FACULDADE DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES
APRESENTAÇÃO

Temos a satisfação de apresentar-lhes o número 17 da SOLETRAS: Revista do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, do primeiro semestre de 2009.
Apesar de ainda estarmos no meado do semestre, resolvemos
disponibilizar logo este número, dada a quantidade de bons artigos
no lista de espera, deixando alguns para um possível número suplementar que já é possível prever, inclusive com textos não incluídos
neste número, apesar de aprovados, para não descaracterizarmos fisicamente o formato do periódico com muito mais páginas do que de
costume.
Este número 17 sai com quatorze artigos na versão impressa,
com a possibilidade de serem incluídos alguns apenas nas versões
virtual e eletrônica, seja pela impossibilidade de formatação do texto
de acordo com as “Instruções Editoriais”, seja pela limitação que nos
impomos para a edição impressa por causa do alto custo de sua produção.
Desculpamo-nos por não apresentar aqui uma síntese dos artigos selecionados e publicados, como seria esperado numa apresentação, mas apenas alguns destaques para algumas peculiaridades e
uma tentativa de indicar grupos temáticos que alguns deles poderiam
compor.
Em primeiro lugar, lembramos que o periódico é um serviço
do Departamento de Letras da Faculdade de Formação de Professores e que há prioridade para os artigos de seus integrantes, apesar de
não ser utilizada, por opção do próprio corpo docente, que optam pelas publicações exógenas, dado o preconceito que paira sobre a avaliação dos membros do próprio grupo que produz o periódico. É por
isto que, neste número, por exemplo, somente um professor do quadro efetivo está prestigiando este espaço para publicação de trabalho
seu.
A publicação em suporte virtual e eletrônica da SOLETRAS
está vinculada ao Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos, que a disponibiliza em www.filologia.org.br/soletras, atraSOLETRAS, Ano IX, Nº 17. São Gonçalo: UERJ, jan./jun.2009
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vés da qual tem grande visibilidade, assim como a sua publicação digital, incluída no Almanaque CiFEFiL, desde a sua primeira edição,
em 2001.
Grosso modo, poderíamos classificar os artigos desse número
17 da SOLETRAS em três grandes grupos: Literatura (com os cinco
artigos – 1, 2, 4, 6 e 11), Ensino (com o artigo 3) e Linguística, em
suas diversas correntes (com os oito artigos – 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e
14), entre os quais estão contempladas a Análise do Discurso, a Linguística Aplicada, a Linguística Textual etc. No grupo de Literatura,
preocupou-se principalmente com a História da Literatura, com a
Crítica Literária, com a Análise Literária e com a Literatura Comparada.
A Filologia não aparece explicitamente tratada em nenhum
dos textos, mas está impregnada em quase todos eles, sempre que
houve a preocupação de explicar e comentar textos e resgatar a cultura dos povos através dos documentos que deixaram escritos.
Para concluir esta breve apresentação, pedimos que nos apontem as falhas encontradas na publicação desses trabalhos porque é a
partir da análise crítica dos nossos erros e dos alheios, destituída de
preconceito e com boa vontade, que os seres humanos progredimos,
aproveitando as “lições” mais facilmente apreendidas “nos erros”
que nos acertos, e mais nos erros dos outros que nos nossos. Por isto,
ficaremos muito felizes se conseguirmos um bom número de críticas
sinceras a esse trabalho para que ele possa refletir o melhor que nosso Departamento disponibiliza à comunidade de Letras.
Rio de Janeiro, primeiro semestre de 2009.

José Pereira da Silva
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