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Apresentação

Esta publicação objetiva apresentar algumas reflexões e discussões iniciadas 
durante dois eventos da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Campus 
Chapecó – VII Semana Acadêmica de Letras (VII SAL) e III Instituto de Estudos 
Linguísticos (III IEL) – de dois níveis de formação, graduação e pós-graduação, 
que foram realizados de forma integrada, possibilitando a socialização de co-
nhecimentos e saberes produzidos pela comunidade acadêmica. Os textos que 
a compõem demonstram a qualidade e a diversidade de pesquisas e projetos 
desenvolvidos na região sul do Brasil, reunindo estudos que buscam ampliar as 
fronteiras do ensino, da pesquisa e da extensão nas diferentes áreas de Letras.

Esse esforço de ampliação e também de reflexão e articulação, sob o olhar 
de diferentes teorias e pontos de vista, foi o tema da VII SAL e do III IEL: entre as 
fronteiras do ensino, da pesquisa e da extensão. Foi, então, uma tentativa de pôr 
em xeque os limites dessas fronteiras e de aproximar os atores que as integram. 

Nesse sentido, os textos desta coletânea revelam sobreposições e/ou aproxi-
mações entre duas ou mais fronteiras, demonstrando um pouco da diversa rede 
de trabalhos que constitui o campo dos estudos linguísticos e literários atualmen-
te. Ademais, eles remetem à integração entre a VII SAL e o III IEL, rompendo as 
barreiras dos dois eventos que, na verdade, constituíram um único evento aca-
dêmico, uma vez que foram planejados e realizados conjuntamente, de modo a 
integrar graduação e pós-graduação. Assim, estes escritos, cujos autores são pes-
quisadores, docentes e/ou alunos da graduação e pós-graduação que aceitaram 
nosso convite para publicar textos resultados de estudos, projetos e/ou atuação 
em diferentes instâncias da universidade, resultam das reflexões empreendidas 
no evento intitulado Entre as fronteiras do ensino, da pesquisa e da extensão.

Passemos, pois, a uma breve apresentação de cada um dos oito capítulos 
desta coletânea, os quais puderam emergir a partir dos dois eventos e de suas re-
flexões. No primeiro capítulo, As disparidades da modernidade, Sabrina F. Fraccari 
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e Pablo L. Berned fazem uma revisão de literatura para analisar as críticas feitas 
por Antonio Candido, no artigo Radicais de ocasião (1980), a obras de João do 
Rio, mostrando o quão preocupado este escritor estava em retratar as contradi-
ções e/ou problemas econômicos e sociais que a sociedade carioca apresentava 
no início do século XX.

Andréa F. Weber assina o capítulo O combate à imprensa em língua estrangei-
ra no Brasil, fazendo uma pesquisa em que busca analisar as legislações federais 
voltadas a regular o uso de línguas estrangeiras pela “imprensa escrita” brasileira, 
durante a era Vargas (de 1930 a 1945). Para tanto, a autora recorre a estudos das 
ideias linguísticas no Brasil e à Análise do Discurso, contribuindo, sobremaneira, 
para o entendimento das políticas linguísticas da época.

De uma perspectiva formal, Greici M. Sampaio e Aline P. Gravina apresen-
tam um estudo de revisão de literatura sobre a variação nos usos das preposições 
[para] e [a] como introdutoras de argumentos preposicionados de verbos triargu-
mentais no PB. As autoras discutem, no capítulo, a “diminuição/desaparecimento 
das construções dativas, que eram exclusivamente introduzidas pela preposição 
[a] e pronominalizadas pelo clítico [lhe]”, e a substituição desses usos pela pre-
posição [para] como introdutora de complementos verbais preposicionados e 
pelos pronomes tônicos [ele/ela] no lugar do uso de clíticos.

