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1. Apresentação

O presente documento apresenta as atividades desenvolvidas pela coordenação do Grupo de 
Trabalho: Teoria da Gramática (GT-TG) durante o biênio 2008-2010, tendo como referência o 
Plano de Trabalho elaborado no início desta gestão e as demandas recebidas institucionalmente, por 
meio de solicitações feitas pela diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Letras e Lingüística (ANPOLL). Esta coordenação, representada pelas professoras doutoras 
Rozana Reigota Naves (UnB) e Heloisa Maria M. L. Salles (UnB), respectivamente coordenadora e 
vice-coordenadora, foi eleita em 04 de julho de 2008, na reunião de negócios do GT-TG, realizada 
no âmbito do XXIII Encontro Nacional da ANPOLL (ENANPOLL), na Universidade Federal de 
Goiás, em Goiânia-GO.

2. Sobre o GT-TG

O Grupo de Trabalho: Teoria da Gramática (GT-TG) tem longa história na ANPOLL e caracteriza-
se por congregar pesquisadores das áreas de Sintaxe, Semântica, Fonologia, Morfologia, Aquisição 
de Linguagem e Lingüística Histórica, dedicados ao estudo da gramática das línguas naturais sob 
abordagens formais da Linguística.

A fim de incentivar a busca de maior cooperação e de diálogo mais especializado entre seus 
membros, a partir de 2005, as atividades do GT-TG passaram a ser guiadas por temas específicos, 
que servem de diretivas de pesquisa para os membros que desejam desenvolver um trabalho de 
cooperação informal. Os resultados desses trabalhos têm sido divulgados nas atividades e 
discussões realizadas durante os encontros do GT-TG.
O diálogo especializado também vem sendo formalizado por meio de atividades inter-GTs nos 
Encontros Nacionais da ANPOLL (ENANPOLL).

3. Membros do GT-TG

Entende-se por membro efetivo do GT-TG o professor/pesquisador vinculado a um Programa de 
Pós-graduação no país. O GT conta, atualmente, com 35 membros efetivos, quatro desses membros 
tendo sido integrados no biênio de 2008-2010, por meio de solicitação formal à coordenação do 
GT.

Segue-se a lista atualizada de membros do GT-TG:



Acrísio Pires Márcia Cançado

Ana Lúcia Müller Márcia Santos Duarte de Oliveira

Ana Paula Scher Maria Aparecida Torres Morais

Aniela Improta Maria Cristina Figueiredo Silva

Carlos Mioto Maria Denilda Moura

Charlotte Galves Maria José Foltran

Cilene Rodrigues Marina Rosa A. Augusto

Danniel Carvalho Mary Aizawa Kato

Elaine Grolla Maximiliano Guimarães

Esmeralda Vailati Negrão Miriam Lemle

Evani Viotte Ricardo Joseh Lima

Fábio Bonfim Duarte Rodolfo Ilari

Heloisa Salles Rozana R. Naves

Ilza Ribeiro Ruth E. V. Lopes

Jairo Morais Nunes Sérgio Menuzzi

Juanito Ornelas de Avelar Sonia M. L. Cyrino

Leonel Figueiredo de Alencar Teresa Cristina Wachowicz

Marcelo Barra Ferreira
 

4. Descrição das atividades desenvolvidas

4.1. Página eletrônica do GT-TG
A página eletrônica do GT-TG foi reconstruída, tendo em vista ter sido retirada da web pelo 
provedor em que estava anteriormente hospedada. A nova página, cujo endereço é 
http://www.gttg.org.br, apresenta mais informações que a página anterior, e foi reconstruída com o 
apoio técnico de um webmaster profissional e com o apoio financeiro do Programa de Pós-
Graduação em Linguística da Universidade de Brasília.

