
Grupo de Trabalho Teoria da Gramática (GT-TG)  
O grupo de trabalho Teoria da Gramática (GTTG), filiado à Associação Nacional de Pós-graduação e 
Pesquisa em Letras e Linguística (ANPOLL), caracteriza-se por congregar pesquisadores das áreas de 
Sintaxe, Semântica, Fonologia, Morfologia, Aquisição de Linguagem e Linguística Histórica, dedicados 
ao estudo da gramática das línguas naturais sob abordagens formais da Linguística. A fim de incentivar 
a colaboração e o diálogo especializado entre seus membros, as atividades do GT-TG são guiadas por 
temas específicos, que servem de diretrizes de pesquisa para os membros que desejam desenvolver 
trabalho conjunto e constituir redes de pesquisa. Os resultados desses trabalhos têm sido divulgados 
nas atividades e discussões realizadas durante os encontros do GT-TG. Os trabalhos incluídos neste 
volume foram apresentados no Encontro Nacional do GT-TG, realizado em novembro de 2009, na 
Universidade de Brasília, sede da coordenação do GT no biênio 2008-2010. 

 

Apresentação 

O livro Estudos Formais da Gramática das Línguas Naturais – Artigos Selecionados do Encontro 
Nacional do Grupo de Trabalho Teoria da Gramática/2009 reúne trabalhos apresentados no Encontro 
Nacional do Grupo de Trabalho Teoria da Gramática (GT-TG) da Associação Nacional de Pesquisa e 
Pós-Graduação em Letras e Linguística (ANPOLL), realizado em 2009, na Universidade de Brasília 
(UnB), com o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) e do Programa de 
Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília. O GT-TG tem longa história na ANPOLL e 
caracteriza-se por congregar pesquisadores das áreas de Sintaxe, Semântica, Fonologia, Morfologia, 
Aquisição de Linguagem e Linguística Histórica, dedicados aos estudos formais da gramática das 
línguas naturais. Os Encontros do GT-TG são organizados a partir de temas específicos, de interesse 
dos membros associados ao GT. Na edição de 2009, os temas selecionados para discussão no evento 
foram (i) construções clivadas e pseudoclivadas, (ii) derivação em Morfologia Distribuída e (iii) 
estrutura argumental, tendo sido apresentados os seguintes trabalhos: (i) Mesa-redonda: Construções 
clivadas e pseudoclivadas • O problema da conectividade em pseudoclivadas e semiclivadas – trabalho 
de autoria de Mary Kato (Unicamp) e Carlos Mioto (UFSC), debatido por Sérgio Menuzzi (UFRGS) • 
Concordância da cópula e redução nas estruturas clivadas e pseudoclivadas do PB – trabalho de autoria 
de Simone Guesser (Universidade de Siena), debatido por Ilza Ribeiro (UFBA) (ii) Mesa-redonda: 
Derivação em Morfologia Distribuída • Verbos denominais com prefixos des- no português do Brasil – 
trabalho de autoria de Indaiá de Santana Bassani (USP), Alessandro Boechat de Medeiros (USP) e Ana 
Paula Scher (USP), debatido por Maria Cristina Figueiredo Silva (UFSC) • A estrutura de evento de 
formações derivadas com -izar e -ecer/-escer – trabalho de autoria de Solange Mendes de Oliveira 
(UFSC), debatido por Miriam Lemle (UFRJ) (iii) Sessão temática: Estrutura Argumental em diversas 
perspectivas • Estrutura Argumental em Morfologia Distribuída – trabalho de autoria de Ana Paula 
Scher (USP), Alessandro Boechat de Medeiros (USP) e Rafael Dias Minussi (USP) • Relacionando as 
estruturas semântico-lexical e sintático-lexical – trabalho de autoria de Márcia Cançado (UFMG) e Luisa 
Godoy (UFMG) • Polissemias em verbos segundo uma abordagem exo-esqueletal – trabalho de autoria 
de Miriam Lemle (UFRJ) e Cristina Siaines de Castro (UFRJ) • Construções com alternância de estrutura 
argumental: uma abordagem em termos de núcleos aplicativos – trabalho de autoria de Rozana Naves 
(UnB) e Heloisa Salles (UnB) Esses trabalhos, assim como os textos dos debates, constituem os 
capítulos da parte impressa do presente volume. O GT-TG 2009 contou ainda com a importante 
participação da pesquisadora Maria Rita Manzini, da Universidade de Florença, como palestrante 
convidada. O texto da palestra constitui o Capítulo 1 deste livro, sob o título Head Movement: from 
Romance Mesoclisis to the Theory of Grammar. Integram também este volume, em CD-ROM, textos 
oriundos das apresentações em formato de pôsteres, durante o evento, a saber: • Alternância verbal 
no português brasileiro: restrições semânticas para a causativização de verbos inacusativos, de Luana 
Lopes Amaral (UFMG) • A morfossintaxe de clíticos de predicados complexos do português europeu, de 
Aroldo Andrade (Unicamp) • Notas sobre a alternância entre as preposições a e para em sentenças 
bitransitivas do português brasileiro, de Paula Armelin (USP) • Aquisição do parâmetro de 
composicionalidade: uma análise translinguística, de Julio Barbosa (USP) e Leonor Simioni (USP) • O 
auxiliar aspectual tyka do Karitiana, de Andrea Marques Carvalho (USP) • A complementação infinitiva 
no latim – Licenciamento do sujeito acusativo, de Jane Adriana Castro (UnB) • O fenômeno tempo-
aspectual no português brasileiro, de Henrique Chaves de Menezes Alves (UFMG) • A interpretação 
passiva/indeterminada de construções com a partícula se em tempos simples do português brasileiro: 
um estudo em sintaxe experimental, de José Ferrari Neto (UFRPE), Cláudia Roberta Tavares Silva 
(UFRPE) e Fábio Fortes (UFRPE) • A colocação de clíticos em orações dependentes na história do 
português europeu (entre os séculos 16 e 19), de Ana Luiza Araújo Lopes (Unicamp) • O objeto 



