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Sobre o Encontro do GT-TG: 

O grupo de trabalho Teoria da Gramática tem longa história na ANPOLL e 

caracteriza-se por congregar pesquisadores dedicados ao estudo da gramática das línguas 

naturais sob abordagens formais. Nos primeiros anos de sua criação, contou com linguistas 

trabalhando na área da Sintaxe. No entanto, mais recentemente, o GT vem buscando 

aproximar-se de outros grupos de pesquisadores que trabalham em áreas como a Semântica 

Formal, a Fonologia, a Linguística Histórica, a Psicolinguística e as Línguas Indígenas. As 

coordenações mais recentes do GT têm procurado incentivar a participação destes 

pesquisadores nas atividades do GT, bem como organizar atividades inter-GTs nos 

encontros da ANPOLL.  

Para este Encontro Intermediário, buscamos dar continuidade às atividades 

anteriores desempenhadas pelos coordenadores do GT-TG, no biênio 2014-1016, de acordo 

com as perspectivas do GT-TG, definidas no artigo de Denilda Moura e colegas (2010), 

intitulado “Teoria da Gramática: tendências e perspectivas”, publicado na Revista da 

ANPOLL 29, número especial:  ANPOLL 25 ANOS1. O propósito é abrir espaço de 

intercâmbio de conhecimentos científicos entre pesquisadores, sediados em várias 

universidades brasileiras, levando adiante a proposta do GT de realizar um mapeamento da 

produção científica dos membros e de seus orientandos no Brasil.  

O evento deste ano celebrará os 30 anos do GT-TG e irá promover a reunião dos 

membros que contaram a história da Teoria da Gramática Gerativa no país, além de 

impulsionar e dar maior visibilidade aos trabalhos realizados nas áreas da fonologia, 

morfologia, sintaxe e semântica das línguas naturais, uma vez que, no momento, vários 

                                                             
1 MOURA, M. D. et al. Teoria da Gramática: tendências e perspectivas. Revista da ANPOLL 29, número 
especial: ANPOLL 25 ANOS. Linguística: percurso e perspectivas, jan/jun 2010: 119-168. 



membros do GT-TG vêm desenvolvendo pesquisas avançadas nessas áreas tendo em conta 

os dados de línguas brasileiras.  

 

Conferencistas convidados: 

 

Halldor Á. Sigurdsson, Universidade de Lund 

Martina Wiltschko, The British Columbia University 

Mary A. Kato, UNICAMP 

Charlotte C. Galves, UNICAMP 

Maria Cristina Figueiredo Silva, UFPR 

 

O encontro será realizado na Universidade Federal da Bahia, Campus Ondina, Salvador, 

Bahia.  

 

Call for Papers: 

 

 

Convidamos pesquisas sobre gramática das línguas naturais sob abordagens formais para 

submissão de trabalhos. Cada trabalho selecionado terá 20 minutos para apresentação e dez 

minutos para discussão. As submissões estão limitadas a um resumo individual e/ou em co-

autoria.  

Os resumos devem ser submetidos através do e-mail sintaxephi@gmail.com em formato 

PDF. Os resumos não devem ultrapassar 2 páginas, incluindo exemplos e referências (fonte 

12pt no mínimo, espaço simples, 2,5 cm de margem em todos os lados). Os resumos devem 

ser anônimos e não devem revelar a identidade do(s) autor(es) de forma alguma – tais 

informações, como também afiliação, devem vir no corpo do e-mail. 

 

 

Datas Importantes: 

 

Encontro GT-TG: 5-7 de julho de 2017 

Data limite para submissão: 31 de março de 2017 

Notificação de aceite: 15 de abril de 2017 

 

Contato: sintaxephi@gmail.com 


