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Apresentação
Na composição de seu 49º número, a Línguas e Instrumentos
Linguísticos apresenta quatro artigos na Seção Aberta, nove artigos no
Dossiê Said Ali na história das ideias linguísticas no/do Brasil e uma
entrevista na Seção Crônicas e Controvérsias.
Abrindo a Seção Aberta, no primeiro artigo Ferramentas
linguísticas da modernidade colonial-capitalista: uma tomada de
posição latino-americana frente ao problema da colonização na
História das Ideias Linguísticas, Isadora Machado e Luiz Felipe
Andrade Silva questionam se é possível enunciar na América Latina
sem que os sentidos de enunciados produzidos aqui sejam atravessados
pela memória da colonização e, a partir desta questão, refletem sobre a
escrita da História das Ideias Linguísticas no Brasil.
No segundo artigo Fake news: uma abordagem discursiva em
dicionários online, Jucineia Seraglio e Joelma Aparecida Bressanin
situam a palavra fake news como fato de linguagem, acontecimento e
materialidade simbólica, propondo analisar seu funcionamento em dois
dicionários on-line de língua portuguesa, o Dicio e o Dicionário
informal, e em dois dicionários de língua inglesa, o Collins e o
Cambridge.
Em A designação do índio nas relações integrativas de enunciados
da lei 6.001/73, Neures Batista de Paula Soares e Neuza Zattar
observam o processo de designação do nome “índio” pelo Estado na
Lei 6.001/73, ressaltando o caráter etnocêntrico da posição do
colonizador sobre o colonizado.
Baseadas no conceito de interlíngua, Sandrine Allain e Adja B. A.
B. Durão buscam identificar em produções textuais de aprendizes de
francês, como língua estrangeira, os tipos de erros que aparecem em
atividades de ensino remoto, realizadas em aulas ministrada em uma
escola da Grande Florianópolis.
O Dossiê Said Ali na história das ideias linguísticas no/do Brasil,
organizado por Claudia Regina Castellanos Pfeiffer, Thaís de Araujo da
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Costa e Vanise Gomes de Medeiros, é corolário do “I Seminário do
Arquivos de Saberes Linguísticos - Homenagem a Said Ali”, que foi
realizado em 2021, por meio de uma articulação institucional de estudos
entre a Unicamp, a UFF e a UERJ.
Como parte integrante deste Dossiê, a Seção Crônicas e
Controvérsias acolhe uma entrevista com Ivanildo Bechara sobre Said
Ali Ida que foi concedida a Thaís, cujo texto também é assinado por
Michel Marques de Faria.
A Línguas e Instrumentos Linguísticos tem se dedicado,
continuamente, a publicar trabalhos empenhados em construir
compreensões acerca da língua em funcionamento na relação com a
história, estudos que reflitam sobre a linguagem e sobre o linguístico,
e, com este conjunto de textos, também sublinha a maneira como a
história das ideias, a história dos conceitos e os métodos das ciências da
linguagem se constituem.
Os Editores
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