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APRESENTAÇÃO
A Revista TABULEIRO DE LETRAS, organizada e dirigida pelo Programa de PósGraduação em Estudo de Linguagens, da Universidade do Estado da Bahia, apresenta,
aos leitores, o Volume 08, número 01.

Os artigos, reunidos nesse número, apresentam temáticas relativas aos estudos literários
e linguísticos de diferentes instituições universitárias, contribuindo assim para o debate
de um amplo leque de pesquisas na área de estudo de linguagens.

O presente número inicia com Alba Valéria apresentando o resultado de sua pesquisa
“Leitura de traços de humor”, que objetiva a ampliação da competência de leitura dos
alunos universitários por meio da utilização de gêneros como charges, cartuns e tiras
cômicas para construção de material didático; Andrea Jane propõe compreender a
construção identitária do professor de português no processo ensino-aprendizagem de
língua portuguesa no Brasil e em Portugal; Jean Fisette introduz seu texto com o
questionamento: “Em que condições a fotografia pode adentrar no território da
semiótica?”. A busca dessa resposta conduz o leitor a uma série de reflexões instigantes
acerca da semiótica, da pragmática e da semiótica pragmática; Kelli da Rosa analisa
anúncio de classificados de serviços sexuais de diferentes jornais brasileiros, a partir de
uma abordagem dialógica da linguagem, procurando verificar como as diversas vozes
sociais “se engendram nos anúncios e criam as imagens discursivas do locutor e do
interlocutor”; Pedro Barboza analisa os conceitos referentes ao Sertão, Semiárido e
Nordeste, buscando estas representações identitárias na literatura, nos novos media e em
discursos institucionais. E por fim, o artigo de Viviane de Freitas, em língua inglesa,

investiga no romance Bom dia, Meia Noite, a ficção de Rhys, no tocante às condições
sociais específicas que geram o empobrecimento e a alienação da vida cotidiana.

A Revista TABULEIRO DE LETRAS buscando sempre apresentar aos leitores
discussões profícuas no cenário das Letras, traz neste volume duas entrevistas on-line
com os escritores contemporâneos, Marcelino Freire e Miguel Sanches Neto, que
apresentam suas concepções sobre leitura, literatura e leitor. As entrevistas realizadas
pela TVUNEB, com questões propostas pela Profa. Dra. Elizabeth Lima, aconteceram
no IV Encontro de Leitura e Literatura da Uneb (ELLUNEB), que ocorreu entre 21 a 24
de outubro de 2013.

A publicação deste número foi possível graças às contribuições dos autores, comissão
editorial, pareceristas e equipe editorial.

Boa Leitura!
Elizabeth Gonzaga de Lima
Editora-Chefe da Revista TABULEIRO DE LETRAS

