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APRESENTAÇÃO 

 

Temos o prazer de apresentar-lhe os dez textos resultantes dos 
trabalhos apresentados por Aline Moraes Oliveira (p. 125-137), Bru-
no Deusdará (p. 69-80), Carolina Dias Cunha (p. 138-150), Edson 
Sendin Magalhães (36-68), Elaine Meireles Evangelista (p. 09-19), 
Evelyne Dogliani (p.138-150), Fabiane Celeste Pereira Galiza (p. 20-
28), Ilana da Silva Rebello Viegas (p. 81-92), Juliana dos Santos (p. 
29-35), Lúcia Helena Peyroton da Rocha (p.125-138), Maria Lúcia 
Mexias-Simon (p. 114-124) e Sérgio Nascimento de Carvalho (p. 93-
113) no XII Congresso Nacional de Linguística e Filologia, nos dias 
25 a 29 de agosto de 2008, relacionados ao tema “Questões Linguís-
ticas e Gramaticais”, numericamente relacionados abaixo e acompa-
nhados dos resumos (extremamente resumidos) para caberem nestas 
duas páginas de apresentação. 

O primeiro trabalho trata da construção da voz passiva sob a 
perspectiva da teria funcionalista, considerando aspectos pragmáti-
cos, semânticos e sintáticos na análise de notícias veiculadas em jor-
nais televisivos e na internet sobre o caso da menina Isabella Nardoni. 

O segundo investiga a função dos adjuntos adnominais para 
além das definições nas quais estes são entendidos meramente como 
"termos acessórios", abordando a sua importância no que tange à ar-
gumentação. 

O terceiro faz uma análise partindo dos estudos tradicionais, 
passando por diversas teorias linguísticas, para chegar a uma visão 
funcionalista do fenômeno da transitividade em verbos de movimento. 

O quarto artigo trata da gramática científica do português, en-
volvendo a perspectiva peirciana e saussuriana, como novas trinitari-
edades em estudos desenvolvidos na PUC de São Paulo. 

O quinto artigo analisa textos produzidos a partir de uma ex-
posição de fotografias como a "invenção" de dispositivos de produção 
de pistas para a pesquisa em uma escola pública de ensino médio. 

O sexto analisa os verbos dicendi no discurso reportado cita-
do em duas obras literárias, cotejando nelas a múltipla funcionalida-
de desses verbos para oferecer ao professor de língua materna um 



QUESTÕES LINGUÍSTICAS E GRAMATICAIS 

CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, Nº 17 8 

material teórico-metodológico para o ensino de leitura/interpretação/ 
produção textual mais produtivo no que diz respeito aos VDs. 

O sétimo investiga criticamente fatos e acontecimentos em 
atos de guerra, confirmando a hipótese de que o fato de metáforas se-
rem frequentemente usadas para justificar ações ou (re)ações. 

O oitavo estuda o simbolismo do "zero" como signo linguísti-
co e/ou numérico, constituindo ponte entre linguagem verbal e não 
verbal. 

O nono analisa o comportamento de alguns verbos, como ir, 
vir, chegar e morar, coletados em relatos de opinião, trabalhando-se 
com uma visão tradicional da transitividade verbal, perpassando pela 
gramática de valências e chegando ao funcionalismo. 

O décimo e último observa a existência de variação nas proprie-
dades dos verbos psicológicos de acordo com os gêneros textuais e 
avalia a presença de algumas propriedades dos verbos psicológicos, 
como a preferência por experienciador na posição de sujeito ou de 
objeto sintático da frase, além da relevância dos gêneros textuais e da 
realização morfológica na forma em que o verbo se apresenta no texto. 

Todos esses textos, estão disponibilizados na página virtual 
http://www.filologia.org.br/xiicnlf/17 para serem utilizados e 
divulgados livremente, pedindo-se apenas que não deixem de citar o 
autor e o lugar de onde for extraído qualquer fragmento ou informa-
ção. 

 

Rio de Janeiro, agosto de 2009. 

José Pereira da Silva 

 


