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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO GT LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO 

Biênio 2012-2014 

 
Apresentação 

O GT Linguística e Cognição foi criado em julho de 2004. A justificativa para sua criação 
reside na importância da reflexão sistemática e regular da teorização linguística em 

torno da problemática cognitiva, presente de forma cada vez mais incisiva e 
promissora na agenda dos estudos sobre a linguagem (e na agenda das ciências da 

cognição). A constituição de um GT de Linguística e Cognição na ANPOLL tornou-se 
importante para a consolidação desse campo teórico no Brasil. 

 

Coordenação biênio 2012-2014 (eleita em Niterói 2012) 

Coordenadora  Profª Drª Rosângela Gabriel (UNISC) 
Coordenadora Adjunta   Profª Drª Edwiges Morato (UNICAMP) 

 
Relatório de atividades do biênio 2012-2014 

2012 
1. Eventos:  

XXVII ENANPOLL – Universidade Federal Fluminense - julho 2012 

2. Publicações: 

MOURA, H. Vamos pensar em metáforas? São Leopoldo: UNISINOS, 2012. 

MOURA, H. (Org.) ; GABRIEL, R. (Org.) . Cognição na linguagem. 1ª. ed. Florianópolis: 
Insular, 2012. v. 1.  

VEREZA, S. (Org.) Sob a ótica da metáfora: tempo, conhecimento e guerra. Niterói: 
UFF, 2012. 258 p. 
 

  



2013 

1. Eventos: 

XXVIII ENANPOLL 2013 – Letras e Linguística hoje: aspectos sociais e teóricos 

1, 2 e 3 de julho de 2013, UFSC – participação da coordenação e coordenação adjunta 

do GT no evento promovido pela ANPOLL. 

 

VI Conferência Linguística e Cognição: tecendo conexões  

Local: UNISC, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, 25 a 27 de setembro 2013.  

Evento bianual itinerante promovido pelo GT Linguística e Cognição. Programação e 

demais informações sobre o evento estão disponíveis em 

http://www.unisc.br/site/tecendo-conexoes/index.html  

 

I Colóquio Linguagem e Cognição em Interação 

Local: UNICAMP, Campinas, SP, entre 7 e 8 de novembro de 2013 

Evento promovido pelo grupo de pesquisa COGITES/LAFAPE 

http://www.iel.unicamp.br/projetos/cogites/images/coloquio-linguagem-cognicao.jpg  

 

 

2. Publicações 

GABRIEL, R.; FLÔRES, O. C.; CARDOSO, R. PICCININ, F. Tecendo conexões entre 

cognição, linguagem e leitura [recurso T255 eletrônico] Curitiba: Multideia, 2014. 495 

p.; ISBN 978-85-86265-89-1  

Disponível em http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-

letras/producao-intelectual.html?id=2512   

 

Revista Signo, vol. 38, nº 65, 2013 – Cognição e linguagem  

Disponível em http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/issue/current  

 

Revista Signo, vol. 38, n. especial, 2013 – A leitura sob um viés social e cognitivo. 

Disponível em http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/index 

 

http://www.unisc.br/site/tecendo-conexoes/index.html
http://www.iel.unicamp.br/projetos/cogites/images/coloquio-linguagem-cognicao.jpg
http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-letras/producao-intelectual.html?id=2512
http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-letras/producao-intelectual.html?id=2512
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http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/index


MORATO, E.M.; KOCH, I.G.V. Cadernos de Estudos Linguísticos 55(1) – edição temática: 

a noção de frame, IEL/Unicamp, 2013.  

Disponível em http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/cel/issue/view/201/showToc 

 

 

3. Credenciamento e recredenciamento no GT  

Para credenciamento de membros do GT Linguística e Cognição foram observadas 

as seguintes orientações: Professores e/ou pesquisadores em estágio pós-doutoral, 

vinculados a programas de pós-graduação, conforme definido pelo estatuto da 

ANPOLL (Art. 15º), poderão solicitar a qualquer tempo seu credenciamento no GT 

Linguística e Cognição. As solicitações serão apresentadas aos demais membros em 

reunião do GT, que poderá aceitar ou não a solicitação.  