A proposta inicial do Plano de Trabalho desta gestão, de realizar um mapeamento da produção 
acadêmica dos membros e de seus orientandos no Brasil, ficou parcialmente prejudicada em função 
de os esforços terem de se voltar para a reconstrução da página, recorrendo-se a arquivos 



encaminhados pelas duas últimas gestões do GT. Com a publicação da nova página, conta-se tornar 
mais acessível a informação a respeito da produção acadêmica dos membros do GT e dos grupos de 
pesquisa por eles liderados.

4.2. Lista de discussão do GT-TG
A lista de discussão do GT-TG ( gt_tg@yahoogroups.comEste endereço de e-mail está protegido 
contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. ) foi ampliada, com a inscrição 
de novos integrantes. Essa lista, diferentemente do que ocorre para filiação como pesquisador no 
Grupo de Trabalho, conta com a participação de pós-graduandos, que, por meio da lista, se 
atualizam sobre as principais discussões e eventos na área. Neste biênio, por meio da lista de 
discussão, foram divulgados: eventos, cursos e palestras sob a organização de membros do GT-TG; 
eventos, cursos e palestras, no Brasil e no exterior, organizados por grupos não vinculados ao GT-
TG, com enfoque relevante para a área de interesse do GT-TG; publicações recentes de membros 
do GT-TG; chamadas para publicação em periódicos na área de teoria da gramática ou em áreas 
afins.

4.3. Encontros do GT-TG
O formato dos Encontros Anuais do GT tem sido tradicionalmente definido mediante consulta aos 
membros do GT-TG, por meio da lista de discussão, tendo como diretrizes: (i) a participação do 
maior número possível de participantes das mais variadas universidades do país; (ii) a discussão de 
temas específicos, conforme o interesse dos pesquisadores; (iii) a participação de membros 
vinculados a outros GTs da ANPOLL.

O Encontro Anual do GT-TG em 2009 foi realizado na Universidade de Brasília, nos dias 26 e 27 
de novembro, com o apoio financeiro da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-
DF) e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UnB. A programação desse Encontro 
contou com a participação da conferencista convidada Profa. Maria Rita Manzini, da Universidade 
de Florença (Itália). A programação do evento está indicada a seguir:

Dia 26/11/2009

8h Credenciamento dos participantes

8h30 Abertura do Encontro

9h
Conferência: Mesoclisis in the imperative: phonology, morphology or syntax?
Profa. Dra. Maria Rita Manzini (Universidade de Florença, Itália)

11h

Mesa-redonda: Construções clivadas e pseudo clivadas
- Coordenadora: Profa. Dra. Mary Kato (Unicamp)
- Palestrantes:
Profa. Dra. Mary Kato (Unicamp) e Prof. Dr. Carlos Mioto (UFSC): O problema da 
conectividade em pseudoclivadas e semiclivadas
Doutoranda Simone Guesser (Universidade de Siena): Concordância da cópula e redução 
nas estruturas clivadas e pseudoclivadas do PB
- Debatedores: Prof. Dr. Sérgio Menuzzi (UFRGS) e Profa. Dra. Ilza Ribeiro (UFBA)

