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Editorial
Atualizada com nova equipe editorial e científica, a Revista DisSoL – Discurso,
Sociedade e Linguagem publica seu primeiro número do ano de 2019 sustentada em
seu compromisso de acentuar o acesso livre e gratuito à publicação e leitura de
pesquisas científicas que se dedicam à investigação sobre a relação entre linguagem e
sociedade.
A ampla atualização da revista visou a modernização, o fortalecimento da
política editorial, e a ampliação das relações do periódico com diferentes campos de
saber por meio de convites a pesquisadores parceiros, de instituições de ensino
nacionais e internacionais, que passaram a contribuir com suas pesquisas ou com a
avaliação às cegas dos manuscritos submetidos para publicação na Revista DisSoL.
Este número da Revista DisSoL é o primeiro publicado após a formalização da
inclusão do periódico em bases indexadoras nacionais e internacionais: Latindex,
Capes Periódicos, Livre, Sumários.org e Google Acadêmico, além da indexação
internacional dos textos publicados na Revista pelo Sistema DOI (Digital Object
Identifier System) sob o prefixo 10.35501.
Ampla e mais forte é também a participação discente na organização, no
processo de editoração e publicação da Revista DisSoL. É necessário que se diga,
também, da importante contribuição da equipe da Secretaria do Programa de PósGraduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Vale do Sapucaí, em
conjunto com a Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa desta Universidade que
fomentaram, com trabalho e financiamento, a atribuição de número DOI aos artigos
pregressos e atuais desta revista. De modo particular, esta e outras ações dão a ver o
trabalho de todo o grupo com e sua responsabilidade com a ciência.
Como resposta ao intenso trabalho, a revista tem recebido submissões de
artigos, resenhas e produção artísticas consequentes ao compromisso que assume. Os
manuscritos recebidos e publicados no presente número da Revista DisSoL são
importantes contribuições que dão visibilidade às pesquisas desenvolvidas por
discentes e docentes da área, advindos de diferentes Instituições de Ensino Superior
(IES) distribuídas ao longo do território nacional.
Neste 9º número, a Revista DisSoL publica 01 resenha, 01 artigo de pesquisador
convidado e 11 artigos originais agrupados na seção artigos, submetidos por 20 autores
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que desenvolveram suas pesquisas nas seguintes IES: UCPEL; UNIFESP; UFPB;
UNICAMP; UEPG; UFSCAR; UNIR; UNILAB; UNICAP; UFU; UNISINOS; e UNIVAS.
As pesquisas aqui publicadas interrogam a relação entre linguagem e sociedade a partir
de diferentes quadros teórico-metodológicos mobilizando, a seus modos, o amplo e
heterogêneo campo das Ciências da Linguagem.
A heterogeneidade também se apresenta nos temas e objetos analisados pelos
pesquisadores. A exemplo, na seção artigos os leitores terão acesso a reflexões e
análises que versam sobre a representação imaginária sobre a mulher, o amor e o
trabalho a partir da versão fílmica da narrativa “Branca de Neve e os sete anões” e, em
outro artigo, à análise do filme “As bicicletas de Belleville”, que expõe o olhar leitor a
possíveis efeitos de sentido que podem afetar e constituir os espectadores, na condição
de leitores, sobre o corpo idoso. A capa de revista é analisada e discutida como gênero
discursivo em um dos artigos, e também, em outro momento, é objeto de análise para
se pensar o discurso jornalístico que faz circular sentidos sobre cidade e trabalho em
edições voltadas ao turismo. Os processos de significação das palavras são objetivos
trabalhados nos recortes da obra ‘O nome da Rosa’, de Umbeco Eco, a fim de pensar os
processos de produção de sentidos da/sobre a palavra “biblioteca”; e em um trabalho
de análise do dicionário Houaiss como forma para pensar os processos de significação
na linguagem de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de privação de
liberdade em um Centro Socioeducativo. Os leitores terão acesso, neste número da
Revista DisSoL também à discussão e reflexão sobre os protestos ocorridos no Brasil a
partir da análise do enunciado “O povo acordou!”, que circulou nas manifestações de
junho de 2013. As análises são produzidas a partir da produção de um corpus composto
pelo discurso de defesa da então Presidenta Dilma Rousseff, pronunciado quando do
julgamento do processo de impedimento à sua manutenção à frente do governo. Em
outro artigo, também são analisadas projeções sociais enunciadas em postagens do
senhor Jair Messias Bolsonaro, então Presidente do Brasil, na rede social Twitter, e
outras em respostas a esta. A análise de Ethos discursivo é produzida a partir de análise
do editorial do jornal impresso “O Jornal das Senhoras”, edição de 08 de maio de 1853,
discutindo também a luta pelos direitos das mulheres contemporâneas ao século XIX
no Brasil; a análise da noção de ethos discursivo também é discutida em interações
ocorridas no contexto institucional de um Grupo de Apoio a Familiares de Pessoas com
a Doença de Alzheimer.
A seção convidados traz a pesquisa desenvolvida por Atílio Catosso Sales,
docente do Programa de Pós-graduação em Ciências da Linguagem da Univás. O
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pesquisador apresenta um percurso de pesquisa desenvolvido acerca da imagem
analisando recortes do documentário Território Vermelho (2004), de autoria do
cineasta Kiko Goifman. O gesto analítico demonstrado por meio da retomada de
pesquisa desenvolvida produz um encontro com o seu percurso de formação, dividindo
com o leitor uma experiência no modo de fazer ciência e de se produzir o pesquisador
no campo das Ciências da Linguagem.
A resenha apresentada na seção resenha apresenta um gesto de leitura
produzido por Vitória Vieira de Oliveira Kurtz de Azevedo, graduada em letras pela
Universidade Católica de Pelotas, sobre o livro “Ensino e aprendizagem de línguas:
Língua Portuguesa”, leitura importante recorrente nos cursos de formação da área.
Na certeza de que as pesquisas apresentadas contribuem para a compreensão
sobre o funcionamento da linguagem e da sociedade, convidamos aos leitores para
usufruírem das leituras que compõem este número da revista, e também os publicados
em

números

anteriores,

disponíveis

em

nosso

endereço

eletrônico

http://revistadissol.univas.edu.br .
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