Editorial

Um ano, muitas mudanças

Lançamento da Revista na Faculdade de Letras da UFRJ (Foto: Cristiane Oliveira)

Em março de 2014, uma iniciativa do corpo discente do Programa de Pós
Graduação em Linguística da UFRJ (PosLing) começaria a dar frutos. Uma reunião
do Programa trouxe a possibilidade da organização de seminários discentes
semanais ao longo do ano, visando uma constante discussão dos mais diversos
temas relevantes para a Linguística na UFRJ. As discussões resultantes destes
trabalhos fomentaria uma publicação semestral que, mais tarde, seria batizada
como Linguística Rio. Nossa revista de squibs foi publicada pela primeira vez no
dia 25 de setembro de 2014, tendo seu lançamento oficial no dia 23 de outubro na
Faculdade de Letras da UFRJ.

Primeira apresentação dos seminários permanentes (Foto: Nathacia Ribeiro)

Em um ano de vida, a Revista Linguística Rio publicou nove squibs, duas
entrevistas escritas e duas entrevistas em vídeo no canal LingTube1. No mesmo
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www.youtube.com/linguistictube
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período, o PosLing passou por diversas mudanças. Para nós, a mais relevante é a
volta dos tradicionais Seminários de Teses e Dissertações no ano de 2015,
dissolvendo os seminários semanais, fonte original dos trabalhos publicados na
revista.

Entrevistas em vídeo realizadas pela Revista Linguística Rio. A conversa com o professor Marcus
Maia está dividida em três partes a serem publicadas entre os dias 26 de setembro e 10 de outubro.

Acreditamos que estas mudanças estruturais no Programa, somadas ao
amadurecimento da revista ao longo de um ano, torna este momento ideal para
uma expansão da revista. Obviamente, os trabalhos apresentados nos Seminários
de Teses e Dissertações da UFRJ serão sempre bem vindos. Mas a partir desta
edição iniciaremos um processo de expansão para artigos, resenhas, squibs e
outros tipos de trabalhos acadêmicos escritos não apenas pelos membros da UFRJ,
mas também por professores e jovens pesquisadores de outras instituições.
A partir deste número, a Revista Linguística Rio terá como editores o recém
doutor Thiago Oliveira da Motta Sampaio e a doutoranda Nathacia Lucena Ribeiro.
Os editores contarão com o Conselho Editorial formado pela Prof. Aniela Improta
França, pela recém doutora Isabella Lopes Pederneira, pelos doutorandos André
Felipe Cunha Vieira e Priscilla Thaiss de Medeiros, e pela mestranda Ana Luíza
Henriques Tinoco Machado, além dos pareceristas ad hoc. Estas alterações, porém,
se tratam simplesmente de uma reconfiguração formal da equipe que conduziu as
diversas etapas dos seminários ao longo de todo o ano de 2014 e que, agora,
passam a se dedicar inteiramente a revista.
Esta renovação não é exclusividade da Linguística Rio. O PosLing também
reformulou sua linha de frente ao final do segundo mandato do Prof. Marcus Maia.
Após as eleições de junho, a coordenação foi assumida pela professora Aniela
Improta França e pelo seu substituto Alessandro Boechat de Medeiros, a quem a
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comissão editorial deseja e confia em um excelente mandato.
Aproveitamos esta ocasião para demonstrar também todo o respeito ao
Prof. Marcus Maia, um dos maiores incentivadores da criação desta revista. Como
forma de agradecimento a todo o apoio prestado e a toda sua dedicação ao PosLing
durante vários e longos anos, nosso editor Thiago Motta Sampaio conduziu uma
entrevista com este querido e importante pesquisador. Esta entrevista poderá ser
visualizada em três vídeos publicados no canal LingTube2.
Marcus Maia é a pessoa ideal para representar este momento de transição, e
amadurecimento da revista. Iniciado na Linguística Indígena, Marcus faria um
novo mestrado e também seu doutorado nos EUA em Psicolinguística
Experimental. De volta ao Brasil, Marcus iniciou sua carreira como professor na
UFRJ, através do Museu Nacional do Rio de Janeiro onde pesquisava línguas
indígenas, retomando sua formação inicial. Mais tarde, Marcus funda o Laboratório
de Psicolinguística Experimental, que se tornou uma escola de Linguística
Experimental no Brasil. Mais além, Marcus é pioneiro em duas vertentes da
linguística brasileira recente: (i) a Psicolinguística em Línguas Indígenas
Brasileiras, unindo seus domínios de conhecimento, e (ii) a Psicolinguística
Educacional que, após coletar conhecimento sobre o processamento da linguagem
humana, busca usar este conhecimento para torná-los mais conscientes pelos
estudantes do país e, quem sabe, colaborar no desenvolvimento da educação
brasileira. A história de Marcus é exemplo de como o conhecimento sobre a
linguagem pode e deve ser utilizado na vida prática, para diagnosticar e buscar um
melhor desempenho nas atividades linguísticas do cotidiano e na educação do país.
No mesmo caminho, segue o primeiro trabalho externo publicado pela
revista, o artigo de opinião Linguística e Mídia, de Melissa Suárez Cruz, bacharel em
Letras na Universidade de São Paulo. A Linguística ainda é, infelizmente, pouco
divulgada nos jornais e revistas que lemos todos os dias. A última vez em que a
disciplina alcançou as conversas de mesa de bar nos fins de semana foi após a
polêmica do livro Por uma Vida Melhor que “ensinava os alunos a falarem errado”.
Naquela ocasião, a Linguística ainda saiu como vilã da história por emperrar o
trabalho dos gramáticos que tanto se esforçam para ensinar Português ao
2

