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1. O objetivo comum dos membros do GT de Teoria da Gramática 

 

 Atualmente, o GT de Teoria da Gramática congrega pesquisadores das áreas de Sintaxe, 

Semântica, Fonologia, Morfologia, Aquisição de Linguagem e Lingüística Histórica, que têm como 

objetivo comum o desenvolvimento de abordagens formais da Lingüística.  Em conseqüência disso, os 

últimos encontros do GT têm, com bastante sucesso, privilegiado a discussão de temas relacionados às 

interfaces entre a Sintaxe e a Semântica, entre Léxico e Sintaxe, entre Fonologia e Sintaxe, entre 

Fonologia/Sintaxe e Aquisição de Linguagem, e assim por diante.  Também temos mantido espaço 

para debates sobre pesquisas em línguas indígenas, africanas e línguas de sinais feitos dentro de uma 

abordagem formal.  Os debates envolvem tanto membros do GT de Teoria da Gramática, quanto 

membros de outros GTs da ANPOLL, especialmente convidados para participar das discussões. 

 

2. O biênio 2006-2008 

 

 A fim de incentivar a busca de maior cooperação e de diálogo mais especializado entre seus 

membros, o GT decidiu, no encontro de junho de 2004 em Maceió, que suas atividades seriam guiadas 

por temas específicos a serem escolhidos pelo GT para cada biênio. Para o primeiro encontro do 

biênio, elegeram-se os seguintes temas: DPs, Preposições e Aspecto. Todos os temas privilegiaram a 

interface da sintaxe, neste caso mais especificamente, com a semântica. Como tem sido tradição do 

GT, as apresentações envolvem os membros que estejam trabalhando com o tema relevante para o 

encontro e privilegia-se, sempre, um amplo espaço para apresentação de cada trabalho seguido de um 

debate preparado por um membro convidado, antes que o debate se abra para o GT todo. Ainda no 

espírito original do GT, no encontro de 2007 convidou-se membro externo para discussão sobre 

línguas africanas.  

 Para o encontro intermediário do grupo, que se realizou nos dias 27 e 28 de setembro de 2007, 

na Unicamp, foi a seguinte a programação:  

 1. Mesas-redondas: 

(i) DPs (coordenação de Marina Augusto – UERJ/PUC-RJ) 

“Quando expressões nominais quantificadas podem ser topicalizadas” 

Carolina Aguiar e Cilene Rodrigues (UnB) 

Debatedora: Marina Augusto 

“DPs cardinais complexos: escopo cindido e cumulatividade” 

Marcelo Barra Ferreira (USP) 

Debatedor: Luiz Arthur Pagani (UFPR) 



(ii) Preposições (coordenação de Mary A. Kato – Unicamp) 

“Preposições complementadoras: distribuição e propriedades sintático-semânticas” 

Heloisa Salles (Unb) 

“Caso inerente, caso “default” e ausência de preposições” 

Mary A. Kato 

Debatedor: Juanito Avelar (Unicamp) 

(iii) Aspecto (coordenação: Teresa Wachowicz – UFPR) 

“Leituras universais e existenciais do passado composto” 

Karina Verônica Molsing (PUC-RS) 

“Perfectividade” 

Renato M. Basso (Unicamp) 

Debatedora: Teresa Wachowicz 

2. Palestra 

“O léxico como ponto de convergência do contato do português com as línguas africanas”. 

Margarida Maria Taddoni Petter (USP) 

 Resgatando tradição antiga da Anpoll em seus primórdios, decidimos abrir um espaço para 

apresentação de “novas teses e dissertações”. Dentre os interessados, foram selecionadas cinco (três de 

doutorado e duas de mestrado), com o intuito de os membros conhecerem melhor os trabalhos da área 

sendo defendidos fora e dentro do pais.  

 Houve, ainda, a apresentação de 22 painéis, por membros e orientandos de membros do GT. 

