
O livro é um conjunto de 
a r t i g o s  p r o d u z i d o s  p o r 
pesquisadores e pesquisado-
ras do Instituto Federal de 
Sergipe e da Universidade 
Federal de Sergipe. Nele,  
mestres e doutores mostram 
suas recentes pesquisas nas 
áreas de letras, especial-
mente, português, espanhol e 
inglês. 

Os artigos se pro-põem a 
indagar sobre a práxis da sala 
de aula, as funções que o 
pro ssional da educação 
exerce, os desa os que 
podem ser lançados, 
questionamentos do próprio 
agir porque em torno dele se 
constrói o exercício de estudar 
a língua e de vivenciá-la em 
suas diversas dimensões. 

No livro, também apare-
cem exercícios acerca do 
fazer poético, a partir de uma 
amostra da literatura contem-
porânea. A literatura tomada 
como linguagem que sendo 
universal também é contin-
gencial porque afeta quem a lê 
e a quem resolve escrever 
sobre ela.

São nove artigos com 
objetivos distintos porque 
cada um dá conta de sua área 
de estudo e de mas 
todos eles permeiam a língua 
e as linguagens que nos 
cercam diariamente. 

Elza Ferreira Santos
Daniele Barbosa de Souza Almeida 

Gilvan Costa Santana 
Organizadores 
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Um dos que se impõe para a escola vem a ser, nesse contexto, equacionar 
os diferentes mindsets, enfraquecendo a divisão entre os recém-chegados (outsiders) 
ao mundo digital, comumente representados pelos professores, e os habitantes da rede 
(insiders), os quais têm os jogos eletrônicos como parte de suas vidas. Assim, é 
imprescindível a adoção de um outro olhar sobre as questões educacionais, que 
considere os dois extremos e suas diferentes visões. (ALMEIDA & NASCIMENTO, 
2014, p.44)

Eu não era eu. Senti que era outra pessoa, como se fosse outra cabeça no meu corpo. 
Nada tinha a ver com o menino orgulhoso de seus cabelos louros. Acho que foi a partir 
daquele momento que perdi qualquer sombra de orgulho de mim mesmo. (...) Não iria 
me reconhecer. (VIANA, 2006,  p. 30)   
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