EDITORIAL
Como editora da Revista de Letras da UTFPR-Curitiba, do Departamento Acadêmico de
Linguagem e Comunicação – DALIC, informo-lhes mais uma edição finalizada com a publicação
do 22.º volume, n. 39, de jul./dez. de 2020.
A Revista de Letras da UTFPR-Curitiba, nessa edição de tema livre, está composta de
nove artigos e duas resenhas. Os autores das publicações são de diversas universidades
renomadas do Brasil. Há artigos da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Universidade
Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade de São Paulo
(USP); Universidade de Pernambuco (UPE); Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).
Os artigos tratam de temas como da constituição de identidades como efeito discursivo;
dialogia das vozes; análise sociolinguística; transitividade dos processos verbais; simbologia
imagética; espaço ficcional na literatura e no cinema; análise do romance Ciranda de pedra, de
Lygia Fagundes Telles; ensino de literatura em uma abordagem multimodal; representação de
repressão, além de duas resenhas.
A Revista de Letras da UTFPR-Campus Curitiba está tendo alcance por todo o país. Esse
reconhecimento é graças às pessoas que colaboram conosco com cada edição que vai ao ar.
Portanto, aproveito também para agradecer os pareceristas ad hoc, da UTFPR e oriundos de
diversas outras instituições do país, com sua colaboração irrestrita, avaliando os artigos. Estendo
os agradecimentos aos colaboradores que nos auxiliaram na correção da normatização, das
questões gramaticais dos artigos e dos abstracts, com a postagem no site; especialmente aos
Editores Assistentes Bárbara Brayner (UTFPR-Curitiba/Dalic), Guilherme Magri da Rocha (UenpJacarezinho) e Cecília Barchi Domingues (Unesp-Assis); enfim, a todos que colaboraram com que
mais essa edição fosse publicada, principalmente, aos autores que atenderam a nossa chamada
para submissão, enviando os seus artigos. Desejamos que a leitura dos artigos contribua para
reflexões acerca de várias temáticas na área de Letras, ampliando os horizontes e suscitando
novas pesquisas!
Desejamos uma excelente leitura aos interessados nas discussões promovidas por mais
essa edição da área de Letras, suscitando novos diálogos!
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