Vídeo #1: https://www.youtube.com/watch?v=LqOQyUSsV9c - Como tudo começou?
Vídeo #2: https://www.youtube.com/watch?v=L1sxooJs4Kw - Yonne Leite e Linguística Indígena
Vídeo #3: https://www.youtube.com/watch?v=pykTjKXHkL0 - Educação e Considerações Finais
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brasileiro que, não por acaso, já fala a língua desde pelo menos os dois anos de
idade. Como levar este conhecimento ao público? Ou como levar este
conhecimento àqueles que trabalham com linguagem e dependem de uma boa
comunicação com seu público-alvo? Melissa disserta sobre estas perguntas
utilizando como exemplo uma ‘agente infiltrada’ no editorial da Rede Globo que,
um dia, conseguiu inserir o conceito de variação para que as emissões obtivessem
um maior alcance, falando a mesma língua das classes emergentes.
Uma vez que falamos do uso e na variação da linguagem, não há como fugir
de duas das áreas mais importantes e relevantes dos estudos da linguagem: a
Sociolinguística e os Modelos Baseados no Uso. No working paper desta edição, a
doutoranda Eliaine Belford Gomes, da UFRJ, nos apresenta uma análise preliminar
das construções de Foco de amostras dos discursos religioso, jornalístico e
acadêmico na cidade do Rio de Janeiro, levando em consideração os conceitos da
Sociolinguística Variacionista, da Linguística Funcionalista e de Gêneros Textuais.
Seguindo a ideia de intercâmbio de conhecimentos e de análises entre a
Linguística e outros discursos e disciplinas, esta edição conta com dois textos de
duas fonoaudiólogas. Primeiramente, Liliane Ramone pesquisa as falhas de
categorização em contrastes fonéticos (ex. [f] e [v] em faca e vaca) em crianças
entre 9 e 12 anos. Seu squib descreve um experimento que aponta características
acústicas destas falhas, que podem vir a auxiliar os fonoaudiólogos na
compreensão do processamento fonológico e no diagnóstico. Em seguida, faremos
“Um

convite

à

Linguística,

à

Fonoaudiologia

à

Neurologia,

enfim...

à

interdisciplinaridade em prol da Neurociência da Linguagem”, através do texto de
Fernanda Botinhão Marques, fonoaudióloga e recém doutora em Linguística na
UFRJ/iDor. Nesta seção, Fernanda traz sua experiência para ressaltar a
importância da Linguística para a área da saúde, principalmente para a
Fonoaudiologia. Acreditamos que este trabalho será de grande importância para
muitos profissionais da linguística e da Fono e, em especial, para os calouros dos
cursos de Fonoaudiologia.
Ao final deste editorial, gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram
para que a Linguística Rio fosse criada e alcançasse esta marca de um ano de
atividades. Obrigado!
Thiago Motta Sampaio e Nathacia Lucena Ribeiro
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