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1Discente, 2Docente do Curso de Educação Física – Bacharelado da UNOESTE, Presidente Prudente, SP. 
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Resumo 
Espetáculo de Dança Contemporânea da Unoeste Cia de Dança, onde o pesquisador 
concebeu os poemas que nortearam os movimentos criados em conjunto com o elenco, 
formado por três bailarinas e três bailarinos. Foi uma montagem voltada para o Projeto 
Borboleta Transparente, realizado no Campus da UNESP de Presidente Prudente, em 
maio de 2011, com duração de 40 minutos. O objetivo foi investigar a manifestação do 
público, frente a um espetáculo nesta linguagem, bem como fomentar montagens 
artísticas na universidade. A metodologia foi uma pesquisa-ação, onde o elenco atuava 
como bailarino-pesquisador-interprete, e a direção assiste e orienta o processo. Os 
encontros aconteciam aos sábados à tarde, na sala de dança da Unoeste, localizada no 
calçadão do Campus I. Um questionário foi aplicado ao público presente, onde discutimos 
a ligação do movimento e na cognição e concluímos pouco conhecimento deste estilo de 
Dança. 
Palavras chave: Gestão Cultural-espetáculo- dança contemporânea 
 

 

Introdução 
O presente estudo é uma tentativa de verificar, analisar, através de estudos e 

correntes filosóficas e propor a nós, uma dança como mediadora de situações onde 

descubra através das experimentações de seu corpo as ações que dele possam surgir, no 

momento da concepção coreográfica e adequações de movimentos temáticos que 

comporão o repertório de movimentos do espetáculo a ser montado.  

Os bailarinos que compõem o elenco deste espetáculo, já trazem consigo um 

conhecimento amplo a respeito de seu corpo, mas, onde aproveitaremos esses 

conhecimentos e, a partir deles, promover novos conhecimentos mais complexos e de 

criação coreográfica mais abrangente e sem preconceitos durante as experimentações 

Os componentes necessitam de experiências que possibilitem o aprimoramento de 

sua criatividade e interpretatividade, atividades que favoreçam a sensação de alegria 

(aspecto lúdico), é que, a partir daí, ela possa retratar e analisar o seu humor e seu 

temperamento, através da liberdade de movimento, da livre expressão, e do 

desenvolvimento de outras dimensões contidas no inconsciente (VERDERI, 2000).  

A dança, aplicada na universidade, deverá trazer o conhecimento da realidade 

social e individual em suas atividades de conteúdos além de aceitarem as formas de 

movimentos corporais como manifestações de uma linguagem em formação e 

transformação. 
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Após alguns anos de trabalho, com dança, sentimos a necessidade de realizar um 

estudo teórico que, associado à prática até então estabelecida, pudesse ampliar e 

aprofundar o conhecimento na área, e também efetivar algumas mudanças no processo 

de criação que até então vem se desenvolvendo na Unoeste Cia de Dança, desde 1998, 

ano de sua criação, onde os bailarinos dançavam as coreografias propostas e elaboradas 

pela professora coreógrafa, porém sem participarem diretamente do processo de criação 

sugerindo movimentos, mas com vivências em improvisação durante as atividades de 

dança que eram propostas. 

A dança na universidade tem um papel essencial enquanto atividade pedagógica e 

favorece o despertar de um vínculo concreto de sujeito-mundo aos participantes, permite 

o desenvolvimento de atividades que motivam a produção de ação e compreensão, 

beneficiando o estímulo para ação e decisão no desenrolar das mesmas, fortalecendo a 

auto-estima, a auto-imagem, a auto-confiança e o auto-conceito e tomadas de decisão, 

tão importantes na formação dos bailarinos, como profissionais e pessoas que são. 

Ao longo das atividades de dança, espera-se que o elenco progrida em relação ao 

domínio de seu corpo, que tenha condições para enfrentar novos desafios quanto aos 

aspectos motores afetivos, cognitivos e sociais; que desenvolvam e aperfeiçoem suas 

possibilidades de movimentação, percebendo e adaptando-se a novos espaços, novas 

formas e superação de limites.  

