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EDITORIAL 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o 

prazer de apresentar-lhe o suplemento do número 60 da Revista Philolo-

gus, correspondente ao terceiro quadrimestre de 2014, com 201 artigos 

correspondentes aos trabalhos apresentados na IX Jornada Nacional de 

Linguística e Filologia da Língua Portuguesa, realizado no dia 5 de 

novembro de 2014 em diversas instituições de ensino superior do Brasil, 

cujos resumos estão disponibilizados a partir da página 2537 deste su-

plemento, muitos dos quais não resultaram em textos completos publica-

dos nessa publicação. 

Com exceção dos que recebemos depois do prazo ou que tiveram 

de ser reenviados, todos os artigos foram incluídos na ordem alfabética, 

inclusive os resumos 

Este suplemento do número 60 da Revista Philologus contém os 

Anais da IX JNLFLP, apesar de terem sido incluídos alguns artigos que 

provêm de trabalhos apresentados no Congresso Internacional: Portu-

guês, Língua do Mundo, evento realizado simultaneamente com a Jor-

nada, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ, sob a coorde-

nação do Prof. Afrânio da Silva Garcia. 

Como é natural, seria impraticável imaginar uma apresentação de 

cada um desses duzentos artigos em um editorial de abertura do volume. 

Por isto, já nos damos por satisfeito com o fornecimento de algumas bre-

ves notícias sobre a estrutura dessa publicação, que passa a ter algumas 

peculiaridades que a fazem diferir dos números regulares da Revista. 

Destaquemos as principais, que são suficientes para caracterizá-la: 

1 Os números regulares da Revista Philologus têm por volta de 164 

páginas, enquanto os suplementos sempre atingem número bastante 

superior, como este, que está com 2779 páginas, dividido em dois 

tomos para facilitar o acesso virtual. 

2 Os números regulares têm três versões: uma impressa, que é distri-

buída aos associados em dia com suas anuidades e a instituições 

pesquisa e ensino de linguística e letras; uma versão virtual (dispo-

nível em http://www.filologia.org.br/revista) e uma digital (em CD-

ROM, no Almanaque CiFEFiL), mas os suplementos não têm a ver-

são impressa, por contenção de despesas. A partir deste ano o Al-

manaque CiFEFiL está editado em DVD porque seu volume já ul-
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trapassará a capacidade midiática de um CD-ROM. 

3 No suplemento, há alguma tolerância para alguns detalhes técnicos, 

como é o caso do resumo, que, em alguns trabalhos, a versão com-

pleta se distanciou muito do que foi proposto, às vezes até com mo-

dificação do título. Nos números regulares, isto não seria tolerável. 

4 Dada a extensão da publicação (2779 páginas neste número), é im-

praticável uma tríplice revisão, como se faz na publicação regular. 

Faz-se uma revisão ortográfica e de formatação, com poucas corre-

ções além desses dois itens, ficando com os próprios autores a res-

ponsabilidade geral da revisão, que deve ser feita antes da entrega 

dos originais. 

Como se vê pelos números, os trabalhos completos publicados 

correspondem a menos da metade dos trabalhos apresentados. Por isto, 

sugerimos aos autores que não conseguiram preparar seus textos comple-

tos dentro do prazo estipulado e das normas do evento, que os preparem 

e submetam à Revista Philologus, para serem publicados em seus núme-

ros regulares. Para isto, consultem as instruções editoriais da revista na 

página http://www.filologia.org.br/revista/instrucoeseditoriais.htm. 

Esperamos que esta publicação seja útil aos seus autores e aos co-

legas que tiverem interesse nos temas aqui publicados e que a possamos 

fazer cada vez melhor. 

Por fim, o CiFEFiL agradece por qualquer crítica que nos puder 

enviar sobre este Suplemento da Revista Philologus e Anais da IX 

JNLFLP, 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. 

Caso queira ampliar sua pesquisa em relação a qualquer um dos 

temas tratados neste número, acesse a página de busca interna do CiFE-

FiL, em http://www.filologia.org.br/buscainterna.html e digite as pala-

vras-chave do tema, porque são milhares os artigos que publicamos para 

o progresso dos estudos filológicos e linguísticos. 

Rio de Janeiro, dezembro de 2014. 
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