O recredenciamento dos membros do GT foi conduzido através da solicitação de 

preenchimento de ficha cadastro enviada por meio eletrônico aos membros 

cadastrados, que deveriam devolver a ficha preenchida com seus dados atualizados. 

Essa ação terá continuidade no próximo biênio.  

A lista atualizada dos membros encontra-se em anexo a este relatório (ANEXO 1). 

 

 

2014  

 

1. Eventos 

 

XXIX ENANPOLL 2014 – Letras e Linguística hoje – 30 anos da ANPOLL 

9, 10 e 11 de junho de 2014, na UFSC – participação da coordenação e de diversos 

membros, com a programação em anexo (ANEXO 2). Durante o ENANPOLL foi 

realizada reunião administrativa do GT, cuja ata encontra-se em anexo (ANEXO 3). 

 

2. Publicações em preparação com lançamento previsto para 2014-2015 

 

Revista Signo (ISSN 1982 2014, vol. 39, nº 67, 2014) - organizadores Jan Edson e 

Lucienne Espíndola, da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo desse número é 

reunir linhas de pesquisa em Linguística Cognitiva, tendo como foco as metodologias 

científicas empregadas nas investigações. As contribuições devem ser enviadas pelo 

site http://online.unisc.br/seer/index.php/signo  até o dia 11 de agosto de 2014, sendo 

a publicação da revista prevista para dezembro de 2014.  

 

Revista RBLA – Revista Brasileira de Linguística Aplicada (ISSN 1984 6398) – 

organizadores Raymond Gibbs e Luciane Ferreira, da UFMG. Submissão até 31 de 

http://revistas.iel.unicamp.br/index.php/cel/issue/view/201/showToc


julho, publicação em 2015. Número temático em inglês Metaphor and metonymy in 

social practices. 

 

Revista Estudos da Linguagem UFMG – a colega Heliana Mello não pôde estar presente 

no Enanpoll, mas por email sugeriu que fosse considerada a possibilidade de as 

discussões realizadas no GT resultarem em contribuições para a revista. O GT sugeriu a 

publicação de um número da revista em 2015 sobre aplicações dos estudos em 

linguística e cognição nas áreas da saúde, educação e tecnologias, em consonância 

com os pontos levantados pela colega de GT, Margarida Salomão, em sua conferência 

“Plano Decenal da Pós: horizontes e encruzilhadas para as Letras e Linguísticas no 

Brasil”. 

 

Revista Linguagem em (Dis)Curso – organizadores Fabio Rauen (UNISUL) e Jorge 

Campos (PUCRS), tendo como tema estudos sobre a Teoria da Relevância  – deadline 

30 de junho de 2014. 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 1 

MEMBROS GT LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO 2014  

(ATUALIZADO EM JULHO 2014) 

  

Adriana Maria Tenuta de Azevedo – PosLin UFMG – atenuta@gmail.com     
Ana Cristina Pelosi – UFC - anapelosi2009@gmail.com  

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira – UFMG - adornomarciotto@gmail.com  

Edwiges Morato – UNICAMP - edwigesmorato@hotmail.com 

Fabio Rauen – UNISUL - fabio.rauen@unisul.br    

Heliana Mello – UFMG - hmello@letras.ufmg.br 
Heloísa Feltes - UCS (Caxias do Sul) - helocogn@terra.com.br 

Heronides Moura  - UFSC -  heronides@uol.com.br  

Jan Edson Rodrigues Leite – UFPB - edson123@gmail.com   

Lilian Ferrari – UFRJ - lilianferrari@uol.com.br   

Luciane Corrêa Ferreira – UFMG - lucianeufmg@gmail.com 

Luciene Espíndola – UFPB - lucienne_@hotmail.com 

Luiz Fernando Matos Rocha – UFJF - luiz.rocha@ufjf.edu.br 

Maíra Avelar Miranda – UESB – mairavelar@uesb.edu.br   
Maity Siqueira – UFRGS - maitysiqueira@hotmail.com  

