Apresentação
É com grande satisfação e empenho que este volume atemático da
Revista Veredas inaugura sua implantação em suporte exclusivamente
eletrônico. Trata-se de um passo decisivo que, sem dúvida, assegura
maior dinamicidade em sua circulação e, conseqüentemente, maior
dinamicidade no acesso à produção intelectual acadêmica nacional e
internacional. De fato, estamos passando por uma fase de transição
editorial impelida pelas inevitáveis exigências globalizantes, que, sob
determinado ponto de vista, podem significar avanço, no bom sentido da
palavra.
Todos os esforços que nos cabem estão sendo feitos para tornar a
internet, academicamente, mais confiável, demonstrando, com rigor e
persistência, que a perspectiva tradicional afeita somente ao material
impresso não mais se justifica. Em meio a opiniões divergentes,
desconfiadas da sedução do meio virtual e de sua suposta fragilidade
editorial, consideramos que, especificamente, essa forma de resistência
ao novo somente se justifica quando o nível de letramento virtual ainda é
baixo. Com certeza, é necessário assumir que precisamos nos letrar cada
vez mais nesse meio que realmente veio para ficar. O clichê serve para
ilustrar que a antiga placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre
metal já foi substituída pela placa de computador — sem dor!
Entendemos que a qualidade do trabalho independe do suporte. É
importante salientar que continuaremos aprimorando o mesmo padrão
editoral da Veredas impressa, cujos pilares são: comissão editorial do
Programa de Pós-Graduação em Lingüística da UFJF, formada por
professores doutores; corpo de pareceristas externos e de qualidade,
espelhando a diversidade da produção nacional; avaliação do artigo
submetido por, no mínimo, dois pareceristas. Acreditamos que a
passagem para a veiculação on-line garante maior visibilidade aos textos
publicados, o que facilita nossa inserção em importantes bibliotecas
eletrônicas. Vale convidar os leitores a navegar pelas edições anteriores
da Revista Veredas, que, além de serem disponibilizadas neste site,
também foram impressas.
Nesta edição, especialmente, o grupo de artigos se organiza da seguinte
forma: Magro apresenta a terceira e última parte de seu texto sobre
conexionismo, cujas primeira e segunda partes foram publicadas,
respectivamente, na Veredas volume 5, número 2, e volume 7, número
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2. Pinto compara resultados de testes neuropsicológicos com dados
obtidos em episódios dialógicos, avaliando a compreensão de sujeitos
afásicos, no sentido de apontar para os limites do tratamento
estritamente formal do fenômeno. Ramos, Jardim e Silva Filho
tematizam a aproximação entre Lingüística e Medicina, ao introduzirem a
construção de diagnóstico psiquiátrico que considera a história de
trabalho do paciente. Resende analisa o processo de construção de
narrativas orais de duas crianças de cinco anos, de diferentes inserções
culturais, descrevendo e interpretando seus recursos lingüísticodiscursivos. Ramires focaliza gêneros textuais e as relações de poder
acadêmicas, destacando concepções sobre avaliação, leitura e produção
textual. Silva e Lopes discutem o processo de gramaticalização do que,
no português brasileiro, a partir das três estratégias de relativização
concorrentes em amostra de fala e de escrita. Severo trabalha com
padrões contextuais de uso da expressão quer dizer em dados de escrita.
Por sua vez, Amaral discute a variação ausência/presença de artigo
definido diante de antropônimos, com base em pressupostos teóricometodológicos da Dialetologia e da Sociolingüística Variacionista. Já
Mariani e Medeiros tratam do papel da Academia Brasileira de Letras e
dos Congressos de Lingüística realizados em 1956 e 1958 no processo de
formulação e circulação de idéias lingüísticas durante o governo JK. Por
fim, Romão mostra como os sentidos são estabilizados, rompidos e/ou
deslocados no discurso jornalístico.
Além dos artigos, apresentam-se a tradução do texto seminal On doing
“being ordinary” (SACKS, 1984), feita por Portela, Pellegrino e Gomes,
coordenada por Vilella e Gago, e a resenha de Medeiros do livro
Organização de Dicionários: uma introdução à Lexicografia, de Francisco
da Silva de Borba, editado pela UNESP, em 2003.
Diante da diversidade de fenômenos e focos teóricos tratados neste
volume, a Veredas deseja uma leitura proveitosa e estimulante rumo ao
aperfeiçoamento das pesquisas em Lingüística.
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