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Na obra, condensam-se as vir-
tualidades do aparato linguístico 
em consonância com as do apara-
to literário em questões ligadas à 
língua, à cultura e à comunicação. 
Assim, língua e literatura passam 
pelo texto em sua dimensão es-
trutural e semântica e alcançam 
o nível discursivo, no qual se con-
sidera a força das determinações 
sociais na linguagem. 

Nesse sentido, alguns ensaios 
exploram a revolução tecnológica 
pela qual vem passando a socieda-
de e que se re� ete não só na manei-
ra como as pessoas interagem entre 
si, mas também na interação que 
têm com a escrita. Trata-se de uma 
concepção de escrita que se enqua-
dra numa visão sociointeracionis-
ta, na qual se consideram escritor 
e leitor membros socializados de 
uma comunidade discursivo-inter-
pretativa. Nessa perspectiva, passa 
o texto a ser entendido como uma 
manifestação comunicativa em 
que convergem ações linguísticas, 
cognitivas e sociais, seja na função 
utilitária, seja na função estética.

Cabe à escola, conforme postu-
lam outros ensaios, acompanhar 
as mudanças tecnológicas com a 
inserção de novas tecnologias na 
sala de aula, como a utilização de 
materiais audiovisuais (produ-
ções cinematográ� cas e televisi-
vas), soft wares, sites de pesquisa na 
internet, fóruns de debate on-line. 
Tem-se, assim, o uso de novas mí-
dias como um fenômeno gerador 
de desenvolvimento do processo de 
ensino/aprendizagem.

Exploram-se, em outro mo-
mento, elementos culturais e iden-
titários considerados essenciais na 
elaboração de planos de ensino e 
sequências didáticas para as aulas 
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e organizou os livros Linhas e entre-
linhas (Editora Casemiro), Texto e 
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ratura (Editora Mackenzie). Publicou 
artigos e ensaios sobre língua portu-
guesa em periódicos no Brasil e no 
exterior. Vem ministrando cursos e 
apresentando resultados de pesquisa 
em diversos congressos nacionais e 
internacionais.

Em Estudos linguísticos e literários aplicados ao ensino, os 
autores propõem re� exões que transitam por temas so-
bre língua e literatura.  Distribuído em duas partes – estu-
dos linguísticos e estudos literários –, desenvolvem-se os 
temas na perspectiva da visão sociointeracionista da lín-
gua, ou seja, na concepção da linguagem como um con-
junto de atividades e uma forma de ação. Nesse sentido, 
os ensaios mantêm como fulcro orientações de natureza 
didática, enfatizando interesses ligados à atuação do pro-
fessor em sala de aula.

O todo da obra orquestra, por isso, diversos debates 
atuais ao lado de cambiantes soluções formais. Uma sele-
ção cuidadosa de textos, ora na forma verbal, ora na com-
posição imagética, consolida-se em análises que compor-
tam vivo interesse aplicativo ou potencial prático a ser tra-
balhado em sala de aula.

Constitui-se o livro expressiva bibliogra� a para estu-
dantes de Letras, professores e pesquisadores da área, bem 
como para interessados em estudos de língua e literatura.
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de Língua Portuguesa no ensino 
médio. Assim, trabalha-se no sen-
tido de desenvolver no aluno sensi-
bilidade para perceber as diferen-
ças culturais e o impacto que elas 
produzem na comunicação, bem 
como a descoberta e interpretação 
de outras culturas, outros valores, 
crenças e comportamentos que es-
tão sob a super� cie da comunica-
ção intercultural. Ainda: o enten-
dimento mais profundo de  suas 
próprias culturas.

Há, pois, neste livro, estudos 
diversos que se orquestram den-
tro da mesma sinfonia, uma vez 
que apresentam e discutem estra-
tégias capazes de instrumentali-
zar o aluno no domínio do apren-
dizado de língua e literatura. 
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Apresentação
Elisa GuimarãEs*

Empenha ‑se esta obra em encadear associações entre os valo‑

res técnicos da língua e os valores estéticos da literatura. Em função 

disso, realizam ‑se, então, duas abordagens complementares, sendo a 

unidade língua/literatura definida como uma díade com polos inse‑

paráveis – a língua sustentando um código limitativo e prescritivo; a 

literatura alimentando a reprodução artística do sistema linguístico – 

cuja fusão resulta em um efeito de sentido.

O texto literário é encarado como o lugar em que se realiza, em 

alto grau, a dinamização das categorias linguísticas – as equações 

verbais elevadas ao nível de formas cuja especificidade reside no fato 

de que, nelas, as palavras e seu arranjo e sua significação adquirem 

peso e valor por si próprios.

Sempre renovando as possibilidades expressivas da língua, a lin‑

guagem literária reveste ‑se, pois, da propriedade que coloca em xe‑

que o aspecto unívoco e monológico do sistema linguístico normal. 

É, portanto, próprio da literariedade impor ao discurso alguma estru‑

tura adicional àquela que deriva da linguagem tal como normalmente 

*  Professora do programa de pós ‑graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Estudos linguísticos E litErários aplicados ao Ensino8

usada. No entanto, a língua permanece como núcleo, centro impul‑

sor das imagens e ponto de convergência das significações – a lin‑

guagem cotidiana fazendo sentir sua presença no plano expressivo 

da literatura.

