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Este livro reúne trabalhos oriundos de atividades de ensino e pesquisa 
na graduação, realizados na Universidade do Estado de Minas Gerais 
(UEMG Divinópolis), e tem, como eixo norteador, a língua entendida 
como uma entidade viva, instrumento de interação entre escritores 
e leitores, revelando, pois, as convergências com a literatura e com a 
escrita acadêmica, assim como a escrita da lida diária.

A língua, unidade abstrata e virtual, quando em sua atualização pelos 
falantes ou escritores, é viva e se transforma no desenrolar de sua 
própria história; elucidam esse fato os estudos acerca da história da 
Língua Portuguesa, pesquisa impulsionada no âmbito do ensino na 
graduação do curso de Letras. 

Quando se arranja a língua em literatura, é possível revisitar os auto-
res de grandes clássicos e vê-los construir protagonistas heróis ou 
anti-heróis, revelando a identidade ou a perda dela nas tramas cons-
truídas, apresentando as várias facetas do ser humano, com suas 
grandezas ou mazelas. 

Prefácio



A literatura pode assumir, ainda, forma de registro e documentos 
de uma fase que elucide a posição social ocupada pelo indivíduo na 
trajetória de uma sociedade. Observa-se isso nas (re)veladas carac-
terísticas sedutoras do feminino em alguns textos singulares da 
nossa rica Literatura. 

Na biblioteca da vida, a língua utilitária também tem vez nesta obra e 
propõe uma compreensão de como é necessário transmitir os resulta-
dos de estudos científicos em todas as áreas do saber, a partir de textos 
que cumpram os princípios da textualidade.

A língua, se tecida para literatura ser, poderá, ainda, extrapolar as fron-
teiras dos sentidos, de forma a deixar reveladas as dores e as angústias 
humanas, fazendo com que, com elas, leitores se identifiquem e, quiçá, 
curem-se nesse encontro. 

Se assim é, Língua, literatura e identidade é obra que convida o leitor 
a se informar sobre a história da sua própria língua materna, a se 
deleitar com as personagens e as identidades construídas por esta e 
a se dar conta de que precisa dominá-la para redigir seus textos, que 
foram produzidos a partir de discussões teóricas e pesquisas orientadas.

Patrícia Ferreira Santiago 
Professora M.e em Língua Portuguesa  

pela PUC-Minas 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Transformações na língua portuguesa: uma questão atual ou o passado explica?
	Caroline Tavares
Simone Terra Alves Pinto 
Patrícia Ferreira Santiago

	Vilão ou mocinho?
A concepção do anti-herói em Macunaíma e Wolverine
	Bárbara Ellen de Souza Lima
	Thadeu Menezes Pinto 
	Maurício José de Faria

	Uma leitura do processo de transformação do homem durante a (re)construção de identidade em ‘A metamorfose’, ‘Nova gramática finlandesa’ e ‘Stiller ’
	Fabrício Freitas Quadros
	Alessandra Ferreira da Silva
	Maurício José de Faria

	O magnetismo das mulheres em Três Contos, de Machado de Assis
	Bárbara Laís Pereira Antunes 
	Luna Favarini Gontijo
	Maurício José de Faria 

	A escrita no ensino superior: Um olhar investigativo sobre alcances e dificuldades dos discentes ao produzir textos
	Patrícia Ferreira Santiago
	Maurício José de Faria
	Luiz Elpídio de Melo Machado 

	Do literal ao literário”: a linguágem e suas inscrições poéticas na psicose
	Tatiane Cristina Nunes
	Eloisa Borges