Como hipótese, abordamos a dança como possibilidade de experimentação e 

criação, onde os participantes do processo prático de estruturação do espetáculo, 

mediando ações entre bailarino-pesquisador-intérprete, cuja forma acreditarmos ser um 

meio para o aprendizado em gestão cultural.  

A reflexão mais profunda dos processos educacionais vigentes e a observação dos 

paradigmas das ciências em geral e especialmente educacional levam-nos a considerar o 

elenco como um expectador, um corpo-objeto, no processo de aprendizagem e, com isto, 

incorremos a uma preocupação com sua auto-organização, com suas formas de vivência 

e interação com o meio já que ele é um ser uno, constituído de corpo, mente, emoções... 

Nossos alunos precisam de uma educação que comprove nossa existência e 

importância no mundo, onde o coloque em situações de confronto para a resolução de 

problemas, que entenda que é preciso existirmos para que o mundo possa existir 

também. 

Os objetivos desta pesquisa foram investigar a existência de um público de Dança, 

bem como fomentar as montagens de espetáculos artísticos no meio universitário, para a 

aquisição dos conhecimentos interligados à gestão cultural. Refletir sobre a dança como 
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forma integradora e difundir a Dança Contemporânea, através de apresentações públicas 

dentro dos eventos promovidos pela universidade, visando a apreciação do público e 

também inserir o aluno universitário na pesquisa. 

 

Métodos 

Foi uma pesquisa-ação, onde o elenco estava envolvido na montagem e 

participando como bailarino-pesquisador-interprete, com uma abordagem quali-

quantitativa, analisando o feedback do público em relação ao espetáculo de dança 

Contemporânea em questão re-criado, pois já havia sido montado  e estriado em 2007, 

onde participou de mostras de Dança na cidade de Presidente Prudente, região e pelo 

estado. O espetáculo teve várias características devido aos locais apresentados na 

ocasião, porém pela qualidade técnica dos bailarinos, agradava ao público, apesar de 

alguns serem imaturos para um trabalho corporal na linha contemporânea. Era composto 

por cinco bailarinos, sendo as três meninas, que ainda estão participando e dois meninos, 

todos advindos do curso de Educação Física e com experiência em Dança. Em cada 

apresentação tínhamos que adequar as normas de tempo e local que seria dançado e 

precisávamos recortar e colar cada trecho, para que não ficasse jogado ou sem nexo, o 

que foi um exercício mental cognitivo de elaboração e re-elaboração importantíssimo 

tanto para o crescimento elenco quanto da direção, pois fazíamos um Cd para cada 

versão que seria mostrada, assim como os adereços utilizados e figurino. 

Nesta nova montagem, modificamos o figurino para dar mais leveza na composição 

e harmonia das cores usadas, que optamos por tons degradês de roxo, e os vestidos 

agora são mais longos, até o meio das pernas e a renda no peito do vestido em azul 

marinho. O elenco foi mudado, dois novos bailarinos entraram e o espetáculo conta agora 

com seis componentes, sendo três meninos e três meninas. Retiramos um trecho que 

abordava a loucura e o relacionamento de um paciente e seu médico, para abrandar o 

espetáculo. 

Utilizamos um questionário fechado, como instrumento da coleta de dados, que 

aplicado à 20 pessoas do público, com a faixa etária que varia entre 18 à 73 anos de 

idade, presente na apresentação inserida no  Projeto Borboleta Transparente, realizado 

no mês de maio de 2011, na Universidade Júlio Mesquita, UNESP de Presidente 

Prudente. 

Verificamos com a aplicação do questionário a falta de contato com este tipo de 

arte em nossa cidade, principalmente no meio universitário, que foi o foco da pesquisa, 

pois a dança contemporânea ainda é pouco difundida na região. 
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O questionário foi baseado em artigos científicos de dança e adaptado pelos 

pesquisadores, para facilitar o entendimento dos sujeitos participantes da platéia. 

Dividimos o questionário em duas partes: 

 

Questões culturais: 

1- Tem o costume de freqüentar ambientes culturais artísticos, nas horas de lazer?                 

(   )sim                (   )não 

2- Já assistiu espetáculos ou mostras de dança?           (   )sim                (   )não 

 

Sobre o espetáculo: 

3- Já havia assistido algum espetáculo ou coreografia de dança contemporânea?                 

