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APRESENTAÇÃO 

Temos o prazer de apresentar-lhe os quinze trabalhos apre-
sentados no XI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, reali-
zado em agosto de 2007, que selecionamos para este número 12 do 
volume XI dos Cadernos do CNLF, sobre o tema “morfossintaxe”. 

Foi mera coincidência o fato de a maioria desses trabalhos 
tratar de palavras isoladas do nosso léxico, detalhando um aspecto do 
estudo para cada uma, pois serão analisadas neste volume, especifi-
camente, as palavras “dar”, “até”, “ir”, “então”, “olha só”, os arti-
gos definidos “o(s)” e “a(s)” e o sufixo “shire”, olhados, natural-
mente, sob pontos de vista diferentes. 

Na maioria desses trabalhos, observa-se claramente uma ten-
dência favorável ao funcionalismo do que ao estruturalismo, como 
vinha sendo encontrada nas décadas anteriores, como é o que vere-
mos nos textos de Giselle Aparecida Toledo Esteves, de Christiana 
Lourenço Leal, de Vinicius Maciel de Oliveira e de Evelyn Cristina 
Marques dos Santos, por exemplo. 

Também um outro grupo de trabalhos parece ter sido combi-
nado para estarem aqui reunidos. São os que tratam da questão do 
gênero dos substantivos e outras questões similares que auxiliam na 
fundamentação de argumentos a favor de sua descrição como sendo 
expressa prioritariamente por meio de derivação e não da flexão, 
como tradicionalmente ainda se ensina. 

Aqui, Joaquim Matoso Câmara Jr. é chamado a todo momen-
to como autoridade linguística para abonar reflexões inovadoras, 
como as de José Mario Botelho, Amós Coêlho da Silva e Dimar Sil-
va de Deus, até mesmo quando vão além do ponto a que chegou o 
famoso mestre de todos nós, seja para completá-lo, seja até mesmo 
para emendá-lo. 

Os complementos preposicionados, a expressão do sujeito em 
pomerano, o comportamento dos verbos modais e as circunstan-
ciais temporais em inglês são outras questões tratadas com especial 
atenção em textos específicos deste número, além de estruturas 
morfossintáticas de outras línguas estrangeiras. 
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É pena que não possamos detalhar em sínteses mais substan-
ciosas o conteúdo desses trabalhos, por contenção de espaço e de 
tempo. 

Aproveitamos a oportunidade para lhe fazer um convite espe-
cial, para maior proveito seu e satisfação nossa: visite a página do 
Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e busque 
todos os artigos que ali publicamos sobre o tema de seu interesse. 

Ali, disponibilizamos um sistema de busca interna, através do 
qual se encontram artigos sobre os principais assuntos de Letras, 
principalmente dos pontos de vista linguístico e filológico, que se 
encontra em http://www.filologia.org.br/buscainterna.html, além das 
páginas específicas de eventos de Linguística, Filologia e Letras em 
geral (http://www.filologia.org.br/agendadeeventos.html) e de publi-
cações diversas: http://www.filologia.org.br/cnlf.html (Cadernos do 
CNLF), http://www.filologia.org.br/cong_outros.html (Anais de ou-
tros eventos), http://www.filologia.org.br/revista (Revista Philolo-
gus), http://www.filologia.org.br/soletras (SOLETRAS: Revista do 
Departamento de Letras) etc. 

Os resumos dos trabalhos publicados neste número 12 estão 
no número 1 deste mesmo volume e podem ser lidos na página virtu-
al http://www.filologia.org.br/xicnlf/resumos, assim como podem ser 
baixados para o seu computador todos estes artigos, disponibilizados 
na página http://www.filologia.org.br/xicnlf/12/. Mesmo assim, para 
sua maior tranquilidade, tudo isto será reeditado e atualizado no Al-
manaque CiFEFiL 2009 (em cd-rom) que estará pronto em agosto, 
na época do próximo congresso. 

Cientes de que estamos longe da perfeição, pedimos sua aju-
da, apontando-nos as falhas que forem identificadas para que a pró-
xima edição seja melhor do que esta e todos os autores se sintam 
prestigiados por estarem sendo publicados em um periódico de reco-
nhecido valor editorial. 

 

Rio de Janeiro, dezembro de 2008. 

José Pereira da Silva 


