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O GT Lingüística e Cognição tem como objetivo destacar as contribuições e as reflexões do 

campo lingüístico relativas à problemática cognitiva e, também, promover a discussão entre 

especialistas do campo voltadà para a identificação da inserção da Lingüística na agenda atual dos 

estudos sobre cognição.  

No encalço dessa meta, o GT Lingüística e Cognição vem-se pautando pelo seguinte conjunto 

de estratégias: 

1. Configuração do quadro de seus membros através de GPs, de modo a delinear suas 

principais linhas de investigação; 

2.  Criação de um evento científico itinerante do GT - a Conferência Lingüística e 

Cognição (já em preparação da quinta versão); 

3. Divulgação do trabalho científico através de publicações de periódicos e livros; 

4. Criação de um site do GT. 

 

No biênio 2006-2008, buscou-se a consolidação dos objetivos e estratégias do GT, tendo-se 

desenvolvido o seguinte conjunto de ações: 

 

1. Configuração de membros e GPS 

 

O GT ampliou, em termos nacionais, a sua configuração, passando a ter membros representantes de 13 

IES de diferentes regiões do Brasil (UECE, UFC,UFMG,UFRJ,UFJF, UFSC, PUC-RIO, PUC-SP, 

UNICAMP, UFF, UFPe, Universidade de Caxias do Sul, UCPel).  Conta, atualmente, com 23 membros 

efetivos e 4 membros convidados, organizados nos seguintes Grupos de PESQUISA: 

 

1. GRAMÁTICA E COGNIÇÃO – Líder: Maria Margarida Salomão (UFJF) 

2. GRUPO DE ESTUDOS DE INDETERMINAÇÃO E METÁFORA 

Líder: Mara Zanotto (PUC-SP) 

3. INCOGNITO-INTERFACES LINGUAGEM, COGNIÇÃO E    CULTURALíder: Heliana 

Mello (UFMG) 

4. GELP - Grupo de Estudos sobre Linguagem e Pensamento - Líder: Paula Lenz Costa Lima 

(UECE) 

5. COGNIÇÃO, INTERAÇÃO E SIGNIFICAÇÃO - Líder: Edwiges Maria Morato (UNICAMP) 

6. MODELAMENTO DE TEXTO E SINAL ACÚSTICO EM PORTUGUÊS - Líder: Eleonora 

Albano (UNICAMP) 



7. PROCESSAMENTO COGNITIVO DA LÍNGUA MATERNA E DA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

- Líder: Márcia Cristina Zimmer -(UCPel) 

8. LÍNGUA, SOCIEDADE E COGNIÇÃO - Líder: Heloisa Pedroso de Moraes Feltes 

(Universidade de Caxias do Sul) 

9. NES - Núcleo de Estudos em Semântica Lexical Líder: Heronides Moura (UFSC) 

10. INDETERMINAÇÃO E METÁFORA NO DISCURSO - Líder: Solange Coelho Vereza (UFF) 

 

 

Sete dos GPs estiveram presentes no XXIII ENANPOLL – 2 a 4 de julho de 2008-Universidade 

Federal de Goiás –Goiânia, quando, com  vistas ao clareamento do estado de arte do GT e à discussão 

de seus rumos políticos, teóricos e metodológicos,desenvolveu-se a seguinte programação:  

 

i. A apresentação dos projetos de pesquisa em andamento  pelos LÍDERES de cada 

GRUPO DE PESQUISA; 

ii. Participação dos alunos de pós (doutorado)  vinculados a tais grupos, em número 

limitado (3), com vistas à apresentação sucinta de seus projetos de tese   em desenvolvimento;  

iii. Reunião técnica do GT com a seguinte pauta: eleição de nova coordenação; 

apresentação de propostas de novos membros; comunicação dos pedidos desligamentos de membros; 

políticas do GT - eventos, conferência, publicações. 

 

2. IV Conferência de Lingüística e Cognição 

 

A primeira edição da Conferência de Lingüística e Cognição realizou-se em 2003 na 

UNICAMP; a segunda, na UFJF (2004); a terceira teve novamente a UNICAMP como promotora 

(2006) e a quarta teve a Faculdade de Letras da UFMG como sede (2007). 