(   )sim                (   )não 

4- Gostou do espetáculo que assistiu?                           (   )sim                (   )não 

5- Os textos estavam claros?                                          (   )sim                (   )não   

6- Apreciou as músicas no contexto geral?                     (   )sim                (   )não   

7- Achou relevante o uso elementos cênicos?    (cadeiras, banco, velas, véus, figurino dos 

bailarinos).                                                   (   )sim                (   )não             

8- O espetáculo está com fácil compreensão?              (   )sim                (   )não     

9- Como poderia qualificar o espetáculo? 

(   ) triste           (   ) alegre             (   ) louco         (   ) depressivo         (   ) chato 

(   ) interessante          (   )engraçado          (   ) sem sentido           (   ) massante 

(   ) Outro. O que?_______________________ 

10- Quanto ao tempo de duração do espetáculo: 

(   ) insuficiente          (   ) adequado        (   ) longo          (   ) muito longo 

11- Indicaria para outras pessoas assistir?                     (   )sim                (   )não    

Também convidamos alguns universitários dentre o público para enumerar em 

ordem de prioridades que são adquiridos os domínios do comportamento humanos.  

 

RESPOSTAS                 MOTOR       AFETIVO-SOCIAL     COGNITIVO 

1º lugar                                 

2º lugar 

3º lugar 

4º lugar 
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Resultados  

Através do questionário aplicado ao público, percebemos em relação a primeira 

questão cultural, apontou que 75% dos entrevistados optam em seu lazer por atividades 

culturais e 25% não tem este hábito. Na segunda questão, cujo intuito foi verificar se o 

público já havia assistido espetáculos de dança, mostrou que 85% dos participantes da 

amostra, já haviam visto, enquanto demais 15% não conheciam. A partir da terceira 

questão, no que refere-se especificamente ao espetáculo, 60% do público afirmaram já ter 

visto espetáculos de Dança contemporânea e 40% era a primeira vez. Na questão quatro, 

que menciona a apreciação, obtivemos 100% de aprovação, e na quinta pergunta, quanto 

a clareza de entendimento dos textos, 15% afirmou não ter compreendido bem e 85%  

relatou clareza e bom entendimento. Na sexta questão, referente as músicas utilizadas 

tivemos 95% de aprovação, no entanto 5% não agradou. Na sétima questão, onde 

tratamos dos elementos cênico e sua boa utilização, 90% afirmaram estar de acordo e 

10% não. Na questão oito, perguntamos se estava fácil a compreensão do contexto do 

espetáculo, 95% afirmaram que sim, e 5% não responderam. Na nona questão onde o 

público afirma a qualificação do espetáculo, 58% acharam interessante, 37% julgaram  

triste e 5% alegre. Quanto à duração da apresentação, na questão dez 95% achou 

adequado e 5% achou longo, e na última questionamos a indicação do espetáculo a 

outras pessoas e tivemos 100% de concordância do público. 

 

Discussão 

Apesar dos anos de existência, o espetáculo Sentimentos abertos até hoje traz 

bons resultados na apreciação geral do público, apesar das inúmeras modificações na 

ordem do contexto não interferiu na compreensão do mesmo e não perdeu sua essência, 

e poesia que representa, mesmo nos trechos mais pesados. 

Na analise do quadro de prioridades constatamos através dos dados obtidos, que 

maior parte destes participantes, priorizaram o aspecto cognitivo, divergindo dos autores 

consultados neste trabalho, que são de correntes que defendem o movimento (aspecto 

motor) como promotor tanto dos aspectos cognitivos mas também na construção de laços 

de afetividade. Com este quadro pretendíamos demonstrar a relação motora com os 

aspectos cognitivos, porém não foi assim relatado pela população da amostra. 

