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Estudos linguísticos: língua, história, ensino foi organizado com o 
objetivo de apresentar um diversificado panorama de propostas 
de compreensão da linguagem humana em um eixo de reflexão 
que dialoga com a interdisciplinaridade e com a confluência 
de diferentes saberes. Isso porque as reflexões tradicionais 
sobre linguagem e língua têm sofrido, no percurso histórico, 
alterações consideráveis, em grande parte por conta das 
modificações pelas quais a linguística, como disciplina e campo 
do conhecimento, experienciou e experiencia desde a segunda 
metade do século XX.

Nesse eixo de mudanças e rupturas epistemológicas nos modos 
de se compreender as línguas e seu funcionamento, o falante 
e os espaços sociais em que a linguagem se manifesta como 
prática comunicativa receberam destaque, em diferentes áreas 
que constituem hoje um quadro amplo de reflexão que engloba 
língua, discurso, comunicação.
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Estudos linguísticos: língua, histó-
ria, ensino apresenta uma quali-
ficada seleção de textos escritos 
por especialistas em campos que 
abrangem reflexões sobre a lín-
gua (tomada em sua estrutura 
e em seu uso contextualizado e 
discursivo), a história (no domí-
nio de uma história das ideias 
linguísticas) e o ensino (nas suas 
implicações sociais e pedagógi-
cas). A obra que os leitores têm 
às mãos é ampla e diversificada, 
sem faltar com o necessário rigor 
acadêmico, fazendo jus ao com-
promisso dos organizadores de 
promover o diálogo entre áreas, 
materializado não só nas temáti-
cas diversas exploradas pelos au-
tores, mas também nas relações 
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Apresentação

Estudos linguísticos: língua, história, ensino foi organizado com o objetivo 
de apresentar um diversificado panorama de propostas para a compreensão 
da linguagem humana em um eixo de reflexão que dialoga com a interdis-
ciplinaridade e com a confluência de diferentes saberes. Isso porque as refle-
xões tradicionais sobre linguagem e língua têm sofrido, no percurso histórico, 
alterações consideráveis, em grande parte por conta das modificações pelas 
quais a linguística, como disciplina e campo do conhecimento, experienciou e 
experiencia desde a segunda metade do século XX.

Nesse eixo de mudanças e rupturas epistemológicas nos modos de com-
preender as línguas e seu funcionamento, o falante e os espaços sociais em que 
a linguagem se manifesta como prática comunicativa receberam destaque, em 
diferentes áreas que constituem hoje um quadro amplo de reflexão que englo-
ba língua, discurso e comunicação.

Exatamente nessa direção complexa, que procura compreender a interação 
verbal como um elemento também de natureza histórica e ideológica, pois 
ancorado em interlocuções que se efetivam na dinâmica dos eventos sociais, é 
que se encaminha a primeira parte deste livro. Ao destacar a língua como fe-
nômeno social e discursivo, os capítulos que fazem parte desse primeiro bloco, 
escritos por docentes e pesquisadores nas diferentes áreas que se preocupam 
com a linguagem como manifestação linguística, semiótica e social, tratam 
de temas variados mas convergentes quando enquadrados em conjunto. Nes-
ta primeira parte, temos um texto em inglês, assim mantido para que nossa 
obra reafirme seu compromisso de diálogo interinstitucional, consciente da 
necessidade de ampliar fronteiras e limites, possibilitando também a inserção 
internacional do volume.

Nesta primeira parte, temos um texto em inglês, assim mantido para que 
nossa obra reafirme seu compromisso de diálogo interinstitucional, conscien-
te da necessidade de ampliar fronteiras e limites, possibilitando também a 
inserção internacional do volume. A segunda parte contempla um outro con-
junto de reflexões: aquele que procura compreender a linguagem tanto como 
objeto de reflexão inserido historicamente, quanto como elemento da prática  
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educacional. Especialistas em áreas que se articulam em diferentes projetos e 
linhas de pesquisa discutem aspectos sobre o tratamento histórico das ideias 
linguísticas e sobre os modos de ensino de língua inseridos em contextos his-
tórico-sociais específicos.

Esperamos que esses dois conjuntos de capítulos, escritos por experien-
tes pesquisadores de diferentes centros de produção do conhecimento sobre 
a linguagem (tanto do Brasil quanto do exterior), forneçam aos leitores uma 
experiência de compreensão da linguagem como prática social e histórica, exa-
tamente no espírito das palavras do sociólogo francês G. de Tarde (1843-1904) 
“a língua, por assim dizer, é o espaço social das ideias”.

Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos

Ronaldo de Oliveira Batista

Helena Bonito Pereira
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