APRESENTAÇÃO

ev ista Scripta - que o Programa de Pós-gradu ação em Letras e o Centro de
Estudos Lu so-afro-brasileiros (C ESPUC) vêm d edica ndo, em a lternâ ncia
ão paritári a, ora aos estudos literários e cultura is relativos ao mundo de língua portug uesa, ora aos estudos lingüísticos e filológicos rel acionados com esse mesmo mundo - aprese nta o seu segundo número de Lingü ística e Filologia, co m trabalhos de professores da própria PUC Minas, tanto da pós-graduação qua nto da gradu ação, bem como de docentes de outras instituições brasileiras, empenhados todos
em uma refl exão acerca de q uestões pertinentes à líng ua portuguesa.
D o mesmo modo que a publicação anterior, esta oferece aos seus d estinatários
artigos versando temas variados, que se a linham dentro de perspectivas d e abordage m dife ren ciadas.
Assi m, no campo da Lingüística Histórica, encontram-se estudos voltados para
aspectos da linguagem d as Cantigas de Santa Maria, de D. Afonso X, o Sábio (sécu lo XIII), pa ra certas muda nças veri ficadas no grupo d as constr uções causativas a nalíticas, em su a caminhad a do latim ao portugu ês hodierno, e, ainda, para a qu estão
da origem da metafonia em nossa líng ua.
Arti cul ados, ma is especifica me nte, com o pa radig ma da Gramaticalização,
contam-se trabalhos que discutem os meca nismos e nvolvidos nesse processo, a sua
atu ação (preté rita e/ou prese nte) no português e até mesmo a sua repercussão no
estabelecimento d e uma taxonomi a morfológica dos vocábulos.
Paralela mente a esses apresenta m-se, ainda, estudos que conte mpla m a mi cro- e a macrossintaxe.
Por sua vez, outra série d e a rtigos (ma is ou menos teóricos) enfoca fatos e
questões de ordem di scursiva o u textua l, inserindo-se, pois, nas áreas da Aná lise do
Discurso e da Lingüística Textu al, que costumam se r d esignadas sob o rótulo ú nico
de Ling üísti ca do Discurso.
Como parte especial, apresenta mos o discurso proferido pe la ProP. Ângela
Vaz Leão, na sessão sole ne comemora tiva dos dez a nos do Prog ra ma de Pós-graduação em Letras d a PUC Minas, por ela implantado e coorde nad o d esd e então.
Completando o volume, inaugura mos uma pa rte destinada a resenhas d e livros, versa ndo as investigações lingüísticas em geral e, principalmente, os estudos
voltados para a língu a portuguesa.
Ag rad ecendo a colaboração de todos, esperamos que a revista Scripta, da PUC
Minas, se consolide cada vez ma is e alca nce o objetivo maior que se propôs de divulga r pesquisas lingüísticas capazes de subsidiar e de suscitar, no meio acad êmico,
outras indagações e propostas novas de solução.
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