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O número 25 da Guavira Letras consiste em reunir pesquisas acadêmicas voltadas
para o estudo da toponímia, que ganham refinamento teórico e desvelam novas dimensões. É
sob tal luz que se propôs o Dossiê: A toponímia em foco: princípios, métodos, enfoques.
Para a presente edição, os professores Aparecida Negri Isquerdo (Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul/Bolsista de Produtividade do CNPq), Xulio Sousa
(Universidade de Santiago de Compostela) e Rosario Álvarez (Universidade de Santiago de
Compostela), na seção Dossiê, elaboraram a proposta de reunir pesquisas que estabelecem,
em diversos aspectos, o estudo dos topônimos, nomes próprios de lugares.
Além do Dossiê, esta edição apresenta a seção Vária. O Dossiê reúne nove artigos. Já
a seção Vária contém dois artigos que versam sobre pesquisas no âmbito dos estudos
linguísticos, tais como, enunciação na cultura de interação no ensino de língua inglesa e a
assimetria interacional e metadiscurso em entrevistas.
Os artigos desta edição, considerando o Dossiê e a seção Vária, são assinados por
autores de diferentes instituições do Brasil e do Exterior: Instituto Federal de Mato Grosso do
Sul (IFMS), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade
Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidade de Santigo de Compostela (USC) e
Universidade de Vigo (UVigo).
No Dossiê, temos os seguintes artigos: 1. Arredor do topónimo como signo linguístico,
de Gonzalo Hermo González (Universitat Autònoma de Barcelona – UAB); 2.
Fraseotopônimos: estabelecendo diálogos entre a fraseologia e a toponímia, de Elizabete
Aparecida Marques (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS); 3. Nomes,
topónimos e apelidos: camiños de ida e volta, de Ana Isabel Boullón Agrelo (Universidade de
Santiago de Compostela – USC); 4. A intervenção régia na toponímia galega medieval. Os
nomes de Afonso IX (1188-1230), de Gonzalo Navaza (Universidade de Vigo – Uvigo); 5.
Tendências da toponímia urbana do município de Dourados – MS: os nomes das ruas, de
Marilze Tavares (Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD); 6. Os topônimos do
Recôncavo da Bahia, de Lana Cristina Santana e Marcela Moura Torres Paim (Universidade
Federal da Bahia – UFBA); 7. Toponímia urbana da região de Imbirussu, Campo
Grande/MS: registros ontológicos e cartográficos de áreas toponímicas, de Letícia Barbosa
da Silva Cavalcante (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS) e Aparecida Negri
Isquerdo (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS/Bolsista de Produtividade do
CNPq); 8. O sufixo diminutivo -ŎLA na toponímia galega, de Carolina Pérez Capelo
(Universidade de Santiago de Compostela – USC).
Na seção Vária, estão os seguintes estudos: 1. Reciprocidade e enunciação na cultura
de interação em uma classe de língua inglesa de Bagé, de Mégui dos Santos Mascarelo
(Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA) e Silvana Silva (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul – UFRGS); 2. Assimetria interacional e metadiscurso: uma análise de
Guavira Letras (ISSN: 1980-1858), Três Lagoas/MS, n. 25, p. 9-10, jul./dez. 2017.

9

entrevistas, de Solange de Carvalho Fortilli (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –
UFMS/Três Lagoas).
Esperamos que o volume atenda à comunidade científica, oferecendo a devida
visibilidade aos estudos desenvolvidos e que possa contribuir para o debate com respeito aos
temas neles tratados.

Boa leitura!

Kelcilene Grácia-Rodrigues
Editora-Chefe
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