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Apresentação

Apresentamos com muita satisfação o presente volume da revista Or-
ganon, constituído de artigos que tratam de variação e mudança fonológi-
ca, tanto no que se refere às implicações teóricas quanto no que se refere 
a aspectos metodológicos de análise e a descrições de dados sistemáticos e 
identi( cação de dados singulares. Alguns desses artigos resultam de traba-
lhos apresentados no III Simpósio sobre Vogais (SIS-VOGAIS), realizado 
em novembro de 2011, na UFRGS, em Porto Alegre. Por isso, diversos desses 
trabalhos tratam da variação das vogais no português brasileiro, em diferen-
tes perspectivas. Mas há também trabalhos que tratam da nasalidade no por-
tuguês, da variação fonológica re3 etida na escrita, e da variação encontrada 
no contato lingüístico. A mudança como resultado do processo de variação 
também é abordada em diversas das contribuições.

O volume é constituído por 14 artigos de autores representativos, ( -
liados às mais diversas universidades brasileiras e estrangeiras. Contém 
também uma resenha dedicada a um dicionário de fonologia, obra voltada 
principalmente ao ensino da graduação e da pós-graduação. Como bônus 
especial, trazemos, na Seção Livre, um artigo referencial de Leda Bisol so-
bre o acento em português, o qual circulou entre nós como manuscrito e 
foi tantas vezes citado por pesquisadores do acento que se tornou um clás-
sico, mas que, por razões adversas nunca foi publicado na íntegra.1 Con-
sideramos oportuna sua publicação de forma a tornar acessível também 
para novas gerações de fonólogos as idéias e os argumentos apresentados 
neste texto, provavelmente o primeiro a adotar a fonologia métrica para a 
análise do acento no português. Para sua publicação, optamos por manter 
o artigo tão proximamente quanto possível da sua versão original de 1992, 
retirando apenas os anexos. 

1 Partes da análise foram publicadas em BISOL, Leda. O Acento e Pé Métrico Binário. 
CADERNOS DE ESTUDOS LINGÜÍSTICOS, CAMPINAS, SP, v. 22, 1992, p. 69-80, /
Letras de Hoje, v. 29, nº 4, 1994, p.25-36. O tema também foi retomado em BISOL, Leda. 
O troqueu silábico no sistema fonológico. Um adendo ao artigo de Plínio Barbosa.. DELTA. 
Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada, São Paulo, v. 17, n.2, 2000, e em 
BISOL, Leda. O acento, mais uma vez. Letras & Letras, Uberlândia, v. 18, n.2, 2003, p. 103-177.
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Agradecemos à editora da revista Organon a valiosa oportunidade de 
publicarmos este material. Aos pareceristas, agradecemos imensamente a 
leitura atenta e as sugestões que foram imprescindíveis para o aprimora-
mento dos artigos aqui apresentados.  

Gisela Collischonn e Luiz Carlos Schwindt2

Organizadores

2  Professores do Instituto de Letras da UFRGS e pesquisadores do CNPq.

Organon, Porto Alegre, v. 28, n. 54, p. 1-336, jan./jun. 2013.


