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Editorial
Revista Letras Raras, periódico acadêmico de Língua e Literatura v. 9, n. 1. 2020
Entre língua, literatura e discurso como ecos contemporâneos
A Revista Letras Raras inicia o seu nono ano em meio a acontecimentos,
provavelmente, dos mais marcantes do último século, o que nos leva, naturalmente, a repensar o
tudo sob diversos aspectos. A primeira edição de 2020 deste periódico acadêmico é o resultado
de diversos artigos submetidos à plataforma e que os organizadores decidiram nomear Entre
língua, literatura e discurso como ecos contemporâneos, haja vista ser esse o núcleo do
grupo de pesquisa LELLC (Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na
Contemporaneidade), que conduz a revista. Assim, no vol. 9, n. 1, de 2020, os organizadores,
Alain Philippe Durand, professor e pesquisador da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos,
Josilene Pinheiro-Mariz, professora da Universidade Federal de Campina Grande e líder do
LELLC e também por Maria Rennally Soares da Silva, professora da Universidade Estadual da
Paraíba, trazem ao leitor textos de diversos outros pesquisadores do Brasil e do exterior. São
nove textos acadêmicos, uma entrevista, seis poemas e uma crônica. Dentre os autores, estão
professores e pesquisadores da Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade de
São Paulo, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul, Universidade do Estado de Mato Grosso, Instituto Federal de Alagoas,
Universidade Federal de Alagoas, Instituto Federal Goiano, Universidade de Brasília e
Universidade Estadual da Paraíba, Universidade Federal do Tocantins. Mas, conta também com
professores e pesquisadoras da Universidade de Lisboa, Portugal; Universidade de Lille 3,
França; Universidade Jagellonne da Cracóvia, Polônia. Além dos artigos, ainda o leitor
encontrará uma resenha, uma entrevista com a poeta Lubi Prates e os textos de criação literária,
conforme política editorial.
Neste nono ano, mantemos a trimestralidade da Revista, bem como a sua apresentação
em duas línguas, atendendo, assim, critérios internacionais para Academic Journals. Com esse
procedimento, a constante busca pela qualidade resulta no envolvimento de diversos atores,
entre avaliadores/pareceristas dos artigos, revisores de língua, além dos leitores de provas, que
se constitui na fase inicial até a publicação da edição. Iniciamos o ano de 2020, portanto,
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aprendendo, com a reclusão (in)voluntária, que o mundo é uma aldeia e nesse quadro, podemos
mais uma vez partilhar conhecimentos que estão Entre língua, literatura e discurso como
ecos contemporâneos, fazendo dos países Bálticos, por exemplo, uma fronteira vizinha, a
exemplo da Polônia presente neste número.
Portanto, caro leitor, o primeiro número da Revista Letras Raras de 2020, no seu ano
nove, convida você à leitura e à partilha da ciência na área de Linguística e Literatura, “apesar
de”...
Boa leitura!
Josilene Pinheiro-Mariz
Marco Antônio Margarido Costa
Maria Angélica de Oliveira
Editores da Revista Letras Raras: Periódico Acadêmico do Grupo de Pesquisa LELLC Laboratório de Estudos de Letras e Linguagens na Contemporaneidade, da Universidade Federal de
Campina Grande.
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