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A presente edição da Revista Estudos Linguísticos dá sequência à formulação 
proposta nos volumes precedentes, assegurando assim a continuidade do projeto 
da Revista com vistas à consolidação de sua qualificação. Com efeito, a Revista 
Estudos Linguísticos voltou a figurar no Qualis de Letras/Linguística da CAPES, 
reivindicação de todas as diretorias recentes do GEL. Essa qualificação nos anima a 
continuar no mesmo caminho seguido nos anos recentes, buscando melhorar ainda 
mais o conceito naquela lista.  

A qualificação ali recebida já constitui um avanço em relação à situação anterior, 
mas ainda está distante da real repercussão desta publicação junto à comunidade 
científica. Essa repercussão pôde ser constatada pelo levantamento feito 
recentemente pela ANPOLL, que classificou a Revista Estudos Linguísticos como um 
dos mais relevantes periódicos do país.1 

No sentido de melhorar ainda mais essa qualificação, algumas inovações estão 
sendo introduzidas. A partir desta edição, a numeração de páginas será contínua 
em todo o volume, com vistas a uma melhor conformidade com os padrões 
internacionalmente aceitos para os periódicos científicos. Além disso, procedeu-se a 
uma cuidadosa revisão dos artigos, inclusive das versões em inglês dos abstracts. 
Espera-se, assim, que, numa próxima classificação, a Revista Estudos Linguísticos 
volte a ocupar o lugar de destaque que corresponde à sua posição na área de 
Letras/Linguística. 

No presente número são publicados 85 artigos dos 146 submetidos à avaliação. 
Todos os artigos são provenientes de comunicações apresentadas durante o 57º 
Seminário do GEL (2009). Além disso, são publicados três artigos originados de 
conferências pronunciadas naquela edição do Seminário do GEL, completando assim 
um total de 88 trabalhos.  

Os artigos estão distribuídos nos três números que compõem o presente volume, 
que correspondem aos três eixos temáticos definidos nos volumes precedentes, a 
saber, “Descrição e Análise Linguística”; “Linguística: Interfaces” e “Análise do 
Texto e do Discurso”.  

A Comissão Editorial gostaria de manifestar seu agradecimento aos autores e aos 
pareceristas, que contribuíram para que esta publicação fosse possível. Alguns nos 
ajudaram a corrigir algumas falhas no sistema eletrônico de administração da 
revista. Os trabalhos publicados refletem a grande diversidade das pesquisas 
produzidas nos domínios da linguagem, não somente no Estado de São Paulo, como 
em todo o território brasileiro. 

 

Oto Araújo Vale 
Presidente da Comissão Editorial 
 

                                                 
1  BENTES, A.C. et  al. Relatório diagnóstico sobre a avaliação da comunidade de Letras e Linguística 
relativa aos periódicos do campo disciplinar. Relatório elaborado pela Diretoria da ANPOLL, publicado 
em http://www.anpoll.org.br. Acesso em: 24 nov. 2009. 


