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APRESENTAÇÃO

O volume 7 da Web-revista Linguagem Educação e Memória, agora sai do site
http://www.giacon.pro.br/lem/ e passa ao site institucional da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul http://periodicosonline.uems.br/ e apresenta autores de várias
universidades do Brasil e da República Tcheca. Como a revista pretende trabalhar com
Linguagem e Educação há dois textos relativos a pesquisas do PROFLETRAS da USP
e da UNIOESTE. As autoras do texto 7 são Maria Inês Batista Campos, Débora
Mariana Ribeiro, Maria Aparecida Carvalho da Silva. Do texto 8 da UNIOESTE são
Rita Maria Decarli Bottega, Mariza Macari de Almeida, Marilu Grassi
A cada um dos nossos volumes, sempre que houver artigos do PROFLETRAS
estaremos colocando em destaque. Dependendo do total de artigos a serem recebidos
em 2015, haverá um ou dois números reservados para esta tipologia de mestrado, que
está sendo desenvolvido no Brasil. Junto a estes dois textos, há o estudo sobre os
símbolos do zodíaco escrito por Arevik Chačatrjan. Tatiane Peres Zawaski e Lia Schulz
trabalham com a questão de métodos de escrita e reescrita. Sueder S. de Souza e
Ederson Luís Silveira estudam três tipos de escolas, que abordam os gêneros
discursivos.
Émile Cardoso Andrade e Michelle dos Santos discutem a obra de Anita
Malfatti e a arte moderna brasileira. Daniele Blos Bolzan discute os desafios do ensino
bilíngue. Juliana Vilas Boas de Rezende e Maria Teresa Gonçalves Pereira discutem
sobre a imagem e a transmissão do conhecimento. Rita Maria Decarli Bottega, Mariza
Macari de Almeida e Marilu Grassi analisam o livro didático no Ensino Fundamental.
Maria Inês Batista Campos, Débora Mariana Ribeiro, Maria Aparecida Carvalho da
Silva tratam sobre a leitura no sexto ano.
A todos os autores, agradecemos o envio de artigos e assim encerramos o último
volume de 2014.
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