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APRESENTAÇÃO 

Temos o prazer de apresentar-lhe os dezessete trabalhos que 
selecionamos para esse número 11 do volume XI dos Cadernos do 
CNLF, sobre a temática “Léxico e Semântica”. 

Considerando o grande número de artigos, resolvemos não 
fazer aqui uma apresentação resumida de cada um dos trabalhos, vis-
to que a apresentação ficaria muito ampla, considerando-se o padrão 
desse periódico, que não admite uma apresentação de mais de três 
páginas. 

Tratarão mais especificamente do léxico os artigos de número 
1, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 16 e 17, apresentados por Flávio Barbosa, Maria 
Aparecida Barbosa, Nelly Carvalho, Tatiani Ramos, Leilane Ramos 
da Silva, Vinícius Baião Vieira, Ângela Marina Chaves Ferreira, De-
nise Salim Santos, Sabrina Araújo Pacheco e Patrícia de Jesus Car-
valhinhos; os de número 2, 3 e 6 tratam especificamente da semânti-
ca e os demais (de número 8, 9, 10, 14 e 15) tratam de ambos os as-
pectos (lexicais e semânticos). 

Tanto os estudos lexicais quanto os semânticos são, natural-
mente, relacionados com outros aspectos dos estudos linguísticos ou 
com corpus específicos. 

Flávio Barbosa, por exemplo, estudou as lexias em letras de 
sambas; Nelly Carvalho, analisou-as no discurso publicitário; Denise 
Salim, no vocabulário popular na Ilha do Pavão; Sabrina Araújo Pa-
checo foi vê-las nos dicionários bilíngües escolares espanhol-
português/português-espanhol ou na comparação entre o português 
brasileiro e o europeu. 

A semântica, além de relacionada quase sempre ao léxico, 
também foi estudada com enfoques particulares, como foi o trato fei-
to por Zinda Vasconcellos, relacionando-a com a sintaxe na frase. 
Outro grupo focalizou a semântica especificamente em orações su-
bordinadas adverbiais. 

A terminologia, relacionada à semântica e ao léxico, foi trata-
da especificamente por Rosemary Irene Castañeda Zanette e por Sa-
brina Araújo Pacheco e Patrícia de Jesus Carvalhinhos. 
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Como lembrado mais acima, abstivemo-nos de apresentar 
uma síntese mais substanciosa dos trabalhos aqui reunidos, para o 
que remetemos o leitor para o número 01 deste volume XI, no qual 
esses resumos estão publicados em ordem alfabética dos títulos. A-
lém disso, eles também se encontram disponibilizados na Internet, na 
página http://www.filologia.org.br/xicnlf/resumos, onde também se 
encontram na mesma ordem alfabética. 

Este número 11 também está disponibilizado na Internet e 
poderá ser acessado na página http://www.filologia.org.br/xicnlf/11 e 
também será publicado em cd-rom no Almanaque CiFEFiL 2009, 
que circulará a partir de agosto de 2009. 

Pedimos a colaboração do ilustre leitor no sentido de nos a-
pontar possíveis falhas nessa edição, para que possamos oferecer um 
serviço de melhor qualidade nas próximas edições. Por isto, anteci-
padamente agradecemos, contando com a sua crítica. 

 

Rio de Janeiro, dezembro de 2008. 

José Pereira da Silva 


