APRESENTAÇÃO

E

ste número três da Revista (Con)Textos Linguísticos traz à cena
artigos inéditos escritos por pesquisadores especializados na área
da Linguística. Acham-se reunidos dez textos, que abordam
temáticas e metodologias diversificadas e que, por isso, contribuem para
uma visão ampliada da variedade de estudos que se realizam no âmbito
dos estudos sobre o funcionamento da linguagem.
Os artigos presentes neste número são de autoria de investigadores de
diferentes universidades brasileiras: Alexsandro R. Meireles, Celi Maria
de Souza, Elisete Maria de Carvalho Mesquita, Lúcia Helena Peyroton
da Rocha, Luciano Novaes Vidon, Maria da Penha Pereira Lins, Plínio
A. Barbosa, Sebastião Expedito Ignácio, Virgínia B. B. Abrahão.
Os assuntos contemplados vão desde descrição e análise lingüística até
estudos sobre texto e discurso. O artigo intitulado OS LIMITES ENTRE
O ADVÉRBIO E A CONJUNÇÃO, de Elisete Maria de Carvalho Mesquita,
tece algumas considerações sobre as classes conjunção e advérbio, com
o objetivo de mostrar até que ponto esses dois itens gramaticais
apresentam semelhanças e/ou diferenças. Em REFLEXÃO EM TORNO
DA POLISSEMIA DOS NOMES ABSTRATOS, Lúcia Helena Peyroton da
Rocha discute a partir da proposição de Rainer (1996), a concretização
de certos nomes abstratos. No artigo O CASO COMITATIVO, Sebastião
Expedito Ignácio aborda esse caso semântico pouco estudado, mostrando
que a gramática tradicional o inclui ora como Objeto Indireto, ora com
Adjunto Adverbial de Companhia. O linguista defende a posição de que
se trata de um termo nuclear, portanto um Complemento e não um
Adjunto, em outras palavras, sendo um Caso Semântico subjacente,
constitui um Argumento selecionado pelo verbo na estruturação da
oração. Esse texto nos foi enviado no dia 22 de janeiro de 2009, setenta
dias depois, o querido Professor Expedito nos deixou. Permitam-nos
saudar a memória do lingüista que, a despeito de todas as adversidades,
deixou-nos esta belíssima contribuição... Provavelmente, a última.
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Com esta composição a Revista (Con)Textos lingüísticos número 3, mais
uma vez, se põe como um espaço que propicia a divulgação de resultados
de pesquisas científicas da área da Lingüística, propondo, assim, um
local de interlocução e, por conseguinte, de troca de conhecimentos entre
estudiosos da linguagem. Desse modo, propicia oportunidade para que
discussões teóricas e práticas pedagógicas possam vir à tona,
consolidando-se como mais uma contribuição fundamental à pesquisa.
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