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PREFÁCIO

O livro que o leitor tem em mãos, Gramática Gerativa em Perspectiva,
cumpre, ao mesmo tempo, dois papéis importantes. Por um lado, ele atualiza os
leitores interessados pelos estudos em Linguística Formal, apresentando-lhes,
além do estado da arte do modelo teórico da Gramática Gerativa, uma coletânea
de artigos desenvolvidos dentro desse quadro teórico. Por outro lado, ao reunir esses artigos, este volume também apresenta a seus leitores um conjunto de
jovens professores-pesquisadores da Universidade Federal da Bahia que vêm
contribuindo de forma relevante e indispensável para o aprimoramento dessa
teoria da gramática. Trata-se de uma geração de linguistas de orientação formalista que, embora não tenha testemunhado, ela própria, todas as etapas do
desenvolvimento dos estudos sobre a faculdade da linguagem humana, sistematizados pela investigação em Gramática Gerativa desenvolvida desde o início da
década de 60, apropriou-se de seus avanços e apostou neles como ferramentas
imprescindíveis para a descrição e análise de fenômenos diversos observados em
diferentes línguas naturais.
As pesquisas relatadas nas próximas páginas se desenvolveram a partir de
perspectivas distintas do quadro teórico gerativista. Pode-se dizer que elas representam, com muita justiça, o trabalho qualificado e diversificado que vem sendo
desenvolvido no Brasil dentro do quadro teórico da Gramática Gerativa. Mais
que isso, representam, também, contribuições importantes para o debate, sempre
vibrante e motivador, que se estabelece entre os pesquisadores dessa área do conhecimento: as questões colocadas pelos trabalhos que tratam de dados de mudança no espanhol antigo, de dados de aquisição de segunda língua, da relação
entre Gramática Gerativa e Dialetologia, bem como por aqueles que tratam de fenômenos linguísticos possivelmente relacionados a princípios ou parâmetros das
línguas naturais suscitam discussões teóricas que, certamente, só fazem somar,
no que concerne ao refinamento do modelo teórico, sempre em construção.

Gramática gerativa em perspectiva

Nesse sentido, a publicação de Gramática Gerativa em Perspectiva se dá
“no lugar certo, na hora certa”, e quem ganha com isso são os professores, estudantes e pesquisadores vinculados aos cursos de Graduação e Pós-graduação em
Letras e Linguística de todo o Brasil, assim como leitores de áreas correlatas que
têm na linguagem o seu objeto de estudo.
É hora de aproveitar a leitura!
Ana Paula Scher
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