Mara Zanotto - PUC-SP - marasophia@terra.com.br 

Márcia Zimmer – UNIRITTER - marcia.zimmer@gmail.com 

Morgana Fabiola Cambrussi – UFFS - morganacambrussi@yahoo.com.br ; 

morgana@uffs.edu.br   

Margarida Salomão – UFJF - mm.salomao@uol.com.br  

Marcos Antônio Costa – UFRN - kanto_meu@yahoo.com.br 

(http://sites.google.com/site/cogpradis/). 

Neusa Salim – UFJF - neusasalim@oi.com.br ; neusasalim@gmail.com 

Onici Claro Flores – UNISC - oflores@unisc.br  

Paula Lenz – UECE - plenz@uece.br 
Paulo Henrique Duque - UFRN - duqueph@gmail.com 

(http://sites.google.com/site/cogpradis/). 

Rosângela Gabriel - UNISC - rgabriel@unisc.br 

Rove Chisman – UNISINOS - rove.chishman@gmail.com;  rove@unisinos.br 

Solange Vereza – UFF - svereza@uol.com.br 

Tommaso Raso - UFMG - tommaso.raso@gmail.com 

Ulrike Schroeder - UFMG - schroederulrike@gmx.com 
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ANEXO 2 

XXIX ENANPOLL - 9 a 11 de junho de 2014 - UFSC – Florianópolis – novo 09/06/14 

PROGRAMAÇÃO do GT “LINGUÍSTICA E COGNIÇÃO” 

Coordenação: Rosângela Gabriel (UNISC) e Edwiges Morato (UNICAMP) 

 

 
09 de junho - segunda-feira 

Em torno de 20min de apresentação + 10 de discussão 
 

14 às 
16h30min 

Maíra Avelar Miranda (UESB) 
A emergência multimodal de metáforas em gêneros discursivos do domínio 
político: análise de um debate e um comunicado 
 
Lucienne Claudete Espíndola (UFPB) 
Metáfora/ metonímia conceptuais nos espaços cognitivo e discursivo 
 
Luciane Corrêa Ferreira (UFMG) 
Metáforas de aprendizagem e língua alemã  
 
Jan Edson Rodrigues Leite (UFPB) 
A compreensão leitora em disléxicos / Compreensão inferencial em sujeitos com 
Alzheimer / Compreensão do humor por sujeitos com Alzheimer /Metáforas 
conceptuais no léxico de falantes da variedade pessoense  
 
Rosângela Gabriel (UNISC) 
Plasticidade cerebral, memória e alfabetização 
 
 

 
10 de junho – terça-feira 

 

8 às 
10h30min 

Edwiges Maria Morato (UNICAMP) 
Linguagem e cognição em interação: um desafio teórico e metodológico para os 
estudos neurolinguísticos; um desafio ético 
 
Morgana Fabiola Cambrussi (UFFS) 
Alternância Causativa de Verbos Inergativos no Português Brasileiro 
 
Onici Claro Flôres (UNISC) 
Leitura: o papel heurístico da paráfrase  
 
Rove Chishman (Unisinos) 
O papel da semântica de frames na construção de um dicionário do futebol 
 
Fábio José Rauen (UNISUL) 
Hipóteses abdutivas antefactuais e modelação proativa de metas 
 



 
 

14 às 16h Reunião administrativa do GT 
- eleição dos novos coordenadores do GT 
- relatório de atividades do GT no biênio 2012-2014 
- planejamento de atividades do GT para o biênio 2014-2016 
 
 
 

  
 

11 de junho – quarta-feira 
 

8 às 10h Reunião de estudo do GT: Linguística e cognição em uma perspectiva tomaselliana 
 
Leitura sugerida: A Natural History of Human Thinking, de Michael Tomasello 
Harvard University Press, 2014 – mais informações em  
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674724778  
 
