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O presente projeto está vinculado à linha de pesquisa “Língua, sujeito e história” do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSM que reúne pesquisadores em torno desta 

tríade conceitual, buscando ler, descrever e interpretar diferentes processos de constituição 

dos sentidos tendo como base abordagens enunciativas e discursivas. Ele também está 

vinculado ao projeto de pesquisa – História das Ideias Linguísticas: o político da/na língua – 

coordenado pelo Professor Eduardo Guimarães da UNICAMP/IEL. Ele se caracteriza pelo 

estudo interpretativo de instrumentos linguísticos que descrevem a história da língua 

falada/escrita no Brasil procurando traçar uma memória discursiva dos mesmos e entender, 

por conseguinte, como eles engendram um imaginário sobre a língua. Como sabemos os 

homens não se contentam apenas em falar as línguas, eles sonham com elas e estes sonhos 

tomam formas diversas à procura de uma quimera, de uma língua de origem, de uma língua 

mítica. Por sua vez a quimera alimenta a criação utópica de uma língua perfeita, uma 

expressão pura do pensamento e da cultura de uma comunidade, da possibilidade de 

pensarmos em uma língua nacional, como instância homogênea do falar e do escrever. A 

partir dessa representação são inúmeras as ficções que se criam sobre e na língua situando-as 

em tempos e espaços enunciativos diferentes. Fantasmas ou imaginários constituídos que nos 

ajudam a entender como o sujeito se faz pela/na língua e como esta o ajuda a constituir-se 

como sujeito na história da língua. Estamos querendo pensar essa questão no sul do país, mais 

especificamente, no quadro da formação em Letras procurando entender a historicização da 

língua portuguesa na região sul e sua relação com as línguas que aqui estão postas, seus 

diversos movimentos e deslocamentos sofridos ao longo dos tempos, até a caracterização de 

uma língua dita regional, passando pelas políticas de línguas ao longo da história. 


