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APRESENTAÇÃO
_________________________
Tornamos público o segundo número do segundo volume da REL – Revista Estudos
em Letras. Nesta edição, reunimos trabalhos que contemplam as Letras em alguns de seus
campos de análise. Os textos aqui reunidos promovem a reflexão para múltiplos grupos
sociais, iniciados ou não nos estudos linguísticos e literários. Dessa forma, a REL mantém
seu compromisso com a publicização de textos acadêmicos e de alta qualidade, para a
sociedade, de modo geral. Na sequência, faremos uma apresentação breve acerca dos
artigos que figuram nessa edição.
O trabalho de abertura desta edição é intitulado Interculturalidade e argumentação
na perspectiva do modelo dialogal, produzido a quatro mãos por Izadora Araújo Barbosa e
Rubens Damasceno-Morais. No texto, os autores propõem uma análise argumentativa no
cenário intercultural de falantes nativos de inglês debatendo em português como língua
não materna em situação de estase argumentativa, a fim de compreender como alguns
estranhamentos socioculturais manifestam-se na construção da tensão no momento do
debate.
Leila Miyuki Saito é a autora de Do emergencial ao intencional: reflexões e proposta
de avaliação para o ensino remoto, o segundo trabalho da Revista. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica que discute questões atinentes à esfera da avaliação e de suas relações com a
modalidade híbrida de ensino e com a educação à distância, ambas com crescente
notadamente elevado desde o início do período pandêmico de Covid-19. Ainda, a autora
traz uma proposta didático-avaliativa apoiada no uso das TDIC.
O terceiro artigo apresentado intitula-se Sessões formativas de língua inglesa como
possibilidades agentivas, de autoria de Nícolas Rodrigues Nunes Bessa. O texto promove
uma análise de como as sessões formativas propostas por uma Secretaria Municipal de
Educação contribuem para o desenvolvimento de agências, com foco na ressignificação da
práxis educativa do professor de Língua Inglesa à luz das diretrizes da BNCC. Para tanto, o
autor utiliza-se da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural.
Na sequência, Wellington Michel Souza de Paula dedica-se a propor uma
abordagem de sala de aula que utilize a metodologia da Gramática Gerativa para a
classificação das orações coordenadas e subordinadas adverbiais de valores semânticos
semelhantes. Seu trabalho, intitulado Coordenação e subordinação adverbial: contribuições
da sintaxe gerativa para o ensino do período composto, abrange a disciplina de língua
portuguesa a partir de três coleções de livros didáticos do Ensino Fundamental - Anos
Finais.
O trabalho que encerra esta edição apresenta uma análise interpretativa da
representação literária da violência na obra de Graciliano Ramos, com maior
particularidade os romances São Bernardo e Angústia. Nele, o autor Helton Marques
principia sua análise tendo como pano de fundo as características estilísticas de escrita do
ilustre autor alagoano. O título do texto é Violência, História e Memória em São Bernardo e
Angústia, de Graciliano Ramos.
Prossigamos aos trabalhos completos com votos de uma leitura agradável e
contributiva.
Prof. Dr. Paulo Gerson Rodrigues Stefanello
Editor da REL
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