com o leitor no aspecto 
social.Destacar e analisar elementos estéticos, temáticos e estruturais que conferem qualidade 
artística ao texto escolhido. Estabelecer as relações dialógicas entre o jornalismo e a literatura. 
Observar como Lima Barreto reconstrói a realidade através da ficção em suas crônicas.  Será 
realizado uma pesquisa bibliográfica e fichamentos sobre a temática eleita para o presente 
estudo. O método de abordagem empregado será o dedutivo, utilizado como método de 
procedimento, duas modalidades atinentes às ciências sociais, que são: o histórico e o 
comparativo. As análises dos resultados serão construídas a partir de uma leitura crítica sobre o 
corpus selecionado.            
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LOYDE BRASILEIRO: DIÁLOGOS ENTRE A LITERATURA E O JORNALISMO  
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Através do tempo, as áreas da Literatura e do Jornalismo sempre mantiveram diálogos. Entre eles, 
podemos citar a relação da poesia com os diversos gêneros (informativos e opinativos) do 
jornalismo. Deste modo, esta pesquisa tem o objetivo de evidenciar as relações simbióticas entre 
os poemas escritos pelo modernista Oswald de Andrade (1890-1954), presentes no livro Pau Brasil 
(1925), mais especificamente na seção intitulada "Loyde Brasileiro", com os diversos gêneros 
textuais jornalísticos.  Objetivos: Analisar o corpus de modo crítico-interpretativo, observando as 
relações dialógicas que os poemas estabelecem entre a Literatura e o Jornalismo. Destacar e 
analisar elementos estéticos, temáticos e estruturais que conferem qualidade artística aos poemas 
escolhidos. Estabelecer as relações dialógicas entre o jornalismo e a literatura. Observar como 
Oswald de Andrade reconstrói a realidade através da ficção em seus poemas.  Para realizar tal 
estudo crítico, buscamos amparo nos teóricos da área da Comunicação Social e nos preceitos do 
discurso polifônico de Mikhail Bakhtin (1988).             
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O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA: CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E DIFICULDADES 
 

CINTIA CAMARGO FURQUIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA APARECIDA MACEDO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JANINE SANTIAGO ROMANO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÉSSICA GONÇALVES DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SÉRGIO TREVISAN FILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LARISSA KELLY CARDOSO MARQUETTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho investigará as concepções de ensino de Língua Inglesa, as práticas 
pedagógicas e possíveis dificuldades encontradas pelos professores de inglês em uma escola da 
Rede Oficial de Ensino em face das metodologias de ensino existentes, das propostas 
metodológicas e das visões de língua e de ensino aprendizagem preconizadas pelo Currículo de 
linguagens, códigos e suas tecnologias do Estado de São Paulo. O trabalho justifica-se tendo em 
vista o papel da língua inglesa no mundo atual e os possíveis entraves no processo ensino 
aprendizagem do idioma. As metodologias e abordagens de ensino do inglês existentes serão 
estudadas, desde o método de tradução gramatical até propostas mais atuais baseadas na 
abordagem comunicativa. Atualmente, o Currículo do Estado de São Paulo (2012) aponta o 
letramento como sendo uma articulação entre a ênfase estrutural e a ênfase comunicativa. Para 
tanto, a nova proposta curricular prevê a utilização dos cadernos oficiais. Há que se refletir 
também sobre as concepções de ensino e de língua dos docentes. As práticas docentes estão 
diretamente ligadas a suas visões teóricas de ensino aprendizagem. Portanto, há fatores 
importantes a serem investigados para se obter um panorama geral das concepções, práticas e 
dificuldades do ensino aprendizagem da língua inglesa e os dados coletados podem trazer 
esclarecimentos e apontar caminhos para a superação dos problemas.  Diante do exposto, o 
trabalho tem como objetivo investigar as concepções de ensino aprendizagem de inglês dos 
docentes de uma escola da Rede Oficial de Ensino, suas práticas pedagógicas e as possíveis 
dificuldades encontradas pelos mesmos, tendo em vista as metodologias de ensino de inglês e as 
propostas pedagógicas dos documentos oficiais.  O trabalho será realizado por meio de uma 
pesquisa qualitativa. Será realizado um levantamento bibliográfico sobre as metodologias de 
ensino de inglês, as propostas do Currículo do Estado de São Paulo para a disciplina de Inglês no 
Ensino Fundamental. Posteriormente, será aplicado um questionário junto aos professores de 
inglês da Escola Estadual Ivo Liboni. Os dados serão analisados com base nas concepções teóricas 
preconizadas pelas metodologias estudadas e pelos documentos oficiais analisados no que se 
refere às concepções de ensino aprendizagem de língua inglesa, às práticas de ensino da língua e 
às possíveis dificuldades.             
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O PAPEL DA SEMIÓTICA NO ENSINO DA POLIFONIA 
 