 

Conclusão 

Os resultados do presente estudo permitiram mostrar a importância da pesquisa de 

público, para sabermos que tipo de montagem as pessoas ficam na expectativa de 
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assistir, quais são os paradigmas quebrados neste espetáculo de Dança contemporânea, 

tanto no que tange a movimentação, a técnica dos bailarinos, a roupagem e o contexto 

geral. A Gestão de espetáculos culturais nas universidades é uma ferramenta 

indispensável na construção da cidadania e do ser humano crítico e reflexivo. É papel das 

Universidades fomentar manifestações artítico-culturais em suas dependências e ainda 

criar espaços alternativos que permitam encontros que promovam discussões e 

intercâmbio cultural. Tecer redes de saberes, pontes entre cada conhecimento específico 

deve fazer parte do cotidiano universitário. 
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A IDENTIDADE DO PROFESSOR DE INGLÊS: FORMAÇÕES DISCURSIVAS DE EMPREGADORES 

  MARECO, RAQUEL TIEMI MASUDA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM) 

SILVA, JULIANA ORSINI DA (Demais participantes - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL) 

O processo de seleção de professores de inglês apresenta as expectativas da instituição/empregador em
relação a esse profissional. Dessa forma, o que se espera de um professor de inglês constitui, em parte, sua
identidade, pois demonstra como ele é visto e o que é julgado ser capaz de saber e/ou fazer, pois a identidade
se constrói não só pelo sujeito de um discurso, mas em sua relação com o outro, pelo olhar o outro, pelas
expectativas do outro. Apresentamos neste trabalho uma análise de discursos de dirigentes de institutos de 
idiomas de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil, responsáveis pelo processo de recrutamento de professores.
Objetivamos constituir uma identidade dos professores de inglês desse contexto por meio do discurso do
contratante, observando as formações discursivas a que ele se filia. Este estudo de caso examina dados
primários coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas orais sob a perspectiva teórica da Análise do
Discurso de linha francesa. Por meio das análises, constatamos que nem todos os empregadores demonstraram 
valorização pela formação acadêmica do professor, visto que o aspecto mais priorizado pelas escolas é a
vivência no exterior, o que remete à memória discursiva de que o professor de inglês precisa ter o sotaque o
mais semelhante possível de um falante nativo. Os empregadores dos institutos de idiomas participantes
materializaram também em seus discursos uma visão de empresa em relação ao empregados (professores),
buscando sempre a satisfação do cliente (aluno).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 936

 
ENAPI 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES

LINGÜÍSTICA

 
 

CANTA BRASIL: MÚSICAS DE PROTESTO PARA UM PAÍS DO FUTURO 
  TOZZI, CAMILA CRISTINA BRANQUINHO BARBOSA (Aluno de curso de graduação - CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DE FRANCA - UNI-FACEF) 

O presente trabalho apresenta o projeto de pesquisa de iniciação científica do Uni-FACEF Centro Universitário
de Franca e analisa músicas da MPB e do Rock nacional dos anos 60 e 70 contraditórios a vários “mitos 
fundadores” que afirmam ser o Brasil um país rico em relação à natureza, às terras, aos minérios, à água.
Atualmente, o Brasil também é considerado um país do futuro não só pela natureza, mas também pela
“estabilidade” econômica dos últimos anos. Como perspectiva teórico-metodológica, apresentamos, inicialmente 
uma revisão bibliográfica de aspectos históricos e políticos que tratam sobre os chamados “mitos fundadores” e
a segunda, pela perspectiva das reflexões do Círculo de Mikhail Bakhtin, sobre gêneros do discurso, dialogismo, 
posteriormente analisamos músicas selecionadas ao longo do trabalho. O objetivo do trabalho é, portanto,
estudar as relações dialógicas presentes em músicas produzidas em diferentes contextos sócio-histórico-
econômicos que evocam e, principalmente, combatem discursos de valorização do país, interditando problemas
brasileiros, como a corrupção, a injustiça social, as dificuldades econômicas, entre outros.A partir desses
estudos, buscamos responder ao problema de nossa pesquisa: como músicas de épocas diversas contradizem
esses discursos que enaltecem o Brasil, escamoteando os problemas do país?. Este estudo divide-se em duas 
partes: a primeira constará de uma revisão bibliográfica sobre o mito fundador, alguns períodos da política no 
Brasil, (anos 60, 70) o surgimento e a importância da MPB e do Rock no Brasil. Após essa revisão, estudaremos
as reflexões do Círculo de Bakhtin sobre dialogismo e gêneros do discurso para posterior análise de canções
que se opõem aos discursos que valorizam o Brasil, ou seja, aqueles que representam mitos advindos desde o
descobrimento do país. Após o exposto, fica claro que alguns estilos musicais - rock, samba, entre outros-
servem não apenas como entretenimento para as pessoas. Se analisarmos a fundo, veremos que muitas 
músicas, questionaram mitos fundadores de uma maneira sutil. As canções impulsionam de forma discreta, as
pessoas a questionarem se tudo o que se diz do Brasil é mesmo verdade. Se o país realmente é de pessoas
calmas e ordeiras, ou que se plantando tudo dá, entre outros. . A necessidade de expressão do homem é
suprida por meio da linguagem. Os falantes consideram a língua como necessária aos participantes da
comunicação discursiva. Para que a interação aconteça, é necessário que exista, pelo menos, um falante com 
um objeto de fala e um destinatário que não é sujeito passivo, pois participa da construção de sentido de um
texto, visto que o falante imagina suas preferências, preconceitos e interesses.  
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EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 

