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APRESENTAÇÃO

A Revista TABULEIRO DE LETRAS, organizada e dirigida pelo Programa de
Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, da Universidade do Estado da Bahia,
apresenta sua edição de número 7.
Os artigos reunidos nesse volume apresentam a diversidade de abordagens dos
estudos literários e linguísticos de diferentes instituições universitárias, que, por sua
vez, reflete o atual cenário de pesquisas acadêmicas no Brasil.
O leitor poderá ter acesso à reflexão de Carla Portilho acerca do Spanglish na
fronteira México-Estados Unidos da América como estratégia de resistência à
dominação da cultura hegemônica; José Luiz Foureaux e Maria das Dôres Lara
apresentam o romance A farofa das Ides, do escritor mineiro Embla Rhodes, ressaltando
sua proposta de renovação de cânones narrativos; Fernando Simplício analisa, em
língua francesa, a maneira pela qual as acepções de vida contemplativa e vida ativa são
representadas em três narrativas do livro Heptaméron de Margarida Navarro; Paulo
Pereira busca demonstrar a estreita correlação que há entre os núcleos funcionais da
sentença das línguas naturais e as categorias verbais de Tempo, Aspecto,
Modo/Modalidade, Número e Voz, segundo a Tese de Hierarquia Linear Universal
(HLU) proposta por Cinque; Sérgio Flores empreende uma abordagem linguística e
histórico-filosófica de mudanças conceptuais que têm sido produzidas na história da
ideias linguísticas, a partir da segunda metade do século XX; Iraci Rocha discute
questões relativas ao “sujeito moderno” e a fragmentação das identidades na
contemporaneidade e Ricardo Sobreira, em língua francesa, procura analisar algumas
definições tradicionais de epifania, apresentando um breve esboço sobre o conceito

como mecanismo ficcional destinado à representação literária dos momentos de tomada
de consciência.
A Revista TABULEIRO DE LETRAS agradece aos autores, aos pareceristas e à
equipe editorial, e esperamos que essa edição contribua para a atual cena do estudo de
linguagens.

Boa Leitura!
Elizabeth Gonzaga de Lima
Editora-Chefe da Revista Tabuleiro de Letras