MARILANI SOARES VANALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SAXI BUENO MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA CARDOSO FERNANDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCO ANTONIO GÓMEZ MADRIGAL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Entende-se por semiótica a teoria geral das representações, levando em conta os signos sob todas 
as formas e manifestações que assumem (linguísticas ou não). Pensa-se como objetivo básico 
dessa pesquisa, observar os recursos polifônicos analisando-os a partir de teorias da semiótica, na 
intenção de contribuir e convergir para o ensino da produção textual. A partir dessas observações, 
serão analisadas formas de como o docente pode se apropriar desses conhecimentos teóricos 
para auxiliar o aluno, no que tange ao uso consciente e proficiente dos diferentes mecanismos de 
projeção das múltiplas vozes, nos textos. Utilizaremos conceitos de Bakhtin embasados e 
analisados na semiótica francesa de Greimas, Courtés, que nos propõe uma visão mais clara e 
ampla.  Apresentar o papel da semiótica no ensino da polifonia no contexto escolar. a) analisar as 
variadas definições de ambos os termos, na garantia de uma base sólida na formação inicial do 
docente; b) analisar as contribuições de autores diversos sobre tais teorias que abordam estes 
assuntos; c) Discutir as críticas e avanços tanto da vertente Semiótica quanto os gêneros que 
envolvem a polifonia; d) analisar as possibilidades de formação de profissionais mais completos e 
com formação teórico/prática mais verticalizada  Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se 
pela pesquisa bibliográfica, como importante metodologia na pesquisa qualitativa para 
complementar informações obtidas por outras técnicas, desvelando novos aspectos sobre a 
semiótica e a polifonia. É importante uma pesquisa com um olhar subjetivo e impessoalizante. 
Quanto à metodologia do trabalho, utilizaremos do método dedutivo. Esta opção se justifica 
porque o método escolhido permite que trabalhemos partindo de uma tese e depois aplicar os 
resultados em sala de aula nas redes de ensino. A pesquisa será de tipo básica, por meio da qual 
iremos usufruir de produções bibliográficas de autores diversos. Estas ferramentas permitirão 
identificar o uso da semiótica discursiva como ferramenta para destrinchar o recurso polifônico. 
Foram selecionados autores, que darão sustentação teórica a este estudo: Bakhtin (1997); 
Benveniste (1991); Fiorin (2011); Genette (1972); .Greimas ; Courtés (2008) e Morson; Emerson 
(2008). Os dados coletados a partir do estudo e fichamentos passarão por um tratamento 
analítico, para posterior organização do relatório de pesquisa componente do estudo de iniciação 
científica que se pretende construir.             
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PROJETO DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PENITENCIÁRIA 
"WELLINGTON RODRIGO SEGURA" DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
LUCIANE CACHEFO RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARILANI SOARES VANALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A remição de pena pela leitura foi disciplinado pela Portaria Conjunta nº 276 de 20 de junho de 
2012 do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, e visa a possibilidade de remição de pena 
do custodiado em conformidade com o disposto no artigo 126 da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 
1984, alterado pela Lei 12.433/2011, de 29 de junho de 2011. A presente normativa foi acampada 
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a própria Corregedoria-Geral do Tribunal, nos 
autos do Processo nº 2013/46029, deu Parecer favorável à instauração de programas de remição 
por leitura, para estimular os juízes das Varas das Execuções penais a conceder remição de pena 
pela leitura. No mesmo sentido têm-se ainda a Súmula 341 do STJ, com o artigo 3º, III da 
Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação e com o ART. 3º, IV da Resolução nº 3 do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciaria, o qual associa a oferta da Educação às 
ações complementares de fomento a leitura, atendendo a pressupostos de ordem objetiva e 
outros de ordem subjetiva. -Fomentar e despertar a importância da leitura e, através dela, a 
remição de pena. A participação da pessoa presa se dará de forma voluntária. A Penitenciária se 
responsabilizará pela divulgação da possibilidade de remição pela leitura para toda população 