14h30 Sessão de Pôsteres
1. Notas sobre a estrutura do DP no português brasileiro: o caso da extração de De-
phrases (Adeilson Pinheiro Sedrins/UFAL)
2. Alçamento em sentenças com acabar (Aline Garcia Rodero/USP)
3. A colocação de clíticos em orações dependentes na história do português europeu (séc. 
16 a 19) (Ana Luiza Araújo Lopes/Unicamp)
4. Adjetivos participais de grau e progressão do evento em PB (Ana Paula Quadros 
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Gomes/USP)
5. Um caminho para a análise das construções com sujeito locativo no português  
brasileiro (Ana Terra Mejía/UnB)
6. O auxiliar tyka do Karitiana (Andrea Marques Carvalho/USP)
7. A morfossintaxe de clíticos de predicados complexos do português europeu (Aroldo 
Andrade/Unicamp)
8. Estrutura do verbo Wajoro (Antonia Fernanda de Souza Nogueira/USP)
9. Alternância média e ergativa no PB (Cristiany Fernandes/UnB)
10. Sincretismo e a sintaxe de gênero: uma proposta de traços (Danniel Carvalho/UFBA)
11. Um estudo preliminar sobre a simetria entre o sintagma determinante (DP) e o  
sintagma complementador (CP) (Déborah Oliveira/UnB)
12. Dativização em português – algumas restrições (Eduardo Correa/UFRGS)
13. O verbo ser existencial no português brasileiro contemporâneo (Elisângela 
Gonçalves/Unicamp)
14. Verbos transitivos em inversões locativas (com ordem XVOS) no português do Brasil 
(Eloisa Pilati/UnB)
15. Os verbos bitransitivos do português brasileiro e a realização dos argumentos  
revisitada (Fabiana Cristina Baldim Lopes Moretti/USP)
16. Distribuição de elementos leves dentro do VP em português: interação entre sintaxe,  
prosódia e estrutura informacional em Teoria da Otimidade (Gabriel de Ávila 
Othero/UFRGS)
17. Um estudo translinguístico da flutuação do quantificador todos (Helena da Silva 
Guerra Vicente/UnB)
18. O fenômeno tempo-aspectual no português brasileiro (Henrique Chaves de Menezes 
Alves/UFMG)
19. Representações estruturais dos verbos em Karitiana (Ivan Rocha da Silva/USP)
20. O acusativo como Caso default na complementação infinitiva no latim (Jane Adriana 
Castro/UnB)
21. Entre reflexivas e médias: problemas para uma análise sintática do u-sincretismo (João 
Paulo Cyrino/Unicamp)
22. Um estudo sobre as passivas com verbos transitivos indiretos no português (José 
Ricardo Pereira dos Santos/UnB)

16h30

Mesa-redonda: Derivação em Morfologia Distribuída
- Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula Scher (USP)
- Palestrantes:
MSc. Indaiá de Santana Bassani (USP), Dr. Alessandro Boechat (USP) e Profa. Dra. Ana 
Paula Scher (USP): Verbos denominais com prefixos des- no português do Brasil
Dra. Solange Mendes de Oliveira (UFSC): A estrutura de evento de formações derivadas 
com -izar e -ecer/-scer
- Debatedoras: Profa. Dra. Maria Cristina Figueiredo Silva (UFSC) e Profa. Dra. Miriam 
Lemle (UFRJ)

Dia 27/11/2009

9h

Sessão temática: Estrutura argumental em diversas perspectivas (Parte I)
- Comunicações:
Profa. Dra. Ana Paula Scher (USP), Dr. Alessandro Boechat (USP) e Doutorando Rafael 
Dias Minussi (USP): Estrutura Argumental em Morfologia Distribuída
Profa. Dra. Márcia Cançado (UFMG) e Doutoranda Luisa Godoy (UFMG): Relacionando 
as estruturas semântico-lexical e sintático-lexical
Profa. Dra. Teresa Wachowicz (UFPR) e Profa. Dra. Maria José Foltran (UFPR): Estrutura 
argumental e aspecto



11h

Sessão temática: Estrutura argumental em diversas perspectivas (Parte II)
- Comunicações:
Profa. Dra. Rozana Naves (UnB) e Profa. Dra. Heloisa Salles (UnB): Construções com 
alternância de estrutura argumental: uma abordagem em termos de núcleos aplicativos 
Profa. Dra. Miriam Lemle (UFRJ) e Dra. Cristina Siaines de Castro (UFRJ): Polissemias  
em verbos segundo uma abordagem exo-esqueletal
Profa. Dra. Esmeralda Negrão (USP) e Profa. Dra. Evani Viotti (USP): Aspectos da 
relação entre voz e estrutura argumental

