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A REVISTA VIRTUAL

DE

ESTUDOS

DA

LINGUAGEM – REVEL – dedica

seu 21o número, volume 11, de agosto de 2013, ao tema LINGUÍSTICA APLICADA
A

CONTEXTOS EMPRESARIAIS. Este é um tema que requer ainda muito

investimento, já que não tem recebido nenhum tipo de espaço reservado em
eventos e publicações aqui no Brasil. Mas, mais do que isso, este é um tema
estratégico para uma disciplina que, a despeito de toda a sua importância para
as ciências humanas e apesar da evidente contribuição que pode gerar para
todas as esferas da vida social, ainda permanece como uma ilustre desconhecida
aos olhos da sociedade. Com este número, a REVEL tenta chamar a atenção da
comunidade acadêmica a esse ainda novo campo de estudos para o linguista, a
fim de ampliar o debate dos especialistas em línguas que desejam realizar a
promissora empreitada que é a entrada nesse campo de estudos.
A Edição á aberta com a seção REVEL

NA

ESCOLA, escrita pela

professora Dra. ALEXANDRA FELDEKIRCHER MÜLLER, da Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS). A autora apresenta o tema da LINGUÍSTICA
APLICADA

A

CONTEXTOS EMPRESARIAIS ora de forma panorâmica, ora com

foco nos estudos de terminologia, mas sempre de maneira didática a fim de dar
a conhecer um pouco desse novo e sedento campo de atuação do linguista,
especialmente a graduandos e professores de língua que desejam se atualizar
com conteúdo de primeira qualidade produzido pela academia.
Em seguida, o leitor encontrará, nesta Edição, seis artigos com diferentes
enfoques dentro do tema proposto. MARIA CAROLINA ZUPPARDO apresenta um
estudo sobre a linguagem da aviação a partir de manuais aeronáutica
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empregando como base teórica a Análise Multidimensional. No âmbito do
ensino, ERIVALDO P. DO NASCIMENTO, PRISCILA R. DOS SANTOS OLIVEIRA e
KÁTIA R. DE A. GONÇALVES propõem o ensino da produção de gêneros textuais
do campo empresarial e oficial desde a metodologia de sequências didáticas,
construída

por

Bernard

Schneuwly

e

Joaquim

Dolz.

ALEXANDRA

FELDEKIRCHER MÜLLER e CLEITON RABELLO realizam um estudo de caso em
uma empresa de manutenção, reparo e revisão de aeronaves a fim de conhecer
os processos linguísticos que levam às variantes orais dos termos utilizados
nessa empresa. Fundamentada na análise de discurso sociointeracional, MARIA
DAS

GRAÇAS PEREIRA mostra como ocorre a interação entre clientes e

atendentes de uma Call Center, enfocando as estratégias de convencimento
empregadas pelos funcionários para o cumprimento do mandato institucional.
EDUARDO ASSUNÇÃO FRANCO empreende uma análise do discurso de uma
sequência de três artigos de um empresário, que, segundo o autor, defende a
política econômica do atual Governo Federal, publicados no jornal Folha de São
Paulo. O autor articula a teoria da argumentação de Chaim Perelman e Lucie
Olbrechts-Tyteca, com a lógica formal de Stephen Toulmin e a lógica informal
de Douglas Walton. Encerrando a seção de artigos, sob o enfoque da Análise da
Conversa, MARIA

DE

LOURDES BORGES e ANA CRISTINA OSTERMANN

oferecem importantes reflexões sobre a compreensão de processos decisórios
em situação de emergência, com dados gravados em uma empresa do setor
elétrico.
O número 21 da REVEL conta ainda com a resenha de uma obra de
referência no campo de estudos da linguagem em contexto organizacional,
Handbook of communication in organizations and professions, de Christopher
Candlin e Srikant Sarangi. O texto feito pela professora Dra. CAROLINA SCALI
ABRITTA, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), apresenta com
muita propriedade e clareza os capítulos da obra dedicados ao tema desta
Edição da REVEL.
Esta Edição finaliza com duas entrevistas com pesquisadores que têm se
dedicado ao estudo do uso da linguagem em contextos institucionais e
empresariais há muitos anos. A entrevistada brasileira é a professora e
pesquisadora MARIA

DO

CARMO LEITE

DE

OLIVEIRA, da PUC-Rio. O

entrevistado estrangeiro é o pesquisador suíço PATRICK STUDER, da Zurich
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University of Applied Sciences (ZHAW). Ambas as entrevistas constam em
português, inglês e espanhol.
A equipe de dezenas de colaboradores - entre autores, pareceristas,
tradutores e revisores - que trabalhou nesta Edição da REVEL deseja a todos
uma excelente leitura e sucesso em suas pesquisas.
Pareceristas da Edição:
Prof. Dr. Alexandre do Nascimento Almeida (UFSCPA)
Profa. Dra. Ana Lourdes da Rosa Nieves Brochi Fernández (UFPEL)
Profa. Dra. Carmem Luci da Costa Silva (UFRGS)
Profa. Dra. Clarissa Rollim Pinheiro Bastos (PUC-Rio)
Prof. Dr. Eduardo Lopes Piris (UESC)
Prof. Dr. Gabriel de Ávila Othero (UFRGS)
Prof. Dr. Guilherme Fromm (UFU)
Profa. Dra. Janaína Weissheimer (UFRN)
Prof. Dr. Márcio Sales Santiago (UFRGS)
Prof. Dr. Marcos Goldnadel (UFRGS)
Profa. Dra. Maria de Lourdes Borges (UNILASALLE)
Profa. Dra. Mariléia Sell (UNISINOS)
Profa. Dra. Neiva Maria Jung (UEM)
Profa. Dra. Palmira Virgínia Bahia Heine Alvares (UEFS)
Profa. Dra. Rafaela Fetzner Drey (IFRS)
Prof. Dr. Roberto Perobelli de Oliveira (UFS)
Profa. Dra. Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze (UNIR)
Profa. Dra. Simone Sarmento (UFRGS)
Profa. Dra. Vera Helena Dentee de Mello (UNISINOS)
Profa. Dra. Wania Terezinha Ladeira (UFV)
Densidade desta Edição:
Artigos submetidos:

18

Artigos recusados (fora do tema ou fora das normas):

7

Artigos avaliados por pareceristas:

11

Artigos negados por pareceristas:

5

Artigos aceitos:
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