Embora alunos de pós não possam fazer parte do GT, segundo diretriz da Anpoll, sempre abrimos 

espaço para suas apresentações como painel. Nesse sentido, circula-se a informação sobre o que se 

está pesquisando na área em todo o pais, assim como os “jovens pesquisadores” podem usufruir do 

contato com membros mais experientes do GT e deles receber sugestões. 

 O encontro realizado na Unicamp contou com o apoio financeiro do programa de pós-

graduação em Lingüística e da Direção do IEL (Instituto de Estudos da Linguagem).  

 Para o encontro nacional, que se realizou em Julho de 2008, em Goiânia, foram debatidos os 

seguintes temas: 

1. Morfologia Distribuída  

2. Línguas Indígenas  

3. Métricas de economia em processamento e aquisição da linguagem, este último em mesa-inter GTs, 

com o GT de Psicolingüística. Vale destacar que foi a única mesa inter-GTs de todo o encontro da 

Anpoll em Goiânia.   

 A programação foi a seguinte:  

1. Morfologia Distribuída: questões teorias e empíricas  

 Miriam Lemle (UFRJ) - "Alguns exemplos na interface da morfologia com a semântica" 

Debatedora: Ana Paula Scher (USP) 

Alessandro Boechat (UFRJ) "O particípio passado nos tempos compostos do PB: um caso de 

subespecificação morfológica”  

Debatedora: Cilene Rodrigues 

2. Línguas Indígenas  



Luciana Storto (USP) - " Construções de copula em Karitiana (Tupi)" 

Debatedor: Fabio Bonfim (UFMG) 

Filomena Sândalo (Unicamp) – “Person hierarchy in Kadiwéu” 

Debatedora: Heloisa Salles (Unb) 

 

3. Mesa inter-GTs: Métricas de economia em processamento e aquisição da linguagem 

“As orações relativas preposicionadas e a hipótese da antinaturalidade de pied-piping” 

Eduardo Kenedy (UERJ/UFRJ) – membro do GT de Psicolingüística 

Debatedor: Carlos Mioto (UFSC) – membro do GT de Teoria da Gramática 

“O custo do processamento de pronomes ligados e sua conseqüência para a aquisição da linguagem” 

Elaine Grolla (USP) – membro do GT de Teoria da Gramática 

Debatedora: Maria Cristina Name (UFJF) – membro do GT de Psicolingüística 

 

4. Apresentação de Painéis 

 Aberta para apresentação de trabalhos em andamentos, tanto por docentes quanto por alunos 

de pós-graduação.  Foram inscritos 25 trabalhos para a apresentação em painéis. 

 O formato dos encontros teve por base duas idéias centrais: a primeira, já fundamental na 

organização dos encontros do GT de Teoria da Gramática desde o biênio 1998-2000, foi a de congregar 

apresentadores e debatedores de variadas universidades do Brasil;  a segunda, foi a de procurar 

montar mesas com a participação de membros de outros GTs, que também trabalham com modelos 

lingüísticos formais. Tanto quanto nos outros encontros, a idéia norteadora da formação das mesas era 

a de congregar o maior número possível de participantes das mais variadas universidades do país.  O 

empreendimento foi bem sucedido, como se constata pela filiação dos apresentadores, debatedores e 

palestrantes dos encontros.    

Ainda, o formato das mesas deu continuidade ao estabelecido pela coordenação anterior. 

Primeiramente, não foi a coordenação do GT sozinha que decidiu os temas em torno dos quais as 

mesas iriam se constituir.  Cada mesa foi concebida e organizada por um coordenador diferente a 

partir de temas sugeridos na lista de discussão do GT, bastante ativa.  Cada um desses coordenadores 

sugeriu um tema e o nome dos possíveis apresentadores e debatedores.  Segundo, porque cada mesa 

foi organizada por um coordenador diferente, em cada caso houve um número diferente de 

debatedores e apresentadores. Todos os trabalhos são enviados para a lista de discussão do GT com 

um mês de antecedência aos encontros para que todos os membros possam participar dos debates. 

Ficam, posteriormente, postados no sitio do GT.  