carcerária da Unidade "Wellington Rodrigo Segura" de Presidente Prudente. Posteriormente será 
realizado um sorteio simples para escolha dos 20 (vinte) presos que participarão do Projeto. Esses 
20 (vinte) presos serão divididos em 02 (dois) grupos os quais serão acompanhados pelos alunos 
extensionistas da Faculdade de Letras da Universidade Oeste Paulista - UNOESTE. Aos alunos 
extensionistas compete realizar um encontro com cada um desses grupos para explicar sobre a 
importância da leitura e como se elabora uma resenha. O preso terá o prazo de 21 a 30 dias para 
leitura da obra, apresentando ao final desse período uma resenha a respeito do assunto, 
possibilitando, segundo critério legal de avaliação a remição de 04 dias de sua pena. Após a 
elaboração das resenhas, essas serão entregues para o responsável do Setor de Educação da 
Unidade, que fará o recibo de entrega com data e assinaturas dos presos, as quais serão entregues 
para a Coordenadora do Curso de Letras da UNOESTE.            
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RUBEM BRAGA EM "ALMOÇO MINEIRO" 
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MÁRCIA JOSEPHA CORRAL TACACI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A pesquisa, a partir do corpus selecionado, possui o escopo de analisar de modo crítico-
interpretativo a crônica "Almoço Mineiro" do escritor Rubem Braga (1913-1990). Trata-se de um 
texto publicado originalmente nos Diários Associados em 1934 e, posteriormente, inserido na 
coletânea Morro do Isolamento (1944). O cronista capixaba é marcado por escrever ao longo vida, 
textos quase que exclusivamente dessa modalidade. A partir desta obra, buscaremos estabelecer 
relações dialógicas entre a arte da palavra e arte do paladar e, assim, evidenciar a simbiose 
existente entre a Literatura e a Gastronomia.  Analisar o corpus de modo crítico-interpretativo, 
observando as relações que o texto estabelece com os alimentos descritos e as sensações 
transmitidas tanto pelas personagens quanto ao leitor (receptor). Relacionar a análise os 
elementos culturais que envolvem a gastronomia. Estabelecer o dialogismo entre a Gastronomia e 
a Literatura. Estudar a maneira como Rubem Braga formula a realidade do tempo vivido através 
da ficção em suas crônicas.  O estudo será realizado a partir do embasamento teórico dos 
estudiosos da área da Gastronomia e da linguagem, principalmente nos preceitos de Antonio 
Candido e de Umberto Eco. Também aplicaremos no corpus selecionado a teoria de Roman 
Jakobson. Inicialmente realizaremos um levantamento na literatura específica sobre o tema 
analisado, buscando assim o amparo e os subsídios necessários a uma reflexão sólida que deverá 
nortear o desenvolvimento do estudo. A pesquisa bibliográfica, para ser realizada, contará com o 
acervo e os recursos pessoais e também aqueles disponíveis na biblioteca da UNOESTE. O método 
de abordagem empregado será o dedutivo. Utilizaremos dois métodos de procedimento atinentes 
às ciências sociais: o histórico e o comparativo. Após o levantamento bibliográfico e o fichamento 
das obras, haverá a análise crítico-interpretativa desses textos, em consonância a bibliografia 
proposta.              
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SALOMÉ: REPRESENTAÇÃO LITERÁRIA E CINEMATOGRÁFICA 
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FLÁVIO MARTINS DE ARAÚJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este projeto de pesquisa pretende estudar a figura de Salomé presente no texto teatral do escritor 
inglês Oscar Wilde (1854-1900) e promover uma análise crítica-interpretativa comparando-a com 
o filme do espanhol Carlos Saura (1932). Tanto o texto verbal quanto o não verbal receberam o 
nome de Salomé, no entanto, a peça foi escrita em 1894 e o filme produzido e veiculado em 
2002.  Analisar de modo crítico-interpretativo a tradução intersemiótica a partir da Bíblia; a figura 
de Salomé. Demonstrar os discursos polifônicos presentes entre os textos selecionados. Promover 
o estudo no tocante às traduções intersemióticas entre a literatura e o cinema.  Para embasar os 
estudos, vamos recorrer aos conceitos da tradução intersemiótica, preconizados por Julio Plaza e 
amparo nos teóricos da área da linguagem e nos preceitos do discurso polifônico de Mikhail 
Bakhtin (1988).            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1929 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA 
 

