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Esta edição especial n. 7 tem um caráter realmente muito especial. Isso porque esta
edição aparece no aniversário de dez anos da REVISTA VIRTUAL

DE

ESTUDOS

DA

LINGUAGEM – REVEL. Em agosto de 2003, havia poucos periódicos brasileiros de
Linguística que disponibilizavam seu conteúdo online. A grande maioria dos periódicos do
país ainda era publicada exclusivamente em papel. Também não havia – pelo menos até onde
sabemos – nenhum periódico que mantivesse regularidade em suas edições e que fosse
exclusivamente online. Foi então que tivemos a ideia de começar justamente por aí: criamos a
REVISTA VIRTUAL DE ESTUDOS DA LINGUAGEM – REVEL, um periódico de Linguística que
deveria ser totalmente gratuito, disponível apenas pela Internet e que deveria manter
rigorosamente sua periodicidade.
De lá para cá, passaram-se já dez anos. Nesse tempo, a REVEL passou por diversas
mudanças (por exemplo, em vez de duas edições por ano, hoje são publicadas três), mas seu
espírito continua o mesmo: a REVEL continua a ser um periódico regular – que não atrasa
suas edições –, gratuito e de acesso exclusivamente online. Esse foi o perfil inicial da
REVEL, e desejamos que continue assim (pelo menos pelos próximos dez anos!).
Para celebrar seu aniversário, organizamos esta edição especial com a participação de
autores que já foram nossos entrevistados ao longo desses anos de REVEL. Neste número, o
leitor vai encontrar artigos inéditos de Valdir do Nascimento Flores e Marlene Teixeira,
Heronides Moura, Jairo Nunes, Plínio Almeida Barbosa, José Borges Neto e Mark Aronoff:
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•

As perspectivas para o estudo das formas complexas do discurso: atualidades de
Émile Benveniste, de Valdir do Nascimento Flores & Marlene Teixeira

•

Despejando água poluída na represa: léxico e construção na semântica verbal, de
Heronides Moura

•

Edge features legitimando movimento-A, de Jairo Nunes

•

Elementos essenciais para um entendimento dos limites e vantagens da estatística
inferencial na pesquisa fonética, de Plínio Almeida Barbosa

•

Ensinar gramática na escola?, de José Borges Neto

•

Varieties of morphological defaults and exceptions, deMark Aronoff
Esta é também uma excelente oportunidade para registrar que a REVEL tem se

destacado no cenário de periódicos da área de Linguística, tanto nacional como
internacionalmente, graças à boa qualidade dos trabalhos apresentados, à dedicação de nossos
membros do Conselho Editorial e de nossos pareceristas convidados ad hoc, à seriedade e à
gentileza de nossos entrevistados, ao compromisso de tradutores e demais colaboradores,
assim como à qualidade de nossos leitores. A todos, um muito obrigado e o desejo de sucesso
em seus trabalhos! Boa pesquisa!
Gabriel de Ávila Othero
Cassiano Ricardo Haag
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