APRESENTAÇÃO

É com satisfação que trazemos a público este número da Cadernos de Estudos
Linguísticos dedicado ao tema Contexto & Referência.
A relação entre contexto e referência, a partir de escopos diferentes, tem estado
no centro das reflexões dos estudos linguísticos, cognitivos e filosóficos.
Ambas as noções, cumpre lembrar, são essenciais para o sistema nocional
de muitas áreas da Ciência. Afetam uma vasta gama de atividades humanas
construtoras e veiculadoras de sentido. Reivindicam, assim, uma discussão de
natureza interdisciplinar.
Enquanto organizadoras deste número temático da CEL, nossa expectativa é
colocar em evidência, de forma abrangente, coesa e consistente, uma agenda analítica
de perspectivas não binárias ou dualistas da referência, para a qual convergem várias
áreas da Linguística, como a Semântica, a Pragmática, a Linguística Cognitiva, a
Linguística Textual, a Sociolinguística, a Filosofia da Linguagem, a Análise da
Conversação, a Neurolinguística, a Análise de Discurso. Este número reúne 13
textos dedicados às relações entre contexto e referência produzidos em todos esses
domínios.
Com base em corpora variados, os textos que integram este número estão
devotados à discussão de aspectos atinentes ao estatuto do contexto na construção
da referência, à contextualização do sentido, às relações entre contexto e elementos
semânticos e conceptuais, aos processos textuais-discursivos e (sócio)cognitivos
da referenciação, à dimensão multimodal e cognitiva do sentido, à relação entre
processos textuais e contextuais, à constituição de modelos contextualistas
da referência, à interface semântica & pragmática, à relação entre processos
linguísticos, conceptuais e contextuais na construção do tópico discursivo, à relação
entre contexto e cognição, à ancoragem textual e sociocognitiva da referência.
Os trabalhos aqui reunidos trazem contribuições originais à discussão sobre
a referência, vista a partir do contexto enquanto vetor epistemológico essencial.
A partir de suas nuanças e variados matizes teóricos, os artigos aqui reunidos
focalizam as noções de referência e de contexto e exploram a relação entre elas a
partir de corpora variados e de um conjunto relevante de fenômenos linguísticos,

tais como metáfora, (re)categorização, dêixis, narrativa, descrições definidas, tópico
discursivo, frames, desacordos, nomes infinitos, gênero textual, ancoragem textual,
conversação e texto multimodal.
As reflexões desenvolvidas pelos autores sobre a temática deste número
certamente fazem avançar a nossa compreensão acerca da natureza da linguagem
e da cognição humana.
Com o objetivo de organizar as discussões formuladas pelos autores,
distribuímos os 13 artigos em 03 seções ou eixos temáticos.
Na primeira, “A questão do contexto e da referência no campo da Filosofia da
linguagem e no da Semântica-Pragmática”, reunimos os trabalhos de Stojanovic
(Institut Jean Nicod, França), Ruffino (UNICAMP) e Moura (UFSC).
Na segunda seção, intitulada “A questão da referência e do contexto na interface
multimodal cognição-discurso-interação”, reunimos os artigos de Chishman &
Santos (UNISINOS), Avelar (UESB) & Ferrari (UFRJ), Morato et al. (UNICAMP),
Schröder (UFMG), Vereza (UFF) e Mira & Carnin (UNISINOS).
Finalmente, a terceira seção, intitulada “A questão da referência e do
contexto na interface cognição-texto-interação”, reúne os artigos de Bentes et al.
(UNICAMP), Moura (UFOPA), Ramos (UNIFESP) e Pinheiro (UFRN).
Para que este número fosse preparado e publicado no tempo devido, contamos
com a atenção e a diligência de autores e de pareceristas. A todos esses colegas
agradecemos de coração. Se a presente publicação se configura como um dossiê
instigante, consistente e representativo dos campos de interesse aludidos acima
é porque autores e pareceristas envolvidos deram a este número uma valiosa e
generosa contribuição.
Aos autores, agradecemos pelos textos encaminhados à revista; aos pareceristas,
nosso reconhecimento pelo trabalho comprometido e rigoroso. A todos, que jogaram
o jogo alto da interlocução acadêmica e científica, nosso agradecimento.
Cumpre expressar nosso agradecimento, ainda, aos funcionários do Setor de
Publicações do Instituto de Estudos da Linguagem, que sempre procuraram nos
ajudar nas questões de ordem técnica.
Ao fim e ao cabo, esperamos que este número venha a contribuir com a
discussão qualificada da temática Contexto & Referência em nosso campo de
estudos.
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