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Esta edição da REVISTA VIRTUAL

DE

ESTUDOS

DA

LINGUAGEM – REVEL,

volume 15, número 28, traz como tema a Teoria da Otimidade. Os leitores
encontrarão nesta edição seis artigos inéditos (escritos por autores de sete diferentes
universidades e centros acadêmicos), uma resenha e um artigo, já clássico, traduzido
(uma tradução de fôlego e de qualidade, diga-se de passagem, feita pela dupla Athany
Gutierrez e Reiner V. Perozzo): “Fidelidade e Identidade Reduplicativa”, de McCarthy
e Prince. Além disso, a edição ainda conta com um texto na seção REVEL

NA

ESCOLA, com um Tutorial e com duas entrevistas.
O texto da seção REVEL NA ESCOLA, “Fonologia em Teoria da otimidade”, foi
escrito por Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (UCPEL) e Roberta Quintanilha
Azevedo (IFSul) e traz uma introdução aos estudos de Fonologia em Teoria da
Otimidade. É um texto de caráter introdutório que pode ser adotado como leitura em
cursos de Letras ou Fonoaudiologia, por exemplo.
O texto do Tutorial, “Teoria da Otimidade Estocástica e Algoritmo de
Aprendizagem Gradual: princípios de funcionamento e tutorial para simulação
computacional”, de Ubiratã Kickhöfel Alves (UFRGS), apresenta um passo a passo
para quem estiver interessado em utilizar o Algoritmo de Aprendizagem Gradual.
Finalmente, como de costume na ReVEL, trazemos duas entrevistas: uma
com um convidado estrangeiro e uma com um entrevistado brasileiro. Convidamos –
também como de costume – duas pessoas que fizeram e fazem parte do
desenvolvimento da área, pessoas influentes e reconhecidas no campo (no caso desta
edição, na área de Teoria da Otimidade). O entrevistado internacional é John
McCarthy (University of Massachusetts, Amherst), e a entrevista foi conduzida pelo
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Bira (Ubiratã Kickhöfel Alves) e traduzida por mim. Nossa entrevistada brasileira
teria sido a profa. Gisela Collischonn (UFRGS), em uma entrevista conduzida por
Giovana Ferreira-Gonçalves (UFPEL). Infelizmente, a Gisela nos deixou muito cedo
e, como uma maneira de homenageá-la, a Giovana aceitou responder uma entrevista
conduzida por mim, que dedicamos à Gisela – Gisela teve sua influência em nossas
vidas acadêmicas, tanto como autora de textos que líamos (era nossa referência,
portanto), bem como professora e posteriormente colega. O texto da Giovana mostra
um pouco dessa influência no seu percurso acadêmico.
Finalmente, agradeço a todos os que participaram desta edição: autores,
tradutores e pareceristas. Abaixo está a relação dos pareceristas que atuaram na
edição, seguida pelos números da edição.

Pareceristas desta edição:
Ana Paula Scher (USP)
Andrew Nevins (University College London)
Athany Gutierres (IFRS)
Carlos Gelormini Lezama (Universidad de San Andrés)
Carmen Lúcia Barreto Matzenauer (UCPEL)
Cátia Fronza (Unisinos)
Christoph Gabriel (Universität Hamburg)
Claudia Brescancini (PUCRS)
Elisa Battisti (UFRGS)
Filomena Sandalo (Unicamp)
Giovana Ferreira-Gonçalves (UFPEL)
Janaína Weissheimer (UFRN)
Luiz Carlos Schwindt (UFRGS)
Marcia Zimmer (Centro Universitário Ritter dos Reis)
Plinio Barbosa (Unicamp)
Reiner Vinicius Perozzo (UFRGS)
Simone Sarmento (UFRGS)
Tatiana Keller (UFSM)
Ubiratã Kichöfel Alves (UFGRS)
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Densidade desta edição:
Artigos submetidos:

19

Artigos recusados (fora do tema ou das normas):

08

Artigos avaliados por pareceristas:
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Artigos recusados por pareceristas:
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Artigos aceitos:
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Artigos publicados:
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