14h30

Sessão de Pôsteres
23. A interpretação passiva/indeterminada de construções com a partícula se em tempos  
simples do português brasileiro – um estudo em sintaxe experimental (José Ferrari Neto
24. Aquisição do parâmetro de composicionalidade: uma análise translingüística (Julio 
Barbosa/USP & Leonor Simioni/USP)
25. Aspecto lexical x aspecto gramatical: análise do guarani paraguaio à luz de Klein  
(1994) (Lara Frutos /USP)
26. Fenômenos de concordância variável e focalização dos sujeitos pós-verbais no  
português brasileiro (Leonor Simioni/USP)
27. A causativização de verbos inacusativos no PB: restrições semânticas (Luana Lopes 
Amaral/UFMG)
28. Ausência de Determinantes e Complementizadores em Karitiana (Luciana Storto/USP)
29. Predicados de accomplishment em construções comparativas (Luisandro Mendes de 
Souza/UFSC)
30. Alguns aspectos sintático-semânticos das small clauses livres do português brasileiro 
(Marcelo Amorim Sibaldo/UFAL)
31. Diagnósticos de constituência: uma investigação sobre as construções predicativas  
adjetivais (Marcos Carreira/UFPR)
32. Sintagmas locativos complexos: restrição e predicação (Marcos Eroni Pires/Unicamp)
33. Unificando a estrutura das relativas livres (RL) (Mariana Santos de Resenes/USP, Ani 
Carla Marchesan/UFSC & Carlos Mioto/UFSC)
34. Contra anticausativização como reflexivização (Pablo Nunes Ribeiro/UFRGS)
35. Aspectos da sintaxe das orações gerundivas em português brasileiro (Patrícia 
Rodrigues/UEL)
36. Sentenças bitransitivas do português brasileiro: as preposições a e para à luz do  
sistema de núcleos funcionais aplicativos (Paula Armelin/USP)
37. Movimento-wh e checagem de traços: o caso do sujeito de infinitivas (Paulo Medeiros 
Junior/Unicamp)
38. Sobre controle e complementação no português do Brasil (Poliana Camargo 
Rabelo/UnB)
39. Escopo negativo, adjuntos causais e rotulação (Rerisson Cavalcante de Araújo/USP)
40. A incorporação semântica no PB e a interface sintaxe-semântica (Ronald Taveira da 
Cruz/UFPI)
41. Que restrições controlam o preenchimento da posição de objeto direto anafórico em 
PB? (Sabrina Casagrande/Unicamp)
42. A legitimação do uso do artigo definido em relação ao tipo de núcleo do DP possessivo  
(Simone Floripi/UFU)
43. A posição dos elementos-wh no sistema CP do português brasileiro (Simone 
Guesser/Universidade de Siena)

16h30 Reunião de Negócios

18h Encerramento do Encontro

Reportamos ainda a realização, na semana subseqüente ao Encontro do GT-TG/2009, do curso de 



extensão intitulado “Grammatical Categories: Variation in Romance Languages”, ministrado pela 
Profa. Rita Manzini, com duração de 15h/a, com apoio do Programa de Pós-Graduação em 
Linguística da UnB, e cadastrado no SIEX/MEC. Participaram do curso de extensão alunos de pós-
graduação da Universidade de Brasília, da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual 
de Campinas.

O Encontro de 2010, inserido na programação geral do XXV ENANPOLL, será realizado nos dias 
02 e 03 de julho de 2010, na Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte), sede da atual 
Diretoria da ANPOLL, tendo sido observadas as mesmas diretrizes e dinâmica de construção 
coletiva da programação. Neste Encontro, o GT-TG contará com a participação de duas 
pesquisadoras vinculadas também ao GT de Psicolinguística, a saber Marina Rosa A. Augusto 
(UERJ) e Letícia Maria Sicuro Correa (PUC-RJ), respectivamente como debatedora do trabalho de 
Mary Kato (Unicamp), na mesa sobre estrutura do DP, e como apresentadora de trabalho em pôster. 
As atividades previstas para esse Encontro são as seguintes:

