Prezdxs Leitorxs,

É com imenso prazer que apresentamos mais uma publicação de um número especial da Revista
Tabuleiro de Letras.
Esse número foi organizado por Valter de Carvalho Dias, do IFBA, e Norma da Silva Lopes, da
UNEB. É resultado de um conjunto de colaborações resultantes dos trabalhos apresentados no V Congresso
Internacional de Dialetologia e Sociolinguística – CIDS, realizado entre os dias 11 e 14 de setembro de 2018,
na Universidade Federal da Bahia - UFBA, em Salvador, com o tema "Diversidade Linguística: Pesquisa,
Ensino e Interfaces". Contou em sua programação com conferências, minicursos, mesas-redondas, sessões
de comunicações e pôsteres relacionados às áreas da Dialetologia,

da Sociolinguística, do

Sociofuncionalismo, da Linguística Histórica, da Descrição e Ensino de Línguas, das Línguas Indígenas, do
Contato Linguístico, dos Estudos do Léxico, dos Estudos da Oralidade, das Línguas de Sinai, das Tecnologias
da Informação no Ensino de Línguas e das Políticas Linguísticas. Teve como objetivo contribuir para o
crescimento científico da Linguística em todo o território nacional e fora dele, permitindo revelar as
contribuições para o ensino, nos níveis Fundamental, Médio e Superior.
Nesse Número Especial foram reunidos alguns trabalhos apresentados no Congresso. Os textos,
que versam sobre os estudos da diversidade linguística a partir do escopo teórico da Dialetologia e da
Sociolinguística, foram agrupados em três partes: (i) Dialetologia: estudos que se consideram dialetológicos
ou que mantém um diálogo estrito com essa área; (ii) Sociolinguística: pesquisas desenvolvidas à luz da
Sociolinguística Variacionista; e (iii) Interfaces: textos produzidos a partir dos diálogos possíveis com a
Dialetologia e/ou com a Sociolinguística.
O primeiro artigo constitui-se numa apresentação e descrição detalhadas desse número. Traça um
panorama pormenorizado dos textos e autores que compõem esse Número Especial e foi escrito por um
dos organizadores do número, o professor Valter Dias.
Esperamos que o conjunto de textos contribua para o desdobramento de novas e muitas pesquisas
na área e que a leitura dos textos, além de valiosa, seja muitíssimo prazerosa.
Boa leitura!
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Editor
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