  GALINDO, DARLENE PIRES ABRÃO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 
FERRI, LUCIA MARIA GOMES CORREA (Demais participantes - UNOESTE) 

BERTUCCHI, EDILAINE T. OLIVEIRA (Professor - UNOESTE) 

INTRODUÇÃO Este trabalho nos leva a refletir sobre o trabalho da educação em busca do desenvolvimento da
cidadania, considerando ser esse um fenômeno que vem buscando um espaço cada vez maior no contexto 
educacional, pois, se educando cidadãos para uma cidadania, estaremos transformando a consciência dos
povos, que também pode ser visto como um problema complexo que inviabiliza a prática pedagógica.
Procuramos elencar conceito, causas e soluções prováveis, considerando a influência do contexto social do
aluno, bem como do ambiente escolar, enfatizando a importância de ações que visem a melhoria dessa pratica
no ambiente escolar. Destacamos a função social da escola na educação para a cidadania, na construção de 
conceitos e valores indispensáveis para o convívio social e para o bom andamento do processo ensino-
aprendizagem. JUSTIFICATIVAS Esta pesquisa tem por finalidade proporcionar uma ajuda eficaz aos
profissionais da educação a transformarem crianças e adolescentes em cidadãos críticos e conscientes,
sabendo respeitar o próximo como a si mesmo, sabendo se comportar diante discussões sociais, politicas e
formando trabalhadores capacitados não só na mão de obra, mas também conscientes nos direitos e deveres. . 
Pesquisar as possibilidades da aplicação e execução de atividades que possam desenvolver a cidadania nas
escolas, aliadas ao cotidiano do ambiente escolar onde possibilitará ao professor acoplar as suas atividades
diárias, atividades voltadas a cidadania. Fazer uma breve análise da estrutura escolar, bem como as condições
que a mesma oferece para que essas atividades sejam desenvolvidas, bem como palestras e orientações sobre
os assuntos em pauta. . Podemos observar que ao trabalhar a educação e a cidadania na disciplina escolar, 
vemos que existe uma grande necessidade dos cidadãos dos dias de hoje em ser visto como cidadãos e
pessoas capacitadas também a um campo de trabalho onde estarão frente a uma realidade de se viver em
comunidade, e onde também poderão tratar de assuntos doravante nunca possíveis ao seu viver diário.
Sabemos o quanto é difícil a mudança dos sistemas educacionais já formados e estruturados, também sabemos
que não é impossível a partir do momento em que profissionais da educação se mobilizem para que essa nova 
realidade seja engajada na educação, consideramos a importância da postura da escola em relação a mesma,
através de ação e reflexão sobre a prática docente, procurando estratégias como o exercício da cidadania para 
amenizar os problemas.  
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LINGUAGEM DO ADOLESCENTE NA REVISTA TODATEEN 

  SOUZA, RENATA ANDRÉIA PLAÇA OROSCO DE (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 

