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EDITORIAL 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos 
tem o prazer de apresentar-lhe o trigésimo primeiro número de sua 
Revista Philologus, com onze artigos, uma entrevista e quatro rese-
nhas, da autoria dos seguintes professores e filólogos ou lingüistas: 
Amós Coêlho da Silva (145-148), Andréa Abrate Coimbra Machado 
(48-61), Carmem Praxedes (7-17), Cidmar Teodoro Pais (117-132), 
Dimar Silva de Deus (67-78), Eliana da Cunha Lopes (22-33), Eva-
nildo Bechara (133-136), Gil Roberto Costa Negreiros (62-66), João 
Bittencourt de Oliveira (34-47), José Pereira da Silva (137-139, 140-
141 e 142-144), Maria Teresa Gonçalves Pereira (79-84), Mariza 
Mencalha de Souza (85-101), Miguél Eugênio Almeida (17-21), Na-
taniel dos Santos Gomes (48-61), Ricardo Tupiniquim Ramos (102-
116) e Vito Cesar Manzolillo (137-140). 

Alguns artigos submetidos foram transferidos para o próximo 
número, visto que a Diretoria de Publicações do Círculo Fluminense 
de Estudos Filológicos decidiu que, a partir do número 28, cada vo-
lume terá de variar entre 120 e 150 páginas para conter um pouco as 
despesas porque alguns associados vêm deixando sistematicamente 
de cumprir suas obrigações financeiras, repassando para nós as suas 
dificuldades. 

Os artigos que ultrapassam o número máximo de páginas 
permitido pelo regulamento da Revista Philologus são divididos e 
editados em dois números consecutivos, para se dar oportunidade a 
outros associados de publicarem os seus trabalhos. 

Este é o segundo número da Revista Philologus com a nova 
estrutura, que passa a contar com uma seção de entrevistas, com o 
plano de publicarmos nos próximos números as entrevistas feitas pe-
lo Vice-Diretor de Publicações do CiFEFiL, Prof. Dr. Vito Cesar de 
Oliveira Manzolillo, com os filólogos Bruno Bassetto e João Borto-
lanza, dando seqüência com a entrevista dos três filólogos agraciados 
com a Medalha Santo Isidoro de Sevilha, cuja outorga ocorreu no dia 
4 de abril de 2005, quando se celebrou o dia daquele Santo na Igreja 
Católica e se realizou, na Universidade de São Paulo a IV Jornada 
Nacional de Filologia. 
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Acreditamos que a qualidade dos artigos publicados na Revis-
ta Philologus justificaria o patrocínio de alguma agência de fomento 
para pudéssemos melhorar a sua qualidade gráfica, que continua so-
frível por falta exclusivamente de alguma forma de patrocínio ou 
fomento. 

Como o nosso objetivo é divulgar os estudos filológicos e lin-
güísticos, gostaríamos, com isso, de poder distribuí-la gratuitamente 
a todas as bibliotecas de cursos de letras das universidades públicas 
brasileiras e para as particulares que a solicitarem. 

Para o próximo número já estão programados os seguintes 
trabalhos, aguardando parecer da Diretoria de Publicações e do Con-
selho Editorial: “Discutindo o caráter acessório atribuído aos arti-
gos”, de Alex Swander; “E a língua portuguesa tornou-se disciplina 
curricular”, de Márcia de Souza Luz-Freitas; a continuação do artigo 
“Hipertexto: Uma possibilidade de crítica textual”, de Andréa Abrate 
Coimbra Machado e Nataniel dos Santos Gomes; “Motivos bíblicos 
da Apologia de Jerônimo contra Rufino”, de Luís Carlos Lima Car-
pinetti; “Subjetividade Revisitada”, Milton Chamarelli Filho; “Tra-
dução e estudos culturais”, de Maria Aparecida Andrade Salgueiro; 
uma entrevista com o Professor Bruno Fregni Bassetto e três rese-
nhas ainda não definidas. 

A Direção desta Revista Philologus e a Direção do CiFEFiL 
pedem aos colegas que contribuam com as suas críticas positivas e 
honestas para que os seus serviços possam atingir a melhor qualidade 
possível que os seus recursos permitem. 

Ainda não temos em mãos os artigos que serão publicados no 
próximo número deste periódico, o que nos leva a sugerir-lhe que 
apresente o seu trabalho dentro das normas estabelecidas nas INS-
TRUÇÕES EDITORIAIS, até o mês de janeiro de 2005, visto que o 
próximo número deverá ser aprontado até o mês de abril. 

 

Rio de Janeiro, abril de 2005. 
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