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O I Seminário Nacional de Letras da
UFMS/CPAQ marcou uma ação da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, câmpus de
Aquidauana, com vistas a estimular o interesse
pelas licenciaturas e também a destacar a
produção local, regional e nacional de
conhecimento acerca do ensino e da
aprendizagem das linguagens. Por ele, foi
possível disseminar estudos sobre a língua
portuguesa, as línguas indígenas, estrangeiras,
a língua de sinais e as literaturas em suas
diversas abordagens, a partir da participação de
diversos níveis de professores e pesquisadores
do Ensino Básico e Universitário, apresentando
seus trabalhos e debatendo os temas tratados
com seus pares.
A participação de pesquisadores de renome
nacional e sua presença em Mato Grosso do
Sul, especialmente em Aquidauana, uma cidade
já reconhecida por sua arquitetura e patrimônio
cultural,
deu
mostras
também
do
reconhecimento da região como polo de
conhecimento, uma vez que a cidade abriga
campi da Universidade Federal de Mato Grosso
do Sul, da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul e do Instituto Federal de Mato
Grosso do Sul, além de unidades físicas e polos
de outras instituições de ensino superior.
Foram mais de 50 comunicações orais, além
de minicursos sobre as diversas áreas
relacionadas aos cursos de Letras e palestras.
Também tivemos conferências com grandes
nomes da Linguística, como do professor José
Luiz Fiorin, renomado professor e linguista
brasileiro e um dos maiores especialistas
brasileiros em Pragmática, Semiótica e Análise
do Discurso, com centenas de publicações
nessas áreas, e da professora Diana Luz Pessoa
de Barros, docente aposentada da USP e
atuante
na
Universidade
Presbiteriana

Mackenzie, em São Paulo, especialmente nas
áreas de Análise do Discurso e Semiótica
Discursiva.
Tendo em vista a relevância do evento para
o reconhecimento de nosso estado na produção
de conhecimento linguístico, bem como para a
vinda pesquisadores para conhecer Mato
Grosso do Sul e partilhar seus saberes com
nossa sociedade, promovendo o intercâmbio
científico, tão importante para o aprimoramento
das ciências, propôs-se que os textos
completos referentes às comunicações orais
compusessem um número especial da Primeira
Escrita, exatamente para promover a
disseminação dos conhecimentos partilhados e
mesmo para perpetuar os resultados dessa
ação, que terá sua Segunda Edição em 2019.
Compõem esta Quinta Edição 12 textos, que
versam sobre estudos linguísticos, pesquisas
literárias e formação de professores, temas tão
caros à área de Letras, escritos por professores
e pesquisadores cuja atuação se destaca em
universidades, institutos de educação e escolas
públicas e privadas.
A Primeira Escrita deseja uma prazerosa e
produtiva leitura de sua Quinta Edição, certa
também de contar com a participação de seus
leitores nos próximos números.
Abraços acadêmicos,
Daniela de Souza Silva Costa
Revista Primeira Escrita
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