 
 

  

 

  

http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674724778


ANEXO 3 

 
XXIX ENANPOLL – 9  a 11 de junho de 2014 – UFSC - Florianópolis 

Ata da Reunião Administrativa do GT Linguística e Cognição 

10/06/2014, 14 - 16h 
Coordenação do GT Linguística e Cognição – 2012-2014 

Rosângela Gabriel e Edwiges Morato 
 

Assuntos tratados: 

1. Participantes: Estiveram presentes à reunião administrativa do GT os 

seguintes membros: Mara Sofia Zanotto, Jan Edson Rodrigues Leite, Luciane 
Corrêa Ferreira, Lucienne Espíndola, Edwiges Morato e Rosângela Gabriel. 
Participaram como convidados Fabio Rauen e Maira Avelar Miranda. A 

coordenadora do GT, Rosângela Gabriel, dirigiu os trabalhos. Foram discutidos 
os pontos que seguem. 

 

2. Eventos do GT Linguística e Cognição: 

2.1  V Congresso Internacional sobre Metáfora na Linguagem e no 

Pensamento - relato feito pela coordenadora do evento, Luciane Corrêa 
Ferreira (UFMG). O evento ocorrerá de 7 a 9 de outubro de 2015, na UFMG, 
sendo que o site está em construção no endereço 

http://www.congressometafora.letras.ufmg.br/. Membros do GT participarão do 
evento como palestrantes, integrantes de mesas redondas e membros da 
comissão científica do evento.  

2.2   VII Conferência Linguística e Cognição – discussão sobre o evento a ser 
organizado pelos professores Lucienne Espíndola e Jan Edson Rodrigues 
Leite, na UFPB, no período de 9 a 11 de agosto de 2015. O evento será 

precedido do Workshop Empirical Methods in Cognitive Linguistics, promovido 
pela ICLA - Associação Internacional de Linguística Cognitiva e organizado por 
Jan Edson Leite e por Monica Gonzalez-Marquez (Cornell). 

2.3  II Encontro InterGTS (DESPO, LingCog, LTAC) – como não houve 
tempo para discutir este item de forma detalhada, Edwiges se comprometeu a 
encaminhar a todos os colegas o resultado da consulta feita aos membros do 

GT a respeito do interesse por temas desenvolvidos pelos GTs de Descrição 
do Português (DESPO) e Linguística do Texto e Análise da Conversação 

(LTAC). A ideia é promovermos conjuntamente um segundo encontro 
INTERGTS a partir da seleção de temas de interesse comum. Os temas de 
interface propostos pelo GT de Descrição do Português já são conhecidos 

pelos membros do GT de Linguística e Cognição (em síntese encaminhada aos 
colegas ainda em 2013). Estamos atualmente em conversação com as atuais 

coordenações dos GTs DESPO e LTAC para aventarmos novas propostas de 
datas para a realização do evento. 

http://www.congressometafora.letras.ufmg.br/


 

3. Publicações ligadas ao GT Linguística e Cognição  

3.1 Publicações em preparação com lançamento previsto para 2014-2015 

3.1.1 Revista Signo (ISSN 1982 2014, vol. 39, nº 67, 2014) - organizadores Jan 

Edson e Lucienne Espíndola, da Universidade Federal da Paraíba. O objetivo 
desse número é reunir linhas de pesquisa em Linguística Cognitiva, tendo 

como foco as metodologias científicas empregadas nas investigações. As 
contribuições devem ser enviadas pelo site 
http://online.unisc.br/seer/index.php/signo  até o dia 11 de agosto de 2014, 
sendo a publicação da revista prevista para dezembro de 2014. 

3.1.2 Revista RBLA – Revista Brasileira de Linguística Aplicada (ISSN 1984 
6398) – organizadores Raymond Gibbs e Luciane Ferreira, da UFMG. 

Submissão até 31 de julho, publicação em 2015. Número temático em inglês 
Metaphor and metonymy in social practices. 