O presente trabalho visa apresentar os resultados obtidos em monografia apresentada ao Curso Pós-Graduação 
Lato Sensu “O ensino do texto: teoria e prática em sala de aula”, concluido na Universidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho”, Campus de Presidente Prudente, no ano de 2005. O trabalho tencionou ressaltar o
significado imediato entre o adolescente e a Revista Todateen número 118, de setembro de 2005, constatando a
importância da comunicação verbal e visual ao trabalhar com jovens. A Todateen é uma revista mensal dedicada
ao publico jovem, o teen, e tem em seu corpus as relações das aspirações e construção de identidade de
indivíduos e grupos, perfeitamente motivados pelos vocábulos que funcionam como registro da presença de 
padrão da língua pela mensagem publicitária para valorizar a mesma. O trabalho objetivou compreender o tipo
de imagem e representação de linguagem da juventude da revista Todateen e justifica-se pela importância do 
profissional docente em conhecer a linguagem do adolescente no sentido estreitar sua relação com o mesmo no
processo de reconstrução do saber por uma visão integradora. Este trabalho tratou-se da tarefa de compatibilizar 
as exigências de rigor epistemológico e metodológico que serviu de instrumento a analise e explicação dos 
modelos dos vocábulos nos processos de argumentação publicitária, pautado para isso, nas abordagens de
Vogotsky. A revista Todateen transforma imagens em unidades lexicais encontradas em realidade, além de estar 
vinculada ao compromisso de satisfazer os leitores que buscam um meio de comunicação da mídia do
adolescente. A grande variedade social do corpus da língua utilizada pela revista cria oportunidade para registro
de diversos tratamentos salientando-se a elaboração de uma gama de vocábulos de língua estrangeira e outras
formas lexicais que se atribuiu a estética no contexto da publicidade. A revista Todateen insistiu em uma marca
em nível de consumidor (o teen) utilizando-se para isso detalhamento e o enriquecimento das imagens para a 
transformação de uma idéia em um produto de mercado. Assim, conclui-se que a referida revista ao deter para si 
o poder de criar comunicação ao publico adolescente, propõe ao docente uma revisão dos saberes.  
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A ÁGUA E O TRABALHO COM A LEITURA: REFLEXÕES PERTINENTES 

  ANANIAS, NATÁLIA TEIXEIRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP) 

Este trabalho propõe a retomada de algumas discussões realizadas na disciplina: ”Avaliando o Cotidiano 
escolar: desconstruir para formar”, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação-
Mestrado,FCT/UNESP, abordando a leitura e a literatura para o tema Água, com apoio das estratégias de leitura
e de informações que sensibilizem a prática docente no que diz respeito à crise hídrica e a Educação Ambiental
no contexto escolar por um outro viés.De certa forma, a grande base de nossa leitura é formada dentro do
ambiente escolar gradativamente; quanto mais somos ensinados a ler e a ter contato com a língua escrita e
falada, tanto mais nos comunicamos e compreendemos nosso meio.A escola atualmente, tenta propagar em seu
meio a ocorrência de uma leitura prazerosa, com ambientes para tais momentos - como a hora da leitura e a 
biblioteca escolar, por exemplo – mas não se ensina a fazer esse tipo de trabalho, de acordo com o que se
propõem as estratégias de leitura e da metacognição. Em outras palavras, metacognição é o conhecimento
sobre o pensamento e quando dirigida à leitura, explica o conhecimento sobre a sua leitura e sua execução.
Bons leitores são aqueles que, ao lerem um determinado material, relacionam essas idéias a conhecimentos
prévios que levam à construção de novas imagens e à geração de resumos sobre toda a ação realizada, 
ocorrendo uma sistematização da leitura.Da mesma forma que somos alfabetizados para uso da escrita, com o
emprego do letramento, as práticas de sala de aula precisam contemplar também o processo de letramento
literário e não apenas a mera leitura das obras. O Objetivo deste trabalho é propor uma oficina de leitura com
apoio das estratégias de leitura, focando o tema água, com apoio de um livro de literatura para crianças do
ensino fundamental, mais precisamente do quarto e quinto anos (antiga terceira e quarta série), proporcionando 
assim um trabalho diferenciado na sala de aula e nas práticas que estão ancoradas nos Livros Didáticos de
Ciências e de Geografia a respeito do tema.Ao utilizarmos as estratégias de leitura para uma prática diferenciada 
no contexto da sala de aula, objetivamos, de certa forma também ações em prol do desenvolvimento da
metacognição, que é “o conhecimento pelo pensamento” e para a leitura, o conhecimento sobre a leitura e como
esse processo acontece. Os estudos das conexões acontecerão por meio das atividades do tipo”texto-leitor”, 
“texto-texto” e “texto-mundo”, com o apoio de cartazes, folhas de pensamento e ainda, outros textos que sejam
conectados com a mesma temática do livro “Os Pingos e a Chuva”. Ainda, esta atividade acontece em 
momentos interligados, por atividades individuais e em pequenos grupos na sala de aula, sempre com apoio e
direcionamento do professor para a oficina, que tem de 45 a 60 minutos de duração. .  
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GÊNEROS DO DISCURSO: CONFLUÊNCIA ENTRE JORNALISMO E LITERATURA NAS CRÔNICAS DE 
EÇA DE QUEIRÓS 