indireto nulo e o licenciamento dos verbos bitransitivos em sentenças não-bitransitivas: uma 
abordagem não-lexicalista, de Fabiana Cristina Baldim Lopes Moretti (USP) • Um caminho para a 
análise das construções com sujeito locativo no português brasileiro, de Ana Terra Mejía Munhoz (UnB) 
• Estrutura interna do verbo Wajoro, de Antonia Fernanda de Souza Nogueira (USP) • Um estudo 
preliminar sobre a simetria entre o sintagma determinante (DP) e o sintagma complementador (CP), 
de Déborah Oliveira (UnB) • Distribuição de elementos leves dentro do VP em português: interação 
entre sintaxe, prosódia e estrutura informacional em Teoria da Otimidade, de Gabriel de Ávila Othero 
(UFRGS) e Sérgio Menuzzi (UFRGS) • Sintagmas locativos complexos: restrição e predicação, de 
Marcos Eroni Pires (Unicamp) • Sobre as inversões locativas no português do Brasil, de Eloisa N. da 
Silva Pilati (UnB) • Adjetivos participais de grau e progressão de eventos em PB, de Ana Paula Quadros 
Gomes (USP) • Sobre construções de controle (no português do Brasil), de Poliana Camargo Rabelo 
(UnB) • Contra anticausativização como reflexivização, de Pablo Nunes Ribeiro (UFRGS) • Estrutura 
argumental em Karitiana: verbos intransitivos com objeto oblíquo, de Ivan Rocha da Silva (USP) • 
Alçamento em sentenças com acabar, de Aline Garcia Rodero (USP) • Aspectos da sintaxe das orações 
gerundivas em português brasileiro, de Patrícia Rodrigues (UEL) • Alguns aspectos sintático-
semânticos das small clauses livres do português brasileiro, de Marcelo Amorim Sibaldo (UFAL) • Uma 
proposta de análise das alternâncias média e ergativa no português do Brasil, de Cristiany Fernandes 
da Silva (UnB) • A dativização em português – algumas restrições, de Eduardo Correa Soares (UFRGS) 
e Sérgio Menuzzi (UFRGS) • Predicados de accomplishment em construções comparativas, de 
Luisandro Mendes de Souza (UFSC) • Ausência de determinantes e complementizadores em Karitiana, 
de Luciana Storto (USP) • A incorporação semântica no PB e a interface sintaxe-semântica, de Ronald 
Taveira da Cruz (UFPI) • Um estudo translinguístico da flutuação do quantificador ‘todos’, de Helena da 
Silva Guerra Vicente (UnB) A importância de publicações como esta consiste em dar visibilidade ao 
pensamento acadêmico na área de Teoria da Gramática, não apenas por meio da explicitação dos 
temas e fenômenos gramaticais relevantes, como pela divulgação das pesquisas desenvolvidas no 
âmbito dos diversos programas de pós-graduação e da produção intelectual dos pesquisadores, que se 
vislumbra também na atividade de orientação dos estudantes de pós-graduação. Agradecemos aos 
participantes pela valiosa contribuição ao evento e pela submissão dos trabalhos a esta publicação, e 
também aos colegas da Universidade de Brasília que nos apoiaram na realização do evento, em 
particular a Helena Guerra Vicente e a Eloisa Nascimento Silva Pilati, além dos alunos de pós-
graduação em Linguística e dos bolsistas REUNI/CAPES da Universidade de Brasília que participaram 
como monitores do evento. Rozana Reigota Naves Heloisa Maria Moreira Lima-Salles Coordenação do 
GT-TG/ Biênio 2008-2010 

 