A sede da IV Conferência de Lingüística e Cognição foi decidida na plenária do III evento em 

Campinas - UNICAMP (2006).   Uma reunião administrativa em Juiz de Fora (UFJF – sede do GT), 

em outubro de 2006, definiu a configuração desse evento, mantendo-se, de modo geral, o desenho das 

conferências anteriores. 

A IV Conferência, cujo tema foi "Metodologias de Investigação da Cognição", aconteceu em 

Belo Horizonte nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2007. O evento, nesta edição, foi organizado pelo 

Núcleo de Estudos de Linguagem e Cognição (NELC) e contou cerca de 300 participantes. 

Seguindo a configuração das conferências anteriores, o evento contou com conferências (3), 

mesas redondas (6), comunicações orais (36) e lançamentos de livros. 

Foram três os conferencistas estrangeiros presentes: o norte-americano Mark Turner, da Case 

Western Reserve University; Augusto Soares, da Universidade Católica Portuguesa de Braga e o 

pesquisador italiano da Universidade de Roma 3, Edoardo Lombardi Vallauri.  

O evento foi marcado pela brilhante organização (liderada pela Profa. Dra. Heliana Mello), 

pelas discussões de relevo caracterizadas pelo pluralismo teórico e profissional de seus participantes. 



Contou-se, pela primeira vez, por sugestão da coordenação do GT, com uma comissão de avaliação do 

evento composta por 5 membros do GT.  

Em plenária final do evento, foram tomadas as seguintes decisões e sugestões: 

i. Sede da V Conferência: UFSC, sob a liderança pelo Prof. Dr. Heronides Moura. 

ii.  Sugestão de criação de um Instituto  de Lingüística e Cognição prévio à V Conferência, 

com uma agenda de 5 dias (2 dias de mini-cursos e 3 de Conferência). 

iii. Criação da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINGÜÍSTICA COGNITIVA sob a 

presidência da Profa. Dra. Maria Margarida Martins Salomão (UFJF). A decisão tomada deveu-se à 

necessidade de gerar possíveis interlocuções internacionais com as Associações de outros países e 

agregar mais GPs e GTs, de modo a melhor espelhar a produção da área em nosso país. 

 

3. Divulgação do trabalho científico através de publicações de periódicos e livros 

     

Periódico científico: 

As conferências e mesas redondas da IV Conferência serão publicadas pela Revista de Estudos da 

Linguagem - UFMG, vo16, no. 2, 2008. ISSN: 0104-0588 (no prelo). 

 

Livros publicados no biênio pelos membros do GT: 

 

VEREZA, S. C. Literalmente falando: sentido literal e metáfora na metalinguagem. Niterói: EDUFF. 

2007) 

FELTES, H. P. M. Semântica Cognitiva: ilhas, pontes e teias. Porto Alegre: Edipucrs, 2007. v. 1. 392 p. 

MIRANDA, N.S.; SALOMÃO, M.M.M. Construções do Português do Brasil: da sintaxe ao discurso. 

Editora da UFMG (no prelo) 

  

4. O site  http://www.gtlingcog.ufjf.br 

 

O site do GT se configura através do seguinte conjunto de informações: APRESENTAÇÃO,  

HISTÓRICO, ATIVIDADES, MEMBROS, DOCUMENTOS, PESQUISAS, EVENTOS, e  LINKS.   

 

Coordenação do biênio 2006-2008: 

Coordenadora:Neusa Salim Miranda neusasalim@oi.com.br 

Vice-coordenaodra: Paula Lenz plenz@uece.br 

 

Coordenação eleita para o biênio 2008-2010: 

Coordenadora: Solange Coelho Vereza (UFF) –  svereza@uol.com.br  

Vice-coordenador: Heronides Maurílio de Melo e Moura (UFSC) -   heronides@uol.com.br 

 

Juiz de Fora, 20/11/2008 

Neusa Salim Miranda 


