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           Préambule
          Nota Introdutória

O presente número da revista Synergies Monde tem origem no Colóquio 
Internacional em homenagem a Jean Peytard: um precursor no campo dos 
estudos discursivos, realizado em março de 2012, selando uma cooperação 
intelectual e amistosa entre os professores de análise do discurso da Faculdade 
de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e os do ICHS da Universidade 
Federal de Ouro Preto, instituição que acolheu o evento. Mais que isso, este 
Colóquio se baseou em outra cooperação entre Universidades, desta vez, de 
diferentes paises: Brasil e França, um amor que já perdura há muito tempo...

Assim o Colóquio revelou-se um lugar de reencontro entre amigos e colegas 
de diferentes nacionalidades e que trabalham com diferentes abordagens 
discursivas como será possível perceber na leitura dos artigos aqui reunidos. 
Mas o Colóquio foi  também um lugar de reflexão sobre a obra de Jean Peytard, 
feita por alguns de seus discípulos brasileiros e franceses. Aos que atenderam o 
convite para aqui publicar todos os meus agradecimentos. 

Os artigos agora reunidos mostram que os conceitos de Jean Peytard viajaram 
e não se restringiram apenas ao uso de uma equipe francesa. Seus discípulos 
ou aqueles que conviveram com Peytard levaram  suas ideias e seu modo de 
trabalhar para além mares, no presente caso, para o Brasil... e as ideias do 
Mestre francês continuaram a viver, unindo-se a outras, transformando-se ou 
simplesmente sendo utilizadas tal como surgiram, nos anos em que Peytard 
as difundia em seus Seminários franceses. A personalidade de Jean Peytard 
marcou diferentes pesquisadores, seja de forma direta, seja de forma indireta, 
isto é, pela voz dos que o conheceram ao transmitirem o que dele aprenderam 
ou pela voz daqueles que tiveram contato com sua obra. 

Agradeço a ajuda da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), da Fundação de (Fapemig) de Minas Gerais, do Programa de 
pós-graduação em Estudos Linguísticos e da Diretoria da FALE/UFMG. Agradeço 
também à Embaixada da França no Brasil aqui representada pelo Professor 
Serge Borg, Adido de Cooperação e de Ação Cultural em Belo Horizonte: sem 
seu ânimo e sua coragem, sem sua ousadia, esse encontro brasileiro nunca 
aconteceria e assim não teríamos a alegria de ver agora estes artigos de 
diferentes pesquisadores aqui reunidos. 
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Uma homenagem a um grande professor não é algo fácil de se fazer. Espero que 
os artigos aqui publicados reflitam a admiração que o trabalho de Jean Peytard 
suscitou e continua a suscitar no campo dos estudos discursivos.
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