Editorial
Prezados/as Leitores/as.
Mais um número da Revista Tabuleiro de
Letras. O primeiro do ano de 2021. Infelizmente, mais um número sob as condições
mais que especiais, delicadas, provocadas
pela pandemia. Entretanto, nesse momento, com mais esperança de voltarmos logo à
normalidade possível, já que, no Brasil, foi
iniciada a campanha de vacinação e parte da
população já recebeu a primeira e a segunda
doses das vacinas.
A particularidade desse número diz respeito, sobretudo, ao volume de textos de
docentes, pesquisadores e pesquisadoras
estrangeiros/as; e, por extensão, de instituições de ensino e pesquisa fora do Brasil que
se somam aos/às autores/as brasileiros/as.
Tal fato comprova o alcance de impacto da
Revista e o interesse de falantes de outras
línguas pelos textos publicados.
Também é importante ressaltar o expressivo volume de textos recebidos de autores/
as brasileiros/as, das mais diversas regiões
do país, vinculados/as às mais distintas instituições – o que muito nos alegra.
O número é composto por dezessete artigos, duas resenhas e uma entrevista, que
versam, como de praxe, sobre questões de
interesse das Letras – da linguística e da literatura –, mas, também, da cultura, da comunicação, da sociologia e de outras áreas
e temas afins.
Além disso, o número é lançado num momento em que nosso Programa, o PPGEL, da
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UNEB, realiza a sua primeira seleção para
Doutorado. Nesse sentido, é um número
inaugurador de um novo momento para o
Programa, que já existe há quinze anos, mas
que, somente agora, encontrou o momento
certo para dar esse salto.
A Revista torce para que nossos/as futuros/as doutores/as possam, em alguns
anos, já vinculados/as às mais diversas instituições de ensino e pesquisa, colaborar
com a Revista. Será uma honra.
Como de praxe, agradecemos à Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PPG, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, e à Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Estudo de Linguagens – PPGEL pelos
esforços com que têm encaminhado as solicitações desse Editor para a regularidade da
nossa publicação.
Agradecemos, também, a todos/as avaliadores/as pareceristas pela disponibilidade de tempo e pelo precioso trabalho.
As vossas participações são muito valiosas,
já que são parte imprescindível para a efetivação do trabalho de publicação e para a
concretude da Revista. Sem vocês, a Revista
não existiria.
Por fim, torço para que esse número chegue às vossas mãos e vos encontre fortes,
com saúde e, espero, já vacinados/as.
Boa leitura!

Ricardo O. de Freitas
Editor

