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EDITORIAL 
vol. 14, jan. - jun. / 2017 

 

 

O presente volume da Entremeios, Revista de Estudos do Discurso, publicada 

pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem (PPGCL) da Universidade 

do Vale do Sapucaí (Univás), reúne trabalhos de pesquisadores de diferentes Programas 

de Pós-Graduação do Brasil e do Exterior, todos empenhados em compreender 

funcionamentos da linguagem na sociedade contemporânea plural e dinâmica. Com esse 

objetivo, os trabalhos se inscrevem em diferentes quadros teórico-metodológicos que 

compõem o espectro heterogêneo das Ciências da Linguagem no interior da grande área 

Letras e Linguística (CAPES). 

 

Neste primeiro volume de 2017, além dos textos que compõem a seção Estudos, 

a Entremeios publica artigos científicos agrupados na Seção Temática Língua(gem) e 

Ensino. Os leitores terão à disposição também Resenhas das seguintes obras: (1) 

Materialidades Discursivas (Michel Pêcheux et al., Campinas, Editora da Unicamp, 

2016; Coleção A espessura da linguagem); e (2) A Conjuração Baiana e os desafios da 

igualdade no Brasil, coletânea organizada por Rodrigo Oliveira Fonseca (São Carlos, 

Pedro & João 2016). 

 

A seção Estudos está composta de 11 artigos científicos, submetidos por 15 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros de diferentes instituições. Entre os artigos, os 

temas, objetos de investigação e questionamentos são variados. As reflexões e análises 

incidem, por exemplo, sobre o modo como os discursos de líderes sul-americanos do 

Mercosul produzem representações para a integração regional; a significação da 

expressão “cota”; a construção de saber sobre a monumentalidade; o processo de 

resistência no interior de uma instituição penal; a construção do universo amazônico na 

obra História de um Pescador, de Inglês de Sousa; o discurso sobre a língua brasileira 

na canção popular; a produção da evidência de privacidade no Facebook; as questões 

relacionadas às máquinas e ao seu funcionamento na elaboração teórica de Pêcheux; a 

prática teórica como prática discursiva, produzindo um olhar sobre a teoria linguística 

de Chomsky, considerando a história de suas ideias basilares; e a relação entre 

linguagem e metáfora nos Cadernos do Cárcere de Antonio Gramsci. Há ainda a versão 

bilíngue português-francês do artigo de Oswald Ducrot intitulado “L’interprétation en 

sémantique linguistique: un point de départ imaginaire”. 

 

Dessa maneira, aparecem representadas na seção as seguintes instituições: 

Universidade de Buenos Aires, UNEMAT, UFPEL, Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Rondônia, UNIVÁS, FACECA, UFSCar, École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris, França), UFF, Universidade Candido 

Mendes, UNIR e UNICAMP. 

 

A Seção Temática, por sua vez, está composta de 8 artigos científicos, 

submetidos por 11 pesquisadores brasileiros e estrangeiros também de diferentes 

Programas de Pós-Graduação. Integram essa seção trabalhos que analisam o 

funcionamento da memória discursiva em uma prática avaliativa de língua inglesa; as 

políticas de língua na modalidade EJA; o trabalho sobre a leitura-interpretação do texto 

não-verbal imagético no livro didático; a produção de lapsos em decorrência do 

http://www.cienciasdalinguagem.net/
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encontro da língua materna com a estrangeira; a inscrição do político no imaginário de 

língua que se impõe em gramáticas de E. Bechara; sentidos de leitura legitimados a 

circular em uma atividade de livro didático de língua portuguesa; a produção de versões 

de escrita na relação entre o livro e as redes sociais; e mecanismos funcionando em 

notas de rodapé de livros escolares de literatura produzindo efeitos de literalidade. 

Nessa seção, publicam seus trabalhos pesquisadores da UNICAMP, UNEMAT, UFU, 

UFF, UFT, CEFET-MG, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, FAI (Centro de 

Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação – Santa Rita do Sapucaí-MG), 

Universidade de Buenos Aires e UNIVÁS. 

 

Encerramos este Editorial desejando aos leitores da Revista Entremeios uma 

leitura produtiva, com a expectativa de que os trabalhos publicados no presente volume 

possam instigar reflexões, suscitar diálogos, contribuir de forma relevante com a 

produção de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem na sociedade. 

Convidamos também os leitores a acessar o portal da Entremeios, 

www.entremeios.inf.br, para conhecerem as publicações de edições anteriores. 

 

 

Pouso Alegre, maio de 2017 

 

Dra. Eni Puccinelli Orlandi 

Editora 

 

Dr. Eduardo Alves Rodrigues 

Editor Associado Executivo 
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