 

 

 

 

3. Publicações 

 

Durante o encontro de negócios do GT no ENANPOLL de São Paulo, em 2006, ao recebermos a 

coordenação do GT, comprometemo-nos a publicar os trabalhos ali debatidos.  



Após rígida seleção, incluindo também os painéis apresentados, o resultado do encontro encontra-se 

publicado no volume 49 (2) dos Cadernos de Estudos Lingüísticos do IEL, Unicamp (com data de 

2007).  

 Os trabalhos apresentados no encontro do GT em 2007 estão no prelo e serão publicados em 

volume especial da Revista Letras da UFPR, igualmente passando pelo mesmo processo de seleção e 

incluindo também os painéis apresentados.  

 

4. Lista de discussão e página do GT 

  

 No biênio de 2006-2008, dois importantes passos foram mantidos para a integração dos 

membros do GT.  O primeiro foi a manutenção da lista eletrônica de discussão:  

gt_tg@yahoogroups.com.  O segundo foi a manutenção do site do GT, cujo endereço é o seguinte:  

http://www.geocities.com/gt_teoria_da_gramatica.html.  A lista de discussão vem sendo monitora 

pela coordenação do GT e o site tem sido  mantido pelo Prof. Sérgio Menuzzi (UFRGS) e pela 

coordenação.  

 A lista também tem servido de espaço privilegiado para a divulgação de eventos na área no 

Brasil e fora.  

 

5. Participantes do GT 

  

 Desde o biênio anterior, foi decidido, através da lista de discussão, que só constariam como 

membros efetivos do GT os professores que atuam em programas que têm cursos de pós-graduação no 

Brasil. Outros membros como orientandos e ex-orientandos dos membros efetivos, outros professores 

e pesquisadores podem participar da lista de discussão e serem chamados eventualmente para os 

nossos encontros, assim como são sempre bem-vindos para a apresentação de painéis.  

 

Abaixo encontra-se a lista atual dos membros efetivos do GT:  

 

Ana Lucia Müller  

USP-DL  

Ana Paula Scher  

USP-DL  

Carlos Mioto  

UFSC  

Charlotte M. C. Galves  

UNICAMP 

Elaine Grolla 

USP - DL 

Esmeralda Vailati Negrão  

USP-DL 



Evani Viotti  

USP-DL  

Fábio Bonfim Duarte  

UFMG  

Heloisa Salles  

UnB 

Ilza Ribeiro  

UFBA  

Jairo Morais Nunes  

USP-DL 

Juanito Ornelas de Avelar 

Unicamp - DL 

Leonel Figueiredo de Alencar  

UFC  

Marcelo Barra Ferreira 

USP - DL 

Márcia Cançado  

UFMG  

Márcia Santos Duarte de Oliveira  

DLCV/USP  

Maria Aparecida Torres Moraes  

USP-DLCV  

Maria Cristina Figueiredo Silva  

UFSC 

Maria Denilda Moura  

UFAL  

Maria José Foltran  

UFPR  

Marina Augusto  

PUCRJ  

Mary Aizawa Kato  

Unicamp  

Miriam Lemle  

UFRJ  

Ricardo Joseh Lima  

UERJ, Departamento de Estudos da Linguagem 

Rodolfo Ilari  

Unicamp  

Ruth Lopes  

Unicamp  



Sergio Menuzzi  

UFRGS  

Sonia Cyrino  

UNICAMP 

Teresa Cristina Wachowicz  

UFPR 

 

 

6. Próxima coordenação 

 

 Na reunião administrativa do GT, realizada em Goiânia, no dia 03 de julho de 2008, os 

membros presentes elegeram Rozana Naves (rnaves@unb.br) e Heloisa Salles (hsalles@unb.br) da 

UnB, como coordenadora e vice-coordenadora do GT para o biênio 2008-2010. 

 

 

Campinas, 13 de setembro de 2008 

 

 

Coordenadora: Ruth E. Vasconcellos Lopes (Unicamp) ruth@iel.unicamp.br 

Vice-coordenadora:  Sonia M. L. Cyrino (Unicamp) – cyrino@iel.unicamp.br 

 


