Apresen tação v.3 8 (2009 )
Em comemoração aos 40 anos do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São
Paulo, a Revista Estudos Linguísticos reitera a sua vocação de publicar os trabalhos
oriundos de apresentação nos Seminários organizados anualmente pela Associação.
A partir deste volume 38 (2009), a revista conta com um Conselho Editorial
composto de pesquisadores, em sua maioria, vinculados a instituições de outros
Estados do Brasil (cf. Membros do Conselho Editorial, e respectivas filiações
institucionais,
no
link
Expediente
no
site
da
revista:
www.gel.org.br/estudoslinguisticos) e também de pesquisadores de instituições
paulistas. Além disso, a revista continua contando com pareceristas ad hoc
pertencentes, também, a instituições paulistas e de vários estados brasileiros, dada
a quantidade de artigos submetidos anualmente à revista. Dessa forma, a
Comissão Editorial imprime – mais explicitamente – um caráter nãoendógeno à
revista, visando assegurar uma diversidade de olhares na avaliação dos artigos
submetidos à publicação.
Para publicação no volume 38 (2009), foram submetidos 172 artigos, sendo 156
enviados para avaliação e 16 excluídos da avaliação por não atenderem às normas
da revista. Dos 156 artigos avaliados, 98 foram aprovados para publicação. Esses
artigos estão publicados em três números, organizados por eixo temático: o
número 1, com o tema “Descrição e Análise Linguística”; o número 2, com o tema
“Linguística: Interfaces”; o número 3, com o tema “Análise do Texto e do Discurso”.
Um quadro da distribuição de artigos publicados por área pode ser encontrado no
link Destaques no site da revista. Somados aos artigos submetidos para avaliação,
são publicados 08 artigos de pesquisadores que apresentaram seus trabalhos em
mesasredondas e conferências durante o 56º Seminário do GEL.
A Comissão Editorial agradece a todos os autores que submeteram artigos para
avaliação e a todos os pesquisadores que contribuíram para esta publicação,
emitindo pareceres de forma criteriosa. Neste volume, encontrase o resultado de
pesquisas em diversas áreas de estudos da linguagem, desenvolvidas não só em
universidades do Estado de São Paulo, mas em todo o território brasileiro.
Luciani Tenani
Presidente da Comissão Editorial
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