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APRESENTAÇÃO 

 

Temos o prazer de apresentar-lhe onze textos completos e três 
resumos1 dos minicursos extras apresentados no XII Congresso Na-
cional de Lingüística e Filologia, nos dias 27 e 29 de agosto de 2008. 

Desta vez, considerando-se o grande número de ofertas de 
minicursos e a quantidade de textos disponibilizados aos alunos, reu-
nimo-los em dois volumes, um para os minicursos oferecidos na se-
gunda-feira e outro para os minicursos extras, oferecidos na quarta e 
na sexta-feira. 

Assim todos os alunos dos minicursos poderão ter em mãos 
os textos dos docentes cujas miniaulas escolherem para freqüentar, 
assim como dos demais que estiverem sendo oferecidos nos mesmos 
dias e horários, com exceção, naturalmente, daqueles de que aqui só 
vão publicados os resumos. 

Deste modo, prestigiamos os professores e os alunos, divul-
gando os excelentes trabalhos daqueles e oportunizando a estes as 
mesmas lições que os outros receberam diretamente, visto que é im-
possível aproveitar todas estas oportunidades que estão sendo dispo-
nibilizadas. 

Para respeitar a sua liberdade de escolha e para abrir oportu-
nidades a todos de assistirem aos minicursos que desejarem, foi eli-
minada a inscrição prévia para que os interessados se inscrevessem 
apenas pessoalmente, no dia do respectivo minicurso, respeitando-se 
o limite de 25 alunos em cada um deles, pela ordem de chegada. 

Os minicursos cujos textos completos não estão aqui incluí-
dos estão dispensados deste limite, considerando-se que não haverá 
cobrança da apostila que será oferecida aos alunos. 

Dispensamo-nos de sintetizar aqui os temas dos minicursos 
oferecidos, pois todos os congressistas receberam os respectivos re-
sumos juntamente com a programação no número 1 do volume XII 

                                                 
1 Os textos completos dos três minicursos que não vão aqui editados serão distribuídos pelos 
respectivos docentes aos seus alunos, que foram impedidos de aqui aparecerem por motivos 
particulares. 
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dos Cadernos do CNLF, entregue no momento de sua identificação 
na recepção do Congresso. 

Pedimos desculpas por não disponibilizarmos a todos o texto 
completo da Professora Regina Duarte Viana, do Professor João Ri-
cardo Melo Figueiredo e da Professora Luci Mary Melo Leon, que 
não chegaram a nossas mãos em tempo hábil para serem editados. 

Todos os textos, no entanto, estão (ou estarão) disponibiliza-
dos em http://www.filologia.org.br/xiicnlf/textos_completos.htm em 
formatos HTM e PDF para que sejam utilizados e divulgados livre-
mente, pedindo-se apenas quem não deixem de citar o autor e o lugar 
de onde foi extraído qualquer fragmento ou informação. 

Aproveitamos o espaço para divulgar a página de busca inter-
na do domínio FILOLOGIA.ORG.BR, que muito lhe ajudará em su-
as pesquisas: http://www.filologia.org.br/buscainterna.html. 

 

Rio de Janeiro, agosto de 2008. 

José Pereira da Silva 