  MATTOS, ÉDIMA DE SOUZA (Professor - UNOESTE) 

A confluência entre gêneros textuais tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores Quando se trata do
encontro entre o gênero literário (ficcional) e o jornalístico (factual) há vários teóricos que se debruçam sobre o
assunto. É tênue a separação entre os dois gêneros pois, ambos, trabalham com a palavra, a qual tem o poder
de seduzir o leitor para a leitura de uma obra ou de uma notícia. É por meio da palavra e as estratégias de uso
da mesma, que o jornalista constrói o espaço socioideológico de onde emergem as notícias e, assim, esta 
construção do real torna mais estreito o laço que une literatura e jornalismo. A presente comunicação demonstra
como se dá a confluência entre esses dois gêneros, nos textos de imprensa de Eça de Queirós, denominados
crônicas, pelo autor e enviados da Inglaterra e de Paris para a Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro. A análise
das estratégias discursivas do autor revelam como se dá a revisitação do texto “crônica” no campo literário, no
midiático, no contexto histórico da época e na construção do real. A relação intrínseca entre Eça escritor e o
jornalismo se deu por duas vias: utilização do jornal para divulgar sua produção literária e, também, na vida
profissional. Foi redator, Diretor, cronista e correspondente para o Brasil. É difícil separar o literato do jornalista. 
Este trabalho justifica-se pela necessidade de resgatar o Eça jornalista visto que esta faceta é pouco explorada,
nos estudos sobre o grande escritor, inclusive nos cursos de graduação. Como correspondente jornalístico para 
o Brasil, contribuiu para o crescimento e importância da imprensa brasileira. As estratégias discursivas de seu
estilo influenciaram nossos jornalistas e escritores. Os textos de imprensa do escritor revelam um Eça polêmico,
irônico e sociopolítico que precisa ser lido e analisado para melhor conhecimento do contexto histórico do final
do século XIX e da contribuição deste autor para a formação de um leitor crítico . Esta comunicação tem como
objetivo demonstrar a confluência entre os gêneros do discurso jornalístico e literário na mídia impressa, por 
meio das crônicas de Eça de Queirós. Visa, ainda, resgatar as estratégias discursivas do estilo queirosiano que
mostram um caminho no qual se manifesta a estreita ligação entre Literatura e Jornalismo. Há, ainda, o objetivo 
de revelar a linguagem irônica e ideológica do Eça jornalista.  
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JORNALISMO E LITERATURA – A CONFLUÊNCIA DE GÊNEROS NA OBRA “OS SERTÕES” 
(EUCLIDES DA CUNHA) 

