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APRESENTAÇÃO

A sociedade atual tem sido cenário de lutas, conflitos, relações que incidem
sobre a forma de ser do sujeito, inscrevendo-o em tramas e redes de sentido que o
impulsiona à tarefa de (re)existir, de marcar sua(s) identidade(s), de vivenciar a
construção ética de sua posição empírica e social. Trata-se de uma conjuntura de
discursividade, de discursos que circulam e que se reclamam, exigindo do sujeito
práticas e movimentos de ser si. A investigação linguística e o universo das Letras
oferecem condições, portanto, para a efetividade de pesquisas e incursões
epistemológicas que sinalizem a relação entre linguagem e discursos, o que vem
justificar a abordagem da temática para este número da Revista Saridh.
A Revista Saridh (Linguagem e Discurso) é uma publicação editada pelo Grupo
de Pesquisa Práticas Linguísticas Diferenciadas da UFRN e vinculada ao Departamento
de Letras do Centro de Ensino Superior do Seridó (DLC/CERES/UFRN). Para o
presente volume, a revista recebeu produções inéditas sobre Discursos de (re)existência
e éticas do sujeito, as quais estão dispostas nos três eixos centrais de publicação do
periódico: artigos, relatos de experiência docente e entrevistas.
Assim sendo, a Revista Saridh tem como objetivo a publicação de textos que
abordem os discursos em suas múltiplas nuances e viesses teórico-metodológicos e que
priorizem reflexões sobre o sujeito e sobre a produtividade do sentido, a partir da sua
intrínseca relação com a exterioridade e historicidade de práticas, sejam elas sociais,
empíricas, literárias, midiáticas, culturais, políticas e etc.
Neste volume 2, número 1 (2020), lançamos o convite a todos para incluir em
suas pesquisas este novo número da Saridh e apreciar as produções que aqui são
apresentadas, as quais contemplam pesquisas e estudos realizados por diferentes
pesquisadores nos quatro cantos do país. Esperamos com isso amplificar o grito
uníssono pela pesquisa no Brasil, tendo como suporte primeiro a linguagem, o discurso
e o sentido na sua condição irrevogável de múltiplo, de movediço e de plural.

Os editores.
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