Sem os recursos de natureza linguística, não se traçariam, por 

exemplo, contornos de natureza literária no vasto universo do saber 

– universo que tem na sala de aula seu espaço de preferência.

É na mira desse espaço que os ensaios constitutivos desta obra 

exploram uma diversidade de questões ligadas ao ensino de língua e 

literatura, objetivando uma contribuição de ordem didática para os 

professores de Língua Portuguesa.

Dividido em duas seções – estudos linguísticos e estudos literá‑

rios – o livro apresenta, num primeiro momento, uma série de en‑

saios que versam sobre questões articuladas com a produção textual 

e ligadas à língua, à cultura e à comunicação. Num segundo momen‑

to, as reflexões giram em torno de recursos que emanam de textos 

literários e de sua aplicação em sala de aula.

Em ambos os momentos, enfatiza ‑se a importância da transmis‑

são clara e exata desses conhecimentos como atividade prioritária no 

processo de ensino.

Assim, abrindo a parte sobre estudos linguísticos, o ensaio inti‑

tulado “Textualidade e ensino”, de Cassilda Nunes Dutra da Silva, ex‑

plora estratégias que, se adequadamente trabalhadas no processo da 

textualização, garantem a elaboração de textos bem arquitetados, ou 

seja, dotados de coesão e coerência.

Em “A linguagem na reflexão escolar”, Maria Helena de Moura 

Neves reflete sobre o trabalho escolar com a gramática, apoiado em 

propostas da teoria funcionalista, cuja essência é explorar a questão 

do uso que os falantes fazem da língua.

O mesmo modelo funcional é também alicerce das considerações 

tecidas no estudo “Perspectiva funcional em torno da derivação regres‑

siva e da redução: um exercício para a sala de aula”, de autoria de Regina 
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ApreSentAção 9

Pires de Brito. Nessa linha, a autora enfatiza a redução ou abreviação 

como um processo altamente produtivo na linguagem cotidiana.

O estudo seguinte aborda o tema da identificação de estratégias 

de persuasão. Trata ‑se de “Análise de imagens em livros didáticos em 

uma perspectiva semiótica da enunciação”, de autoria de Luciano 

Magnoni Tocaia. O corpus para análise das estratégias está represen‑

tado por imagens contidas num livro didático.

Em “Do impresso ao virtual: uma estratégia de ensino de leitura, 

língua e literatura nas aulas de Língua Portuguesa”, Valéria Bússola 

Martins apresenta princípios e estratégias ligados às atividades de 

leitura, língua e literatura, os quais podem ser instrumentais para 

uma renovação dessa prática, em busca de um ensino renovado do 

ato de ler e interpretar.

A utilização da escrita nos meios eletrônicos é tema do ensaio “A 

escrita de alunos em ambiente virtual”, de autoria de Nelci Vieira de 

Lima e Jefferson Lucena dos Santos. São ressaltados os traços carac‑

terísticos do fanfic, considerado gênero digital emergente, que des‑

perta bastante interesse por parte dos alunos em geral.

 “A argumentação no anúncio publicitário em vídeo”, de Ester 

Anholeto, salienta com maior ênfase a questão da exploração do 

anúncio publicitário como fator de argumentação para ser apresen‑

tado em sala de aula.

O ensaio “Ensino de Língua Portuguesa: educação linguística e 

aspectos socioculturais e identitários”, de Neusa Maria Barbosa Bas‑

tos, reflete sobre o peso desses elementos na elaboração de planos de 

ensino para aulas de Língua Portuguesa no ensino médio.

A relação entre língua e cultura no aprendizado de línguas estran‑

geiras é o foco a partir do qual Vera Lúcia Hanna desenvolve seu ensaio, 

intitulado “Língua, cultura e comunicação: o ensino significativo de lín‑

guas estrangeiras”. Nele, a ênfase recai sobre a questão da integração da 

cultura ao ensino de língua e sua importância no aprendizado. Vê ‑se, 

nessa dimensão, o reflexo de um inestimável exercício de prática social.
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Estudos linguísticos E litErários aplicados ao Ensino10

Na parte “Estudos literários” alinham ‑se os seguintes textos: “A 

face oculta de Júpiter”; “Língua e literatura em diálogo na sala de 

aula”; “Impasses e desafios no ensino de literatura”; “Ensino de litera‑

tura: uma proposta em meio à discussão” e, por último, “Notas sobre 

ensino e literatura”.

“A face oculta de Júpiter” – de Aurora Gedra Alvarez e Lílian  

Lopondo – transmite uma experiência feita em sala de aula, tendo 

por objeto a peça teatral Um deus dormiu lá em casa, de Guilherme Fi‑

gueiredo. O ponto alto da atividade é a oportunidade aberta para um 

trabalho em grupo para professores e alunos de outras áreas que não 

a de Letras.