  ALVES, BEATRIZ VENÂNCIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

Faz-se necessário pesquisar as relações intertextuais e dialógicas das diferentes manifestações estético-
literárias entre si, notadamente o texto jornalístico e a literatura. Considerando as teorias sobre gêneros do
discurso e estratégias discursivas, é de relevância demonstrar a tênue separação entre ficção e factualidade. O
texto jornalístico, como meio de comunicação social possui conectividade com a literatura, por meio da 
linguagem e da catarse que exerce sobre o leitor. Esta catarse conduz-nos a compreender melhor o contexto 
histórico-social e político de uma época, como também, a trama que são as relações de poder no âmbito da
política. Para referendar essa simbiose entre texto literário e texto jornalístico, há a seguinte citação: “Tanto na
história como na ficção toda palavra alude à realidade, mas não é realidade. A ficção e a história, então, podem
considerar-se metáforas da realidade: uma, a história, lutando por afirmar seu principio de verdade; a outra, por
impor seu principio de ilusão. Mas as duas é preciso eleger, reconstruir, imaginar.” (MARTINEZ apud Lima, p.20)
É com esta preocupação que este projeto de pesquisa focalizará a intertextualidade entre a literatura e o 
jornalismo sobre a ótica das reportagens do autor Euclides da Cunha. O autor Euclides da Cunha foi um
jornalista correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Acompanhou de perto a Guerra de Canudos, a qual
era o tema de suas reportagens para o jornal, que posteriormente se tornaria o livro “Os Sertões”. As
preocupações históricas ou ético-políticas são analisadas pela crítica existencialista de pensadores como Jean
Paul Sartre, Karl Marx, dentre outros, os quais vêem a literatura um veículo que revela o mundo por meio das
palavras. Isso inclui a ação social, os compromissos éticos e políticos que permutam uma sociedade.Deste
modo, será pesquisado Euclides da Cunha literato e jornalista preocupado com essas questões ideológicas de 
seu tempo que, também, são peculiaridades do jornalismo impresso.Há uma miríade de autores exemplificando
que não há barreira entre o jornalismo, enquanto relato do real, e a literatura trabalhando com a ficção.
Linguagem referencial e literária se entrelaça.As citações expostas referendam a relevância desse projeto para
os estudos literários e, em particular, para os estudos da relação entre jornalismo e literatura na obra “Os
Sertões”.A presente pesquisa não tem a pretensão de demonstrar conclusões definitivas, mas sim suscitar o 
interesse por este recorte na produção deste jornalista. Revelar as relações intertextuais e dialógicas entre o
texto jornalístico e a literatura. Demonstrar como se dá a revisitação do texto reportagem no campo da mídia 
impressa no contexto da época e na construção do real. Analisar a obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha,
quanto à linguagem e à presença do real histórico. Demonstrar se Euclides da Cunha jornalista-correspondente 
era concatenado com o contexto sócio-político e ideológico da época.  
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O USO DA TEORIA DA INTERTEXTUALIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA NO 
LIVRO DIDÁTICO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

  SAMPAIO, DESIREÉ LORANE NEGRÃO (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE) 
PEREZ, MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN (Professor - UNOESTE) 

Justifica-se o presente estudo, pois, apesar de inúmeras pesquisas sobre os processos de ensino e 
aprendizagem da leitura, há necessidade, ainda, de se avaliar a qualidade dos livros didáticos mais recentes,
adotados pelas escolas da Educação Fundamental, pelo fato de que estes livros vêm utilizando, com frequência,
a teoria da Intertextualidade para elaboração das sequências didáticas sobre leitura. Cumpre-nos proceder à 
análise crítica sobre a adequação dos usos desta teoria pelos autores didáticos. Assim sendo, como resultados
esperados, pretendemos confirmar a hipótese inicial de que, apesar do aproveitamento atual da teoria da 
Intertextualidade pelos autores de livros didáticos, as atividades propostas não condizem com os pressupostos
teóricos e não estão levando à formação crítica do leitor. Sendo assim, este projeto visa a contribuir, diante dos 
inúmeros desafios do ensino e aprendizagem da língua portuguesa (encontrados na rede pública do Estado de
São Paulo) para uma prática escolar mais adequada da leitura de textos diversos. Esta pesquisa, intitulada “O
Uso da Teoria da Intertextualidade no Ensino e Aprendizagem da Leitura no Livro Didático da Educação
Fundamental”, objetiva, de modo geral, identificar e analisar os usos da teoria citada nos modos de ensino e
aprendizagem da leitura, propostos pelo Livro Didático da Educação Fundamental (Ciclo II 5ª a 8ª séries). A 
metodologia do estudo envolve uma pesquisa bibliográfica sobre a teoria semiótica do Texto e da Leitura
(Bakhtin,1979, Kristeva, 1974 e outros teóricos);também se pautará na Análise Documental e utilizará como
objetos de análise três coleções didáticas a serem selecionadas pela pesquisadora.  
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