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EDITORIAL 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem 
o prazer de apresentar-lhe mais um número suplementar de sua Revista 
Philologus, com vinte artigos resultantes dos trabalhos apresentados no 
IV Simpósio Nacional de Estudos Filológicos e Linguísticos, que foram 
realizados no Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense 
(Niterói – RJ), nos dias 01 a 04 de abril deste ano de 2012, contando 
com a participação dos seguintes autores: Adriana Recla (p. 20-30), Ân-
gela Maria da Silva Corrêa (p. 201-211), Antonio Carlos Lopes Petean 
(p. 31-37), Antonio José dos Santos Junior (p. 231-243), Ataide José 
Mescolin Veloso (p. 8-19), Carolina Akie Ochiai Seixas Lima (p. 110-
166), Charleston de Carvalho Chaves (p. 244-254), Claudia Borzi (p. 
212-230), Duí Barroso Lima Farias (p. 201-211), Eliabe Procópio (p. 
38-58), Elias Alves de Andrade (p. 110-166), Fabrício Mota (p. 38-58), 
George Gleyk Max de Oliveira (p. 110-166), Glayci Kelli Reis da Silva 
Xavier (p. 95-109), Hilma Ranauro (p. 322-330), Jorge Henrique Nunes 
Pinto (p. 301-321), José Mario Botelho (p. 59-73), José Ricardo Carva-
lho (p. 269-277), Moema Rodrigues Brandão Mendes (p. 167180), Nara 
Maria Fiel de Quevedo Sgarbi (p. 181-200), Paulo Cabral da Silva Ju-
nior (p. 255-268), Rafael Marques Ferreira Barbosa Magalhães (p. 289-
300), Renata dos Reis Vasques (p. 278-288), Roberta Kerr dos Santos 
(p. 74-94) e Vanessa Amin (p. 181-200). 

Neste volume suplementar, excepcionalmente, não faremos a sín-
tese de cada um dos artigos, porque se trata de um número especial e 
porque são muitos os textos. Por isto, sugerimos aos leitores que aces-
sem os respectivos trabalhos e leiam os resumos que estão disponibiliza-
dos no início de cada um deles. 

Pode-se notar também que este número não contém as tradicio-
nais resenhas que disponibilizamos sempre no final do volume. 
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Apesar de ter ficado tão mais extensos que os volumes normais 
desta Revista Philologus, lamentamos que a maioria dos excelentes tra-
balhos apresentados no simpósio não resultou em textos completos para 
publicação ou não puderam ser entregues em tempo hábil. Sugerimos 
que acessem a página http://www.filologia.org.br/iv_sinefil/resumos.htm 
e vejam os resumos dos referidos trabalhos, nos quais estão disponibili-
zados os endereços eletrônicos dos autores para que possam ser consul-
tados diretamente. 

Por fim, o Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguís-
ticos agradece por qualquer crítica que nos puder enviar sobre esta pu-
blicação, visto ser o seu sonho produzir um periódico cada vez mais qua-
lificado e importante para a maior interação entre os profissionais de lin-
guística e letras e, muito especialmente, para os que atuam diretamente 
com a filologia em seu sentido mais restrito. 

 

Rio de Janeiro, junho de 2012. 

José Pereira da Silva 


