APRESENTAÇÃO

Este primeiro número do volume 55 da Alfa: revista de linguística, além de
trazer treze novos artigos e três resenhas de livros, anuncia a disponibilização, em
seu site, de todos os seus volumes anteriores, desde 1962, ano em que foi lançado
o volume 1 da revista. Dessa forma, os pesquisadores das diferentes questões de
linguagem, tanto no Brasil como no exterior, passam a ter acesso livre à coleção
inteira da Alfa. Na medida em que este periódico é um dos mais antigos da área
traça, de certa forma, um panorama dos estudos linguísticos desenvolvidos no país.
Como este é um número aberto da revista, os artigos publicados contemplam
diferentes áreas das pesquisas em linguística. Eles abarcam estudos que dialogam
com a morfologia, a lexicografia, a sintaxe, a semântica, a interação linguística,
a análise do discurso, a linguística computacional, entre outras áreas. As três
resenhas apresentam e comentam obras recentemente publicadas no mercado
editorial brasileiro, uma de 2009 e duas de 2010. Tendo passado por uma avaliação
criteriosa, temos a certeza de que os textos aqui publicados refletem o que de
melhor tem sido produzido pela comunidade científica, que corresponde aos
pesquisadores e aos professores de universidades brasileiras e de algumas
estrangeiras. Trata-se dos trabalhos que foram selecionados dentre as cinquenta
submissões que a revista recebeu para a chamada aberta à composição deste
número.
Temos a certeza de que, com mais este número da Alfa, manteremos um
espaço aberto para o debate, para a exposição de ideias e de resultados de
investigações no âmbito dos estudos da linguagem. Esperamos que seus leitores
apreciem os textos que ora tornamos públicos e se sintam incentivados a com
eles dialogar, propondo respostas, questionamentos ou intervenções, que serão
sempre assegurados no espaço deste periódico.
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