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APRESENTAÇÃO
Chega a público o décimo segundo volume dos CADERNOS DO NEMP (Núcleo
de estudos morfológicos do Português), reunindo quatro artigos e uma tradução. Partindo
do texto “Por que os lagartos tomam sol?”, Heloisa da Costa Miranda e Luiza Guimarães
Lanes discutem as contribuições semântico-pragmáticas e funcionais do sufixo -inho. Com
isto, as autoras se propõem a explicitar as vantagens que a interface Morfologia e texto
podem trazer para o ensino de língua portuguesa. O título deste artigo é análise
morfológica do sufixo -inho e suas implicações no texto.
Também com um olhar voltado para o texto e para o ensino, Julia Lourenço de
Jesus e Vanessa Pereira Nogueira, no texto “Interface linguística de texto e morfologia: o
cruzamento vocabular”, analisam o processo de formação de palavras com base, como o
próprio título diz, na relação com a linguística textual, sob a ótica da relação entre o
conhecimento linguístico e conhecimentos extralinguísticos, atentando para a interação
entre o falante e o contexto social.
Um olhar da morfologia construcional sobre os sufixos -ex, -il e -ol , partindo de
uma base de dados retirados do twitter, é a contribuição de Iuri Nascimento, que analisa a
contribuição semântica destes três sufixos em construções do atual estágio do PB.
Tipologicamente, dois grupos de dados são separados de acordo com a contribuição
semântica destes formativos às construções nas quais são instanciados: um envolvendo
dados com -ex; outro com -il e -ol.
O último artigo, de Fabiana Gervazoni Rocha, analisa a relação léxico-morfologia
no âmbito da teoria gerativa standard. Fecha o volume a tradução do texto de Amiot & Dal
(2007), sobre a composição neoclássica, feita pelos parceiros de vários artigos, Katia
Emmerick Andrade e Carlos Alexandre Gonçalves.
Que os autores apreciem os textos e a tradução.
Vítor de Moura Vivas
Wallace Bezerra de Carvalho
(Organizadores deste número)
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