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Voltados para professores e alunos de
Ensino Médio, os livros da série Discurso e
Ensino trabalham com a análise de diversas
materialidades da linguagem, demonstrando
como os sentidos são produzidos.

No quarto livro da série , os autores se
propõem a analisar a representação da leitura
e do leitor em filmes. Além de apresentarem a
relação entre a literatura e a produção cinematográfica, os autores também investigam, em
filmes que alcançaram audiência considerável, a maneira pela qual muitos personagens
têm seu processo identitário marcado pelo seu
investimento em leitura, ou seu deslocamento nas relações de poder da sociedade
determinado pela leitura.
As análises apresentadas das diversas formas de linguagem têm caráter interdisciplinar, pois promovem o diálogo entre história, filosofia, ética e língua portuguesa.
O artigo Dos armazéns aos auditórios: o papel da literatura na consolidação
do cinema visa mostrar que a adaptação de obras literárias para o cinema não é uma
questão simples, mas que trouxe e ainda traz diversas discussões entre críticos e teóricos
da sétima arte. Trazendo exemplos de décadas distintas, pretendemos mostrar que a
literatura é tanto vista como forma de legitimação do cinema perante uma burguesia até
então avessa a essa arte, quanto como responsável por uma ressignificação da autoria,
que até então era dada aos produtores e agora é atribuída aos realizadores do filme.
O texto referente à adaptação da obra O Corcunda de Notre Dame, de Victor
Hugo, pela Walt Disney Pictures, evidencia as diferenças encontradas nas obras. No texto
ainda serão discutidas as relações de poder estabelecidas entre o corcunda Quasímodo e
o juiz eclesiástico Frollo, mostrando como elas ocorrem por meio da prática da leitura.
O artigo referente a Em busca da Terra do Nunca analisa como o sentido é
construído historicamente, levando em consideração principalmente a constituição do
sujeito. Para tanto, é trabalhada a noção de “mentira” (e, por consequência, de “verdade”)
em contraposição à noção de ficção.
Analisando três cenas do filme Um Sonho de Liberdade buscamos compreender
o funcionamento do discurso religioso ao longo da história e as representações da Bíblia
enquanto objeto simbólico, cheio de significação que evoca uma série de discursos,
principalmente, o religioso, mas também o disciplinador e o autoritário.
A análise do filme O Conde de Monte Cristo considera principalmente a importância do livro como objeto simbólico na construção do personagem principal do enredo.
O contexto de produção e circulação do livro homônimo também é foco deste estudo,
entrelaçando questões linguísticas, históricas e sociais. As atividades propostas a partir
do filme preparam leitores e espectadores para discutirem como o livro tem sido
apresentado na literatura e nos filmes atuais.
O filme Os filhos do silêncio representa algumas das maneiras de surdos e ouvintes
compreenderem a identidade do surdo. A cena selecionada tratará da representação do
papel da leitura feita pelo surdo na determinação de algumas de suas relações sociais.
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Na análise da cena selecionada do filme O enigma de Kaspar Hauser, será tratada
a maneira pela qual a erudição, representada pelo personagem do professor, funciona para
definir as relações de poder na sociedade, determinando o que é certo e o que é errado.

