
Editorial 

 

O número 4 da publicação Revista Eletrônica Cadernos da FaEL dá prosseguimento à 

tarefa de tornar pública a pesquisa dos profissionais da área de Humanas. 

Os artigos aqui apresentados espelham um recorte significativo das áreas de Ciências 

Humanas. A pesquisadora Andréia Vicente nos apresenta uma instigante investigação 

acerca das pesquisas antropológicas, com base na vida e obra de Victor Turner. Paulo 

César Silva de Oliveira analisa, tendo em vista as teorias de Mikhail Bakhtin e Gérard 

Genette, principalmente, os dois parágrafos iniciais de Relato de um certo Oriente, de 

Milton Hatoum. Da área de Língua Portuguesa, a professora Anete Mariza Torres Di 

Gregório nos brinda com importante trabalho, que propõe um percurso alternativo de 

leitura, reforçando sua função e importância no processo cognitivo. A Revista, 

cumprindo sua missão de dar voz e vez a todos os pesquisadores, apresenta artigo 

oriundo do trabalho de conclusão de curso da graduada Fabiana Medeiros, que trata de 

uma leitura comparada das obras Dom Casmurro, de Machado de Assis, e Capitu: 

memórias póstumas, de Domício Proença Filho. Do curso de Português-Inglês da 

Faculdade de Educação e Letras da UNIG vem a colaboração da Mestre Luzia C. Cruz, 

abordando a visão ética de John Stuart Mill acerca do papel da mulher em sua trajetória 

histórica. Também a área de Educação e Pedagogia está aqui representada, através do 

artigo de Ramofly Bicalho, a enfatizar a metodologia da história oral, seus limites e 

alcances. Há ainda uma entrevista concedida pelo professor Doutor Douglas Rodrigues 

da Conceição da Universidade do Estado do Pará ao professor Paulo César Silva de 

Oliveira (UNIG), em que Ciências da Religião e Letras se abraçam na busca de novos 

percursos de leitura em torno da obra de Machado de Assis. A entrevista, anteriormente 

publicada parcialmente, aparece aqui na íntegra. 

Mais uma vez, esperamos cumprir a missão da Revista através deste recorte 

significativo das áreas de Humanidades, o qual esperamos sempre ampliar nos 

próximos números. 
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