3.1.3. Revista Estudos da Linguagem UFMG – a colega Heliana Mello não 
pôde estar presente no Enanpoll, mas por email sugeriu que fosse considerada 

a possibilidade de as discussões realizadas no GT resultarem em contribuições 
para a revista. O GT sugeriu a publicação de um número da revista em 2015 

sobre aplicações dos estudos em linguística e cognição nas áreas da saúde, 
educação e tecnologias, em consonância com os pontos levantados pela 
colega de GT, Margarida Salomão, em sua conferência “Plano Decenal da Pós: 
horizontes e encruzilhadas para as Letras e Linguísticas no Brasil”.  

3.1.4 Revista Linguagem em (Dis)Curso – organizadores Fabio Rauen 
(UNISUL) e  Jorge Campos (PUCRS), tendo como tema estudos sobre a 
Teoria da Relevância – deadline 30 de junho. 

3.1.5 PROLINGUA / PROLING UFPB – fluxo contínuo 

 

3.2 Publicações realizadas em 2012-2014 

3.2.1 GABRIEL, R.; FLÔRES, O. C.; CARDOSO, R. PICCININ, F. Tecendo 
conexões entre cognição, linguagem e leitura [recurso T255 eletrônico] 
Curitiba: Multideia, 2014. 495 p.; ISBN 978-85-86265-89-1 Disponível em 

http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-letras/producao-
intelectual.html?id=2512  

 
3.2.2 Revista Signo, vol. 38, nº 65, 2013 – Cognição e linguagem e vol. 38, n. 
especial, 2013 – A leitura sob um viés social e cognitivo. Disponível em 
http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/index 

http://online.unisc.br/seer/index.php/signo
http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-letras/producao-intelectual.html?id=2512
http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-em-letras/producao-intelectual.html?id=2512
http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/index


3.2.3 MOURA, H.; GABRIEL, R. Cognição na linguagem. Florianópolis: Insular, 
2012.  

3.2.4. MORATO, E.M.; KOCH, I.G.V. Cadernos de Estudos Linguísticos 55(1) – 
edição temática: a noção de frame, IEL/Unicamp, 2013. 

 

4. Novos membros do GT: foram apreciados os pedidos de afiliação ao GT. 

Segundo a Resolução Nº 01/2012, art. 1º, “os GTs são constituídos por 
professores e/ou pesquisadores em estágio pós-doutoral, vinculados a 
programas de pós-graduação, conforme definido pelo estatuto da ANPOLL (Art. 

15º)”. Considerando essa orientação, foram deferidas as seguintes solicitações 
de novos membros:  

- Adriana Maria Tenuta de Azevedo - Doutorado em Estudos Linguísticos pela 

UFMG, docente do Programa de Pós-graduação em Estudos Linguísticos 
(Poslin), da FALE-UFMG. 

- Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira - Doutorado em Letras pela 
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. Docente da pós-graduação 
(Poslin), da FALE-UFMG. 

- Fabio Jose Rauen – Doutorado em Linguística pela UFSC, docente do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do 
Sul de Santa Catarina. 

- Maíra Avelar Miranda - Doutorado em Linguística e Língua Portuguesa (PUC 
Minas). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. 

- Morgana Fabiola Cambrussi - Doutorado em Linguística pela Universidade 
Federal de Santa Catarina. Docente do Mestrado em Estudos Linguísticos da 
Universidade Federal da Fronteira Sul. 

 

5. Eleições para coordenação do GT: foi proposta a candidatura das colegas 

Edwiges Morato – UNICAMP (coordenadora) e Lucienne Espíndola – UFPB 
(coordenadora adjunta), eleitas por unanimidade para o biênio 2014-2016. 

 

Dado o adiantado da hora, foi encerrada a reunião administrativa do GT 
Linguística e Cognição, durante o ENANPOLL 2014, sendo que assuntos 
pertinentes ao GT continuarão a ser tratados por email.   

Rosângela Gabriel, julho de 2014. 



 


