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DO TEXTO LITERÁRIO AO TEXTO DRAMÁTICO: UMA ADAPTAÇÃO PARA CONTAR HISTÓRIAS 
DRAMATIZADAS  

 
EVANISE LOURDES BRITO MATHIAS DE SOUZA OLIVEIRA  

ROBSON GUIMARAES DE FARIA  
 

No início do primeiro semestre de 2017, o grupo de estudo do Centro de Estudo em Leitura e Literatura 
Infantil e Juvenil (CELLIJ), ao pensar e estudar o tema "Amizade" decidiu por duas de várias opções que 
apareceram, "Pedro e Tina, "E faca sem ponta galinha sem pé", que atenderiam as faixas etárias que 
geralmente visitam a sala de contação da biblioteca infantil da FCT/UNESP. Ao pensar nas várias formas 
de contar histórias, principalmente baseadas nos métodos da autora Betty Coelho, acabamos por pensar 
em narrativas simples, mas dessa vez, queríamos usar do texto e dos contadores algo a mais, portanto 
dramatizamos as histórias a serem contadas e transformamos essas obras literárias em texto de teatro, 
ou seja, dramáticos. Os textos já apresentam suas falas mas de forma narrativa, assim quando foi feita a 
adaptação dos textos primeiro se pensou e manter a forma mais próxima do que o autor escreveu, e 
fazer com que as falas narradas fossem feitas como falas das personagens, que foram interpretadas 
pelos contadores. Inicialmente foi realizado a adaptação dos livros "Faca sem ponta galinha sem pé" e " 
Pedro e Tina", onde foi feito a transição dos textos literários para o dramático, criando as rubricas, 
conforme as narrativas que haviam no texto original, seguindo sempre o mais próximo possível a 
história original,como por exemplo, as falas, o cenário e as características dos personagens. Para a 
dramatização das duas historias foi realizado uma reunião, onde foram escolhidos dois contadores de 
histórias para a encenação das historias. Os textos dramáticos depois de prontos e ensaiados ainda 
sofreram adaptações, pois cada dupla fez sua criação conforme se sentiam seguros e mais confiantes, e 
com menos de 50 minutos foram encenadas histórias que encantaram crianças que puderam prestigiar 
"A hora do conto" no primeiro semestre de 2017.       PROCAD com bolsa.     
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A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO AMBIENTAL NO CURTA-METRAGEM ILHA DAS FLORES  
 

ROGERIO DO AMARAL  
ROSANA AMARAL CARRASCO  

 
       Este artigo tem o objetivo de analisar como o curta-metragem Ilha das Flores constrói o discurso 
sobre a exploração do meio ambiente. A metodologia empregada para atingir tal propósito consistiu na 
Análise do Discurso (AD). A AD partiu de uma pesquisa bibliográfica sobre questões ambientais e a 
observação do curta-metragem. Ao final da investigação depreendeu-se que Ilha das Flores monta o seu 
discurso de forma a evidenciar como no sistema capitalista, especialmente, o lucro sobre a produção de 
bens e serviços, altera a estrutura social, fato que coloca o ser humano desprovido de dinheiro abaixo 
dos porcos na lista de prioridade pela exploração do lixo, produzido pelo próprio ser humano.  
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DITADURA MILITAR: ECOS EM ENUNCIADOS NO GÊNERO CHARGE  
 

TIAGO SOUZA MONTEIRO DE ANDRADE  
 

       Este trabalho, inserido no campo da Linguística Aplicada e dos Estudos da Linguagem, objetiva 
analisar os elementos constitutivos do gênero charge se articulam para provocar efeitos de sentido e, 
ainda verificar como um acontecimento histórico passa a ser discursivizado no meio social. O corpus é 
constituído por três charges, a partir do tema em comum da ditadura militar brasileira. Para as análises 
propostas, a pesquisa conta com o suporte teórico-metodológico da Análise do Discurso de orientação 
francesa, utilizando-se das categorias aforização propostas por Maingueneau. A charge corresponde a 
um gênero que possui relação direta com a memória e com o caráter sócio histórico. Nesse sentido, este 
trabalho justifica-se por investigar um gênero que nasce do diálogo com outros gêneros veiculados pela 
mídia, apresentando críticas e subentendidos e exigindo do leitor conhecimentos prévios. Palavras-
chave: Análise do discurso. Produção de sentido. Gênero charge. Ditadura militar.   CNPq - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico   

 


