
 

5 Anais do XXII Congresso Nacional de Linguística e Filologia. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos tem o 
prazer de apresentar-lhe este número 03 do volume XXII dos Cadernos 
do CNLF, com mais 66 (sessenta e seis) textos completos dos trabalhos 
recebidos, que foram apresentados no XXII Congresso Nacional de Lin-
guística e Filologia do dia 29 a 31 de agosto de 2018, realizado na UNI-
VERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ), totalizando 
865 páginas neste Tomo II. 

Na história das locações deste Congresso, vale lembrar que ele 
nasceu em 1997, na Faculdade de Formação de Professores da Universi-
dade do Estado do Rio de Janeiro (São Gonçalo-RJ). Sua segunda edição 
ocorreu na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (Rio de Janeiro-RJ) e, depois disso, quinze edições consecutivas foram 
realizadas no Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro-RJ). Por causa disso, muitos participantes fre-
quentes deste Congresso já o consideravam um evento da UERJ, supon-
do que o CiFEFiL fosse um órgão ou setor daquela instituição. 

Somente a partir de 2014, é que ele se realizou fora do âmbito das 
instituições públicas de ensino superior do Rio de Janeiro, com a adesão 
da Universidade Estácio de Sá, que gentilmente nos acolheu desde o iní-
cio daquele ano, quando ali realizamos o VI Simpósio Nacional de Estu-
dos Filológicos e Linguísticos, pelo que agradecemos penhoradamente. 

Também em 2014 recomeçamos nossas atividades acadêmicas na 
Universidade Veiga de Almeida, com a IX Jornada Nacional de Linguís-
tica e Filologia da Língua Portuguesa, visto que foi na UVA que começa-
ram os primeiros eventos organizados pelo CiFEFiL, quando seu funda-
dor, Emanuel Macedo Tavares era professor de Filologia Românica nesta 
instituição. 

Neste ano de 2018, retornamos ao Instituto de Letras da UERJ e 
estamos certos de ter retribuído com um evento de alto nível, o XXII 
CNLF, que contou com 214 (duzentos e catorze) propostas de trabalho, 
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das quais 202 (duzentas e duas) foram apresentadas durante os três dias 
do evento. 

Dando continuidade ao trabalho dos anos anteriores, editamos o 
livro de Programação, o livro de Resumos e a 1ª edição dos Textos Com-
pletos, Tomo I, em suporte eletrônico (virtual e digital), e a versão im-
pressa da Programação, para conforto dos congressistas: em suporte vir-
tual, na página do Congresso (http://www.filologia.org.br/xxii cnlf); em 
suporte digital, no volume XXII dos Cadernos do CNLF (CD-ROM) e em 
suporte impresso, no n. 01 do vol. XXII dos Cadernos do CNLF. 

Os Anais Eletrônicos do XXII CNLF já trazem publicados, além 
do livro de Programação e Resumos, sessenta textos completos deste 
XXII CONGRESSO NACIONAL DE LINGUÍSTICA E FILOLOGIA, que corres-
pondem à 1ª edição dos Anais, Tomo I, para que os congressistas interes-
sados pudessem levar consigo a edição de seu texto, não precisando es-
perar até o final do ano para terem em mãos a edição completa de todos 
os trabalhos. 

Reforçando a firmação acima, a programação foi publicada tam-
bém em caderno impresso, para se tornasse mais fácil a consulta durante 
o evento. 

O Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e sua 
Diretoria agradece a todos pela rica semana de convívio acadêmico com 
a participação dos mais de 300 (trezentos) Congressistas inscritos, o que 
garantiu o sucesso do Congresso. 

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2018. 

 

 

 


