Editorial
Prezados/as Leitores/as.
É sempre um prazer publicar mais um número da Revista Tabuleiro de Letras. Primeiro, por saber que os textos aqui publicados
poderão contribuir com diversas pesquisas
em andamento. Segundo, por saber que podem proporcionar prazer para um sem-número de leitores. Terceiro, pelo fato de ver
concretizado um processo muito complexo
e trabalhoso, que é esse da edição de revista.
A publicação é, desse modo, o coroamento
desse processo, a culminância de um trabalho laborioso e delicado.
Entretanto, mais uma vez, repito, é alegria em meio à dor, já que estamos, ainda e
mais um semestre, vivendo as incertezas da
vida e do mundo marcados pela pandemia.
Torço para que possamos superar esse difícil momento o mais breve possível.
Esse volume apresenta um número significativo de artigos. Isso é resultado de uma
procura expressiva pela Revista por parte de
autores e autoras das mais diversas regiões
do país, o que elevou substancialmente o
número de submissões. Como sempre, são
textos que transitam entre os mais diversos
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temas de interesse da área das letras – da
linguística e da literatura –, mas, também, da
cultura, da comunicação, da sociologia e de
outras áreas e temas afins. Entre os diversos
artigos, há, ainda, uma resenha. Torço para
que façam a melhor leitura.
Mais uma vez, e sempre, para sempre,
agradeço a todos/as avaliadores/as pareceristas pela disponibilidade de tempo e pelo
comprometimento e seriedade do precioso
trabalho. Como disse em um outro editorial,
as vossas participações são muitíssimo valiosas, já que são parte imprescindível para
a efetivação do trabalho de publicação e
para a concretude da Revista.
Também agradeço aos autores, autoras,
leitores e leitoras. Torço para que façam
bom uso desse número, tenham excelente
leitura e, sobretudo, estejam fortes e saudáveis para receber 2022 que já se anuncia.
Boa leitura!

Ricardo O. de Freitas
Editor

