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APRESENTAÇÃO

A idéia da elaboração deste número dos Cadernos de Estudos Lingüísticos
surgiu por ocasião do II Congresso Internacional da ABRALIN, realizado em
Fortaleza, em março de 2001, de cuja programação constavam dois eventos
relacionados sobre referenciação, um Simpósio e uma Mesa-redonda. O
primeiro desses eventos, intitulado “Referenciação, interação e discurso”, teve
a feliz oportunidade de contar com a participação da Profa. Dra. Lorenza
Mondada (então vinculada à Universidade de Basiléia, Suíça, e hoje atuando na
Universidade de Lyon, França), que se encontrava no Brasil como professoravisitante no IEL, além do Prof. Dr. Luiz Antônio Marcuschi, da UFPE, e das
duas organizadoras deste volume. O segundo reuniu três doutorandos do IEL
na área de Lingüística Textual, sob a orientação de Ingedore Koch: Graziela
Zamponi, Maria Luíza da Cunha Lima e Antônio Carlos Xavier.
Tanto em virtude da riqueza dos trabalhos apresentados, como por ser a
referência uma das questões mais antigas que volta a ocupar lugar central nas
investigações sobre a linguagem, achamos que seria interessante convidar
outros pesquisadores que se têm debruçado sobre o tema, como é o caso de
Rodolfo Ilari (UNICAMP), Heronides Moura (UFSC), Mônica Magalhães
Cavalcante (UFC) e Anna Christina Bentes (UNICAMP). Assim foi-se
configurando o presente volume, com o qual desejamos prestar uma
homenagem póstuma ao Prof. Dr. Carlos Franchi, a cujo olhar arguto nenhum
problema lingüístico relevante conseguiu escapar e cuja presença no IEL desde
o momento de sua fundação deixou marcas indeléveis.
A idéia geral deste volume é, em suma, explorar a questão da referência
como uma das chaves para a análise dos processos de produção e interpretação
do discurso, salientando os movimentos (semântico-pragmáticos, enunciativos,
discursivos) que ocorrem nos processos de significação e os que decorrem
como produto desses processos.
Não vamos seguir aqui a praxe de apresentar uma síntese de cada um dos
artigos que compõem este número. Preferimos deixar aos leitores o trabalho
prazeroso de, por si mesmos, desvendarem aquilo que cada um de nós vem

pensando sobre esse aspecto constitutivo (e fascinante) da atividade
linguageira.

Campinas, outubro de 2001
Ingedore Grunfeld Villaça-Koch
Edwiges Maria Morato
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