No capítulo Atividade de leitura para avaliação de compreensão leitora stricto 
sensu, Aline Cassol Daga Cavalheiro discute as implicações da dimensão Intras-
subjetiva para o ato de ler. A partir disso, a autora apresenta uma atividade de 
compreensão leitora desenvolvida com base em categorias do Programa Interna-
cional de Avaliação de Estudantes (Pisa), que pode ser usada para avaliação da 
compreensão leitora stricto sensu de alunos do 3º ano do Ensino Médio. Assim, 
em se tratando da formação de leitores, a autora destaca a importância do traba-
lho com habilidades relacionadas aos níveis mais altos da escala de proficiência.

Gesualda dos Santos Rasia, em Sedimentação de sentidos acerca do “ser pro-
fessor”, reflete acerca dos sentidos sobre “ser professor” a partir de um conjunto 
de discursividades que tem circulado em mídias impressas e on-line. A autora, 
com base na Análise do Discurso de filiação pêcheutiana, analisa enunciações 
em matérias jornalísticas no que diz respeito às representações sobre a profissão 
professor ou sobre o ser-professor na ordem capitalista contemporânea.
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Marisa Z. Pierezan é a autora do capítulo A subjetividade do professor pre-
sente nas marcas linguísticas do discurso oficial, cujo objetivo é analisar “as mar-
cas de subjetividade com que o discurso oficial se dirige ao professor e de como 
este discurso se encontra historicamente determinado, interpelado pela ideo-
logia”. Para essa empreitada, a pesquisadora analisa recortes do Parecer CNE/
CEB 11/2000, do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 
a partir da noção de subjetividade presente na Teoria da Enunciação de Êmile 
Benveniste (1989) e da relação entre discurso e ideologia presente na Teoria de 
Análise de Discurso de Michel Pêcheux (2009).

No capítulo Programas PET e PIBID e a graduação em Letras, Morgana 
Fabiola Cambrussi, Ani Carla Marchesan e Eric Duarte Ferreira dão destaque a 
ações partilhadas entre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Do-
cência (PIBID) e o Programa de Educação Tutorial (PET), que, segundo eles, 
“transformam o contexto geral da formação profissionalizante ou continuada”. 
Ao abordar a formação universitária para a docência, os autores problematizam 
o modo como essa formação tem sido promovida no Brasil e ressaltam a neces-
sidade de ampliação de ações partilhadas entre programas desenvolvidos por 
cursos de licenciaturas, bem como de uma maior articulação entre formação 
inicial e continuada.

Este livro se encerra com o capítulo que contempla uma experiência de ex-
tensão universitária. Keli Salí Schepaniak e Suélen Alessandra Barro descrevem 
as ações do projeto Cinema em debate na escola – anos iniciais e refletem sobre a 
importância de projetos dessa natureza para a formação de graduandos, para a 
formação continuada dos professores da escola e para a formação cultural e in-
telectual dos alunos da Educação Básica que participam de ações de extensão. O 
projeto descrito nesse capítulo é um exemplo da articulação entre o Programa de 
Educação Tutorial – Assessoria Linguística e Literária (PET-ALL) e o Programa 
Interdisciplinar de Bolsas de Iniciação à Docência – Subprojeto Interdiscipli-
nar (PIBID-Interdisciplinar), ambos da Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS), Campus Chapecó-SC.

Após apresentar os capítulos que compõem esta obra, resta-nos desejar que 
seus textos, como resultados da busca pela excelência científica, sejam fonte de 
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informação, de reflexão e de conhecimento e contribuam para as discussões que 
ampliam as fronteiras do ensino, da pesquisa e da extensão na área de Letras. 

Por fim, cabe um agradecimento a todos os envolvidos na execução deste 
projeto, ao Curso de Letras: Português e Espanhol, ao Programa de Pós-gradua-
ção em Estudos Linguísticos e à Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus 
Chapecó. Também agradecemos à Editora da Universidade Federal da Fronteira 
Sul pela acolhida deste material para publicação.

Aline Cassol Daga Cavalheiro 
Ani Carla Marchesan
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