Dia 02/07/2010

8h30

Sessão Temática: Estrutura Argumental
- Coordenação: Ana Paula Scher (USP)
- Apresentações:
Ana Paula Scher (USP), Alessandro Boechat (USP) e Rafael Minussi (USP): Estrutura 
Argumental em Morfologia Distribuída
Márcia Cançado (UFMG) e Esmeralda Negrão (USP): A Sintaxe das Sentenças João 
cortou o cabelo e João quebrou o braço
Rozana Naves (UnB) e Heloisa Salles (UnB): Ampliando a Discussão sobre o Papel dos  
Núcleos Aplicativos: O Caso da Alternância Locativa

14h

Mesa-redonda: Estrutura do DP
- Coordenação: Mary A. Kato (Unicamp)
- Apresentações:
Mary A. Kato (Unicamp): DPs complexos em estruturas de construal
Debatedora: Marina Rosa A. Augusto (UERJ)
Ilza Ribeiro (UFBA) e Sonia Cyrino (Unicamp): A estrutura do DP no crioulo de Cabo 
Verde e no PB de afro-descendentes
Debatedora: Ruth Elisabeth V. Lopes (Unicamp)

16h30
Conferência: Tendências e Perspectivas da Semântica de Estrutura Argumental
Profa. Dra. Maria José Foltran (UFPR)

Dia 03/07/2010

8h30

Sessão de Pôsteres:
1. Ana Luiza Lopes (UFMG): A ênclise nas dependentes nos textos do Corpus TychoBrahe
2. Ana Paula Scher (USP), Rafael Minussi (USP) e Indaiá Bassani (USP): Estrutura 
argumental: o licenciamento de argumentos externos de nominalizações do português  
brasileiro, do hebraico e do espanhol
3. Ana Terra Mejía Munhoz (UnB): Locativos não preposicionados em posição de sujeito:  
evidências para uma análise
4. Beatriz Patriota Carneiro (UnB): Verbos psicológicos: hipóteses de aquisição e 
mapeamento
5. Cristiany Fernandes da Silva (UnB): Questões envolvendo o agente em sentenças  
ergativas e médias
6. Danniel da Silva Carvalho (UFBA): Sincretismo e licenciamento de Caso em português  
brasileiro
7. Eloisa Pilati (UnB) e Rozana Naves (UnB): A hipótese de transferência de traços e o  



licenciamento da posição de sujeito no português do Brasil
8. Indaiá Bassani (USP): Discussões sobre o prefixo a- e sua relação com a estrutura 
argumental de verbos do português brasileiro
9. Isabella Lopes Pederneira (UFRJ): Entre a variação e a mudança: duas persistentes  
reanálises de palavras na história do português
10. Karine Vieira Pereira (UFRJ): Falsos Cognatos: para compreensão da relação entre 
morfologia e conceitos
11. Lara Frutos (USP): Relações entre aspecto e graus no Guarani Paraguaio
12. Luísa Godoy (UFMG): As construções média e reflexiva e a decomposição de 
predicados
13. Márcia Cançado (UFMG) e Luísa Godoy (UFMG): Representação lexical de classes  
verbais do PB
14. Maria Carolina de O. A. Petersen (USP): Tipos de subjuntivo e o licenciamento do 
sujeito nulo de controle obrigatório no português brasileiro
15. Maria Denilda Moura (UFAL): A concordância do adjetivo: um estudo comparativo  
entre o PB e línguas crioulas de base lexical portuguesa
16. Maria Dorotea Sales Barbosa (UFMG): Verbos Instrumentais do PB
17. Mariana Santos de Resenes (USP): Pseudo-clivadas e duplicação sintática: uma 
operação de cópia parcial
18. Marina Rosa Ana Augusto (UERJ), Letícia Maria Sicuro Correa (PUC-RJ) e Mercedes 
Marcilese (PUC-RJ): Demandas de processamento distintas na produção de relativas:  
contribuição para o debate sobre as análises do tipo raising ou matching
19. Marisa Lima (UnB): Um estudo sobre a aquisição da estrutura da oração no 
português-por-escrito dos surdos
20. Paula Armelin (USP): Sobre a estrutura de argumentos em sentenças bitransitivas do 
português do Brasil
21. Rafael Dias Minussi (USP): Sobre a morfologia nominal do hebraico: desmembrando 
padrões