Língua e literatura vistas como práticas de linguagem é o eixo do 

segundo ensaio desta parte. Intitulado “Língua e literatura em diálo‑

go na sala de aula”, esse texto a quatro mãos, de Ronaldo de Oliveira 

Batista e Alexandre Huady Torres Guimarães, comprova a inconveni‑

ência de língua e literatura serem encaradas como realidades dicotô‑

micas. Toda a argumentação dos dois autores se dá por meio de 

exemplificações com textos literários em prosa e verso.

Aspectos conjunturais relacionados ao ensino de literatura, em 

sua dimensão histórica e em sua prática, é o tema explorado no estudo 

“Impasses e desafios no ensino de literatura”. As autoras, Helena Boni‑

to Couto Pereira e Maria Lucia Marcondes Carvalho Vasconcelos, pro‑

põem a leitura e a fruição do texto literário como instrumental valioso 

no processo de aprimoramento, tanto da valorização da carga expres‑

siva da língua quanto do aprofundamento do senso crítico do aluno.

Em “Ensino de literatura: uma proposta em meio à discussão”, 

Lilian Cristina Corrêa explora a obra Frankenstein (1818), de Mary 

Shelley, comentada em sala de aula para um diálogo com outros tex‑

tos literários, de diferentes momentos históricos e de linguagens di‑

versas, bem como com outras disciplinas.

No texto “Adaptação fílmica em sala de aula: um recurso pedagó‑

gico”, Maria Luiza Atik explora procedimentos de releitura, recriação, 
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ApreSentAção 11

acréscimos e recontextualização da narrativa dramática de Osman 

Lins na mídia cinematográfica de Guel Arraes.

O ensaio “Notas sobre ensino e literatura” apresenta como tema 

comentários e depoimentos sobre ensino de literatura dos autores 

franceses – George Steiner, Michel Butor e Roland Barthes. A autora, 

Gloria Carneiro do Amaral, demonstra o empenho desses autores no 

sentido de valorização do trabalho do professor no espaço de sala de 

aula. Preocupação que, frequentemente, se faz sentir também tanto 

na obra de ficção quanto na crítica literária dos autores em pauta.

Enfim, da leitura dos ensaios desta obra depreende ‑se a predo‑

minância dos estudos linguísticos sobre os literários. Justifica ‑se essa 

diferença pelo fato de haver, nas instituições escolares, um número 

muito maior de professores que se dedicam a pesquisas articuladas 

com o ensino de língua.

Por isso, foi concedida aos autores a liberdade de opção por um 

ou outro campo, possibilitando a oportunidade de um trabalho bem 

harmonizado com os seus interesses e objetivos em sala de aula.

▪▫
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pelo texto em sua dimensão es-
trutural e semântica e alcançam 
o nível discursivo, no qual se con-
sidera a força das determinações 
sociais na linguagem. 

Nesse sentido, alguns ensaios 
exploram a revolução tecnológica 
pela qual vem passando a socieda-
de e que se re� ete não só na manei-
ra como as pessoas interagem entre 
si, mas também na interação que 
têm com a escrita. Trata-se de uma 
concepção de escrita que se enqua-
dra numa visão sociointeracionis-
ta, na qual se consideram escritor 
e leitor membros socializados de 
uma comunidade discursivo-inter-
pretativa. Nessa perspectiva, passa 
o texto a ser entendido como uma 
manifestação comunicativa em 
que convergem ações linguísticas, 
cognitivas e sociais, seja na função 
utilitária, seja na função estética.

Cabe à escola, conforme postu-
lam outros ensaios, acompanhar 
as mudanças tecnológicas com a 
inserção de novas tecnologias na 
sala de aula, como a utilização de 
materiais audiovisuais (produ-
ções cinematográ� cas e televisi-
vas), soft wares, sites de pesquisa na 
internet, fóruns de debate on-line. 
Tem-se, assim, o uso de novas mí-
dias como um fenômeno gerador 
de desenvolvimento do processo de 
ensino/aprendizagem.
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mento, elementos culturais e iden-
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elaboração de planos de ensino e 
sequências didáticas para as aulas 
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atuais ao lado de cambiantes soluções formais. Uma sele-
ção cuidadosa de textos, ora na forma verbal, ora na com-
posição imagética, consolida-se em análises que compor-
tam vivo interesse aplicativo ou potencial prático a ser tra-
balhado em sala de aula.

Constitui-se o livro expressiva bibliogra� a para estu-
dantes de Letras, professores e pesquisadores da área, bem 
como para interessados em estudos de língua e literatura.
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de Língua Portuguesa no ensino 
médio. Assim, trabalha-se no sen-
tido de desenvolver no aluno sensi-
bilidade para perceber as diferen-
ças culturais e o impacto que elas 
produzem na comunicação, bem 
como a descoberta e interpretação 
de outras culturas, outros valores, 
crenças e comportamentos que es-
tão sob a super� cie da comunica-
ção intercultural. Ainda: o enten-
dimento mais profundo de  suas 
próprias culturas.

Há, pois, neste livro, estudos 
diversos que se orquestram den-
tro da mesma sinfonia, uma vez 
que apresentam e discutem estra-
tégias capazes de instrumentali-
zar o aluno no domínio do apren-
dizado de língua e literatura. 
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