PALAVRA DO EDITOR
Este primeiro número temático da Revista do GEL, intitulado “Letramentos
Acadêmicos, Internet e Mundialização”, é a realização de um belo e ambicioso
projeto, cuja coerência é uma de suas maiores qualidades. Concebido sob a
direção de Fabiana Komesu (UNESP/SJRP), Juliana Alves Assis (PUC/MG) e Sophie
Bailly (Université de Lorraine), o número reflete a experiência que se pôde realizar
durante a Escola de Altos Estudos (EAE) em Letramentos Acadêmicos, Internet e
Mundialização, que ocorreu na Universidade Estadual Paulista (UNESP), câmpus
de São José do Rio Preto, São Paulo, no período de 20 a 31 de março de 2017.
Conforme indicam as organizadoras em sua “Apresentação”, a Escola permitiu o
intercâmbio de pesquisas entre quinze programas de pós-graduação, vinculados
a treze Instituições de Ensino Superior brasileiras e duas estrangeiras, em uma
parceria até então inédita.
Outra grande qualidade deste número é promover a reflexão sobre,
especialmente, as políticas de internacionalização e o seu impacto na pesquisa
brasileira, seja de um ponto de vista teórico, como o fazem diversos trabalhos
aqui reunidos, seja de um ponto de vista prático, uma vez que o próprio volume
é testemunha e prova do avanço da pesquisa brasileira na área de Linguística
e Literatura, em um “processo de internacionalização [...] de pesquisa para o
desenvolvimento e a inovação no Brasil”, nas palavras das organizadoras.
Se nesta edição há algum espaço para a palavra deste editor, ele deve ser
o do reconhecimento do grande passo que com essa iniciativa se deu, tanto no
âmbito da área quanto no desta Revista. No que concerne à Revista do GEL, podese ainda dizer que ela segue firme no seu propósito de promover o progresso e a
internacionalização da pesquisa em Linguística e Literatura no país, propósito este
que parece encontrar no modelo de número temático, e, portanto, no da parceria,
um de seus alicerces mais sólidos. Por isso, agradeço enormemente às colegas
Fabiana, Juliana e Sophie.
Devo também agradecer à Diretoria do GEL (FCL/Assis, 2015-2017), pelo
apoio dado à Revista no último biênio, e saúdo vivamente a nova Diretoria do GEL
(IBILCE/SJRP, 2017-2019), em especial a colega Luciani Ester Tenani (IBILCE/SJRP –
Unesp), atual presidente do GEL.
Por fim, agradeço à Flávia Bezerra de Menezes Hirata-Vale, Editora cessante,
que esteve a frente da Revista do GEL no período de 2012 a 2017, por todos os anos
de dedicação à Revista, e, sobretudo, pela sua condução ao meu lado, nos últimos
dois anos.
Assis, dezembro de 2017.
Matheus Nogueira Schwartzmann
FCL/Assis – Unesp
Editor da Revista do GEL
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