9h30
Conferência: Sintaxe de Línguas Particulares e Sintaxe Comparativa
Profa. Dra. Maria Denilda Moura (UFAL)

11h Reunião de Negócios

12h Encerramento das sessões de trabalho do GT-TG

 

4.4. Publicação e divulgação da produção científica do GT-TG
Os trabalhos apresentados no Encontro Anual do GT-TG em 2009 estão sendo organizados para a 
publicação de um volume contendo, em formato impresso, os trabalhos referentes à conferência, às 
mesas-redondas e à sessão temática, e, em formato digital – CD-ROM, os trabalhos apresentados 
em pôsteres. Essa publicação encontra-se em fase de revisão e diagramação, conta com o apoio 
financeiro da FAP-DF e deve sair com ISBN relativo ao ano de 2010.

Como preparação para as discussões desenvolvidas na sessão temática do Encontro de 2009, foi 
realizado, na USP, sob a coordenação de Ana Paula Scher, o evento “Workshop sobre Estrutura 
Argumental”, nos dias 1o.e 2 de outubro de 2009.

Sob a liderança da Profa. Dra. Denilda Moura (UFAL), a atual Coordenação atuou na organização 
dos trabalhos de elaboração do artigo científico intitulado “Teoria da Gramática. Resultados, 
Tendências e Perspectivas”, submetido à Revista da ANPOLL, em resposta a convite formulado 
pela Diretoria da ANPOLL, aos Grupos de Trabalho da ANPOLL, para integrarem edição 
comemorativa aos 25 anos da Associação. O trabalho contou com a colaboração dos seguintes 



membros do GT: Maria Denilda Moura (UFAL), Rozana R. Naves (UnB), Heloisa M. M. L. Salles 
(UnB), Ruth E. V. Lopes (Unicamp), Márcia Cançado (UFMG), Maria José Foltran (UFPR), Maria 
Cristina Figueiredo Silva (UFPR) e Hely Dutra Cabral da Fonseca (UEFS).

4.5. Atividades administrativas
Neste biênio, a coordenação procurou acompanhar e contribuir para as discussões políticas no 
âmbito da constituição e da avaliação da área de Letras e Linguística, por meio das seguintes ações: 
(i) participação no XXIV ENANPOLL, realizado na UFMG (Belo Horizonte), de 03 a 05 de agosto 
de 2009, com o tema “Olhares críticos em Letras e Linguística: Avaliação Interna e Externa; (ii) 
divulgação, recolhimento e compilação dos resultados obtidos em relação à lista de periódicos 
avaliados pelo Qualis-Capes (para fins de elaboração, pela diretoria da ANPOLL, de documento a 
ser enviado à Capes, solicitando-se a atualização da lista de periódicos avaliados; (iii) divulgação 
do Plano Estratégico da Capes para a área de Letras e Linguística, a ser debatido no XXV 
ENANPOLL.

Ainda no âmbito administrativo, a coordenação procedeu à atualização do banco de dados 
formatado pela atual diretoria e disponibilizado na página eletrônica da Associação; participou das 
discussões, com outras coordenações de GT, em diálogo com a atual diretoria, a respeito do 
entendimento do termo pesquisadores, no Artigo 15 do Estatuto da ANPOLL, no sentido de apoiar 
a participação de estudantes de pós-graduação, com apresentação de trabalho, nos Encontros 
Anuais dos GTs e nos Encontros Anuais da Associação.

 

Brasília, 30 de junho de 2010.

Profa. Dra. Rozana Reigota Naves (UnB) – Coordenadora
Profa. Dra. Heloisa Maria M. L. Salles (UnB) – Vice-coordenadora


