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APRESENTAÇÃO 

 

Temos o prazer de apresentar-lhe os dezessete trabalhos que 
selecionamos para esse número 15 do volume XI dos Cadernos do 
CNLF, dedicado ao ilustre Confrade e Amigo, Cidmar Teodoro Pais, 
que não pôde esperar a edição de seu trabalho. 

Aproveitamos para registrar aqui o apreço especial que o Cír-
culo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos sempre teve 
por Cidmar Teodoro Pais, o único de seus associados que nunca fal-
tou a nenhum de nossos congressos, inclusive o de 2008, quando foi 
o primeiro, e até hoje único associado, a receber uma homenagem in 
vitam da instituição a que tanto prestigiou, trazendo consigo sempre 
de São Paulo um grande número de seus discípulos e admiradores. 

Os trabalhos aqui incluídos não o foram por qualquer afinida-
de com o homenageado, pois a decisão de dedicá-lo a Cidmar decor-
reu também da coincidência de ser o único número daquele evento 
que ainda estava por ser editado quando veio a falecer, no qual tam-
bém está o seu trabalho, que aqui vai da página 199 à 220. 

Apesar de não estarem formando um número temático como 
foram os anteriores, aqui aparecem trabalhos extremamente interes-
santes, que vale a pena serem lidos, independentemente do interesse 
específico do consulente, como é o caso do trabalho do homenagea-
do, “Semiótica das culturas: valores, saberes compartilhados e com-
petências sociais”, mais um dos excelentes trabalhos dessa linha de 
pesquisa que apresentou no Congresso Nacional de Linguística e Fi-
lologia; o excelente trabalho da Professora Gabriela Barbosa sobre 
“atitudes em fronteira: o caso de Tabatinga e Letícia”, analisando o 
comportamento linguístico daqueles brasileiros e colombianos que 
vivem irmãmente isolados na floresta amazônica; o não menos inte-
ressante trabalho de Kellen Dias de Barros sobre a sermonística do 
Padre Antônio Vieira, quadricentenário em 2008; ou os trabalhos de 
geo e sociolinguística apresentados pelas professoras Irenilde Pereira 
dos Santos, Roseli da Silveira e Adriana Cristina Cristianini. 

Interessante também a relação entre Semiótica e Arquitetura 
no trabalho linguístico de Rozuila Neves Lima sobre “a teoria semió-
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tica da figuralidade na comercialização de produtos turísticos”, tendo 
como embasamento principal a importante obra de sua mestra Nícia 
Ribas d’Ávila e a sua teoria da Figuralidade. 

Não podemos sintetizar todos os trabalhos importantes aqui 
apresentados, como é natural, dado o espaço de duas páginas de que 
dispomos para esta apresentação. Mas isto não desvaloriza os de-
mais, que são quase todos de extremo interesse para os especialistas 
de cada um dos temas enfocados. 

Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os que 
têm colaborado para que os eventos do CiFEFiL consigam divulgar 
com sucesso as atividades linguísticas, literárias e filológicas da área 
de Letras, tornando o domínio filologia.org.br uma referência para os 
estudantes e pesquisadores em geral de suas diversas especialidades. 

Pedimos-lhe que não deixe de nos enviar suas críticas para 
que possamos sempre melhorar a qualidade da divulgação desses 
trabalhos e contribuir, com isto, para o progresso dos estudos filoló-
gicos e linguísticos em geral. 

Lembramos, também, que não fazemos qualquer discrimina-
ção relativamente a qualquer tendência ou opinião de especialistas 
sobre as diversas áreas, subáreas ou especialidades desses estudos, 
deixando aos especialistas de cada grupo a avaliação dos trabalhos 
submetidos e apresentados em nosso congresso e, posteriormente, 
entregues para serem publicados. 

Lembramos que são muito raros os trabalhos cuja publicação 
é recusada, visto que os autores têm sempre a possibilidade de refa-
zer a primeira versão apresentada, caso se torne incompatível com as 
normas de nossas publicações e com os objetivos da instituição e do 
evento. 

 

Rio de Janeiro, janeiro de 2009. 

José Pereira da Silva 


