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Apresentação 

 
Neste número, o problema apresentado e discutido nos nove artigos aprovados 

para publicação pode ser definido como Perspectivas discursivas da 

divulgação/popularização da ciência, dimensão de pesquisa explicitada no editorial 

assinado pelas três editoras ad hoc: Sheila Vieira de Camargo Grillo (USP), Maria 

Eduarda Giering (UNISINUS) e Désirée Motta-Roth (UFSM), especialistas no assunto. 

O editorial expõe as especificidades das diferentes tendências que têm como objeto de 

pesquisa a divulgação científica, referindo-se aos pesquisadores que as constituíram, 

assim como aos autores que, nos artigos publicados, filiam-se ou não a essas tendências.  

Este volume conta ainda com a resenha da importante obra, para todos aqueles 

que trabalham com ensino-aprendizagem de língua estrangeira, Dialogue with Bakhtin on 

Second and Foreign Language Learning: New Perspectives [Diálogos com Bakhtin a 

respeito da aprendizagem de segunda língua ou de língua estrangeira: novas 

perspectivas], de J. Hall; G.Vitanova; L. Marchenkova (Eds.), elaborada por Orison 

Marden Bandeira de Melo Júnior (UFRN). 

Nossos sinceros agradecimentos a todas as inestimáveis colaborações: autores, 

pareceristas, revisores e tradutores que possibilitam que Bakhtiniana divulgue os estudos 

do discurso, mantendo sua referência A1 no Qualis/CAPES, sua permanência no SciELO 

e seu aceite no Scopus. Agradecemos também, mais uma vez, o auxílio que temos 

recebido do MCTI/CNPq/MEC/CAPES, da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo/PUC-SP, por meio da Pró-Reitoria de PósGraduação e, muito especialmente, por 

meio do Plano de Incentivo à Pesquisa (PIPEq)/ Publicação de Periódicos (PubPer-

PUCSP) - 2016, sem o qual a publicação do periódico Bakhtiniana não seria possível. 
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