ENSINO DE LEITURA LITERÁRIA PELO USO DA SEQUÊNCIA EXPANDIDA: UMA PRÁTICA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA ............................................................. 1930 

 

  



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1930 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  

Letras    

 
 

ENSINO DE LEITURA LITERÁRIA PELO USO DA SEQUÊNCIA EXPANDIDA: UMA PRÁTICA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
KAROLAINE CLAUDIA DOS SANTOS - FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - UNIESP 

VALDIR VITORINO DE SOUZA - FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - UNIESP 
GISLENE APARECIDA DA SILVA BARBOSA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO - UNESP 
 

Neste trabalho apresentamos uma atividade desenvolvida em um seminário da disciplina 
"Fundamentos e práticas do ensino da Língua Portuguesa", no curso de Letras da Faculdade de 
Presidente Prudente. No 1º semestre de 2016, durante a aula, discutíamos acerca da dificuldade 
de ensinar Literatura na escola básica, sem a transformar em mero pretexto para discussão de 
gramática e sem tratar, exclusivamente, das características de escolas literárias, como geralmente 
ocorre nos livros didáticos. Assim, com a mediação da docente responsável pela disciplina, 
deparamo-nos com o procedimento metodológico intitulado Sequência Expandida, que visa ao 
desenvolvimento de aulas nas quais a ênfase esteja no teor artístico e singular da Literatura. O 
objetivo do seminário era o de elaborarmos e vivenciarmos as etapas de uma Sequência 
Expandida, refletindo sobre possibilidades para o ensino da Literatura. Tínhamos de preparar um 
plano de aula e o aplicar durante o seminário, enfatizando o processo de leitura do romance O 
cortiço, de Aluísio Azevedo.    Com a construção e a aplicação de uma Sequência Expandida foi 
possível aprendermos estratégias para o desenvolvimento do letramento literário, produzindo 
leituras significativas, aprendizagem da literatura e aprendizagem sobre a literatura. Com isso, nos 
sentimos mais preparados para o desenvolvimento da docência como futuros professores de 
Língua Portuguesa.     O plano de aula, bem como sua aplicação, contemplou as seguintes etapas: 
1) Motivação - introdução no universo do livro, apresentação de um breve teatro com 
apresentação dialógica de 04 personagens do romance, num cenário característico e com música; 
2) Introdução - apresentação de dados sobre o autor, de críticas literárias sobre a obra, com 
levantamento de conhecimento prévio dos leitores; 3) Leitura - realização de leitura 
compartilhada de um trecho do romance, com momentos de conflito na narrativa; 4) 1ª 
Interpretação - levantamento das impressões dos leitores quanto ao trecho lido, com destaque 
para os elementos da narrativa; 5) Contextualização - compreensão da obra em seu contexto de 
produção, com destaque para os aspectos históricos, teóricos, estilísticos, poéticos; 6) 2ª 
Interpretação - leitura aprofundada de um aspecto da obra, no caso, com ênfase na construção e 
atuação da personagem feminina Rita Baiana, encontrando correspondências na figura da mulher 
contemporânea; 7) Expansão - construção de diálogos intertextuais com as personagens de Clarice 
Lispector.    
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DE RÉU A REI 
 

PATRICIA ASARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A publicação das obras de Paulo César de Araújo sobre o cantor e compositor Roberto Carlos 
fomentou o debate sobre os limites entre liberdade de expressão e direito à privacidade. O 
objetivo deste artigo foi analisar a discussão gerada e como a biografia, gênero do jornalismo 
literário tem a complexa tarefa de estar comprometida com a verdade, princípio do jornalismo, e 
com a liberdade e fluidez que são inerentes a todas as artes. O• hibridismo da biografia torna a 
divisão entre liberdade de expressão e privacidade uma linha muito tênue e que, por isso, uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal se fez necessária para garantir a publicação de biografias 
independentemente da autorização dos biografados no Brasil. 
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FELPO FILVA - BUSCANDO RESSIGNIFICAÇÕES PARA A LEITURA DA LITERATURA INFANTIL 
 

TCHIAGO INAGUE RODRIGUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JULIANA ANTONIASSI MORENO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Sabe-se que a literatura infantil é extremamente fundamental nas séries iniciais, por 
apresentar às crianças um mundo novo de aventuras e descobertas. A proposta de estudo desta 
pesquisa buscará conceituar e entender algumas questões pertinentes à literatura infantil, além 
de propor determinadas estratégias de leitura a partir do corpus selecionado. O objeto de estudo 
a ser considerado é a obra literária infantil da escritora italiana Eva Furnari, intitulada Felpo Filva. 
O método empregado na pesquisa é a metodologia qualitativa que buscará evidenciar o 
importante papel exercido pela literatura no tocante à formação educacional das crianças e 
adolescentes.  
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SAUSSURE E A LINGUAGEM DO XADREZ NA CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS EM "MINHA 
GENTE", DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 
MARILANI SOARES VANALLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAMIRES FERREIRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Pretende-se com este artigo exemplificar a construção da imagem do homem campesino na 
literatura brasileira, e não só analisar o perfil dos personagens principais do conto "Minha Gente" 
de Guimarães Rosa - publicado em 1946 no livro Sagarana - como também da aplicação da teoria 
de Saussure que estabelece uma metáfora entre o jogo de xadrez e a linguagem. A metodologia 
constou de pesquisa bibliográfica, e far-se-á a leitura de tais características. O objetivo principal 
deste trabalho é que mostrando as personagens atuantes como peças de um jogo no conto, 
assumem uma condição de verossimilhança com relação à vida real. Nestas estratégias da 
enunciação do narrador, serão utilizados autores especialistas nesse referido jogo, como 
sustentação inicial, a teoria Saussuriana que estabelece parâmetros comparativos entre o 
funcionamento da língua e o jogo de xadrez, e também, teóricos como Bakhtin e Antonio Candido 
para definir aspectos da literatura em si. 

 


