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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 

Linguística e Literatura (CAPES). 

 

Este é o segundo volume da Entremeios que o PPGCL publica em 2017. São 11 

artigos científicos na seção Estudos, 11 Seção Temática Linguagem e Tecnologia, 

além das Resenhas das obras Discurso, resistência e.... (Alexandre S. Ferrari Soares et 

al., Cascavel, EDUNIOESTE, 2015); e Subjetivação e Processos de Identificação. 

Sujeitos e línguas em práticas discursivas – inflexões no ensino (coletânea organizada 

por Maria Onice Payer e Maria Teresa Celada, Campinas, Pontes, 2016). 

 

A seção Estudos abrange artigos submetidos por 12 pesquisadores brasileiros e 

2 estrangeiros de diferentes instituições. Nesses artigos, os autores discutem e analisam 

temas, objetos e questões variadas: a ideia da literatura como fotografia; o 

desenvolvimento da competência lexical por meio do conhecimento pluridimensional da 

palavra; o efeito de estudos no campo da Linguística Aplicada sobre formação de 

professores de línguas; memórias e discursos que sustentam, na mídia, a posição da 

mulher na cozinha/na gastronomia; o discurso de familiares de crianças ditas gagas; a 

significação de um bairro de uma cidade em determinas condições de produção; o grafo 

enquanto forma material de arquivos contemporâneos; a constituição de autoria relativa 

à proposta de redação do ENEM; os modos de designação do deficiente. Há ainda a 

versão bilíngue português-francês do artigo de Sylvain Auroux (CNRS, Paris 7), “O que 

pode dizer um historiador da ciência sobre Saussure”; e um texto em espanhol, do 

pesquisador argentino Paulo Damián Aniceto (Universidad Nacional de Córdoba), 

intitulado “Las últimas palabras de Videla y Meli en tribunales argentinos. Emergencias 

y articulación de objetos de discurso”. 

 

Na seção Estudos, aparecem representadas as seguintes instituições: Universidad 

Nacional de Córdoba, CNRS/Paris 7, UNICENTRO, USP, UNICAP, UNICAMP, 

UNIVÁS, UFMS, UFAL e UNEMAT. 

 

A Seção Temática, igualmente, contém 11 artigos científicos, submetidos por 

16 pesquisadores brasileiros de diferentes Programas de Pós-Graduação. Nessa seção, 

os trabalhos analisam como a política e o humor funcionam em postagens 

compartilhadas pela página A Luta, no Facebook; a autoria dos discursos produzidos a 

partir de dizeres publicados na página Anonymous Brasil, também no Facebook; o ethos 

de duas páginas institucionais, no Facebook; os Recursos Educacionais Abertos (REA) 

como meios de aprendizagem para o ensino de Língua Portuguesa; o gesto da selfie 

enquanto modo de significação do sujeito contemporâneo no espaço virtual; o processo 

de escrita colaborativa na elaboração de material didático-digital para a EaD por 
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professores em formação com deficiência visual; as possibilidades que as tecnologias 

digitais proporcionam para o ensino e aprendizagem de línguas; os sentidos de ensino e 

aprendizagem a partir da análise do ensaio conhecido como “manifesto hacker”; a 

relação entre sujeitos no espaço de videoaula que circula no Youtube e o imaginário 

sobre os saberes que os Vestibulandos Digitais devem ter sobre a língua; os conceitos 

de memória discursiva e metálica na relação com o uso de smartphones e com o 

universo digital; e os sentidos postos em circulação sobre aprender inglês em diferentes 

contextos de EAD . Os autores desses trabalhos representam as seguintes instituições 

UNICAMP, UNEMAT, UNISUL, UNIOESTE, UFPB, UERN, UNICAP, IFCE, UECE, 

IFF, UFU, CEFET-MG, e UNIVÁS. 

 

Encerramos este Editorial desejando que os leitores da Revista Entremeios 

apreciem a presente edição e que os trabalhos nela publicados possam contribuir de 

forma relevante com a produção de conhecimentos sobre o funcionamento da 

linguagem na sociedade. Convidamos, sempre, os leitores a acessarem o portal da 

Entremeios, www.entremeios.inf.br, para conhecerem, também, as publicações das 

edições anteriores. 

 

 

Pouso Alegre, novembro de 2017 

 

Dra. Eni Puccinelli Orlandi 

Editora 

 

Dr. Eduardo Alves Rodrigues 

Editor Associado Executivo 
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