APRESENTAÇÃO

É com grata satisfação que entregamos aos leitores esta terceira
edição da revista Interfaces Brasil/Canadá, neste terceiro ano de sua
criação. Pelo elevado número de páginas, os leitores poderão constatar
que o número de contribuições de canadianistas brasileiros e canadenses aumentou consideravelmente em relação aos dois primeiros números (2001 e 2002). A Comissão Editorial recebeu nada menos que 25
proposições de artigos oriundos de diferentes pontos do Brasil, o que
atesta a vitalidade dos estados canadenses e comparados em nosso
país.
Como o objetivo da Comissão Editorial foi o de dar ao presente
número, de temática livre, uma grande abrangência temática, o critério
básico de seleção dos artigos foi justamente o de não repetir
determinadas áreas em que as propostas foram mais numerosas. Isso
ocorreu sobretudo na área de literatura quebequense, canadense de
língua inglesa e comparada, sabidamente a área em que há o maior
número de especialistas. Ainda assim, apresentamos, no presente
número sete artigos na área dos estudos literários — dos 14 recebidos! —
quase todos abordando autores canadenses de língua inglesa e
francesa, analisados a partir de perspectivas comparatistas com a
literatura brasileira.
Seguindo uma prática que já se tomou tradicional, editamos
textos de pesquisadores canadenses:-Danielle Forget, da Universidade
de Ottawa; Eva Legrand, da Universidade do Quebec em Montreal
(UQAM); e Gérard Bouchard, da Universidade do Quebec em
Chicoutimi (UQAC) -, cujos textos vêm dialogar com os dos
colaboradores brasileiros, ensejando o surgimento de numerosas
interfaces entre o Brasil e o Canadá, cuja análise se constitui na meta
principal da revista.
Para atualização dos interessados nas recentes publicações
brasileiras e canadenses nessa área de estudos, apresentamos algumas
resenhas de obras que se constituíram em marcos importantes da
edição no Brasil e no Canadá em 2002-2003. Desejamos a todos uma
boa leitura e agradecemos o decisivo apoio da Associação Brasileira
de Estudos Canadeneses (ABECAN) e da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), onde a associação se encontra sediada no
período 2001-2003.
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