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1. Realizações do GT no biênio 2008-2
 

A coordenação do Grupo de T
escolhida ao final na reunião do GT, d
eleitas eu,  Profa.  Aniela Improta Fran
Erica Rodrigues  (PUC-Rio). Primeiram
Erica Rodrigues, esteve envolvida com 
de forma que não foi possível para ela
Erica por ter se esforçado em partici
conclusão exitosa, com o nascimento de
deste GT, Professor Marcus Maia, a q
trabalhar muito em conjunto e sempre 
plano de trabalho, em resumo, previa as
 

• A manutenção da página web
membros efetivos e listas com
laboratórios, permitindo a identi
página conterá um espaço par
membros do GT.  Um dos tema
ampla discussão  e avaliação c
grupos que compõem o GT. C
também espaços para o desenv
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• A organização de um encontro
do GT de Psicolingüística da An
andamento no GT e buscar ta
Brasil. Espera-se ainda abrir es
de linguagem, encontrando te
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rabalho em Psicolingüística da ANPOLL para o biênio 2008-2010 foi 
urante o XXIV Encontro Nacional da ANPOLL, em Goiânia. Fomos 
ça (UFRJ),  como Coordenadora e como Vice- coordenadora a Prof. 
ente cumpri-me esclarecer que a minha vice coordedora, Professora 
uma gravidez de risco e parto prematuro durante o periodo do biênio, 
 participar das ações de coordenação o quanto gostaria. Agradeço à 
par mesmo neste momento complicado, que felizmente teve uma 
 um bebê sadio. Obtive, porém,  apoio efetivo  do antigo coordenador 
uem sou muito grata. Por sermos da mesma instituição pudemos 
muito alinhados em termos das ideias para este biênio do GT, cujo 
 seguintes ações: 

 para o GT onde devem constar biodatas atualizadas de todos os 
pletas de seus colaboradores e  convidados, com links para seus 
ficação clara de todas as linhas de pesquisa representadas no GT.  A 
a relacionar sugestões de temas de potencial interesse comum aos 
s sugeridos pela atual coordenação é que possamos estabelecer uma 
omparativa sobre os métodos de pesquisa utilizados pelos diferentes 
ontinuando esforços das coordenações anteriores, a página manterá 
olvimento da memória do GT, a divulgação de eventos e publicações 
Pretendemos também criar um fórum de discussões, dinamizado pelo 
ntes aos membros.  

 intermediário do GT sob a forma do Primeiro Encontro Internacional 
poll. A finalidade principal do encontro é apresentar as pesquisas em 
mbém sinergias com pesquisadores de outros laboratórios fora do 
paço no nosso GT para um diálogo mais próximo com a neurociência 
mas  de interesse comum, que são inúmeros. Todas estas ações 
evar adiante a organização temática do encontro regular do GT em 
Horizonte, durante o XXV Encontro Nacional da ANPOLL, para o 
ssas questões de trabalho e nossas perspectivas no âmbito do GT e 

o GT de Psicolingüística cujo tema acordado sera a dicotomia 
presentação/processo. Como podemos entendê-la após 40 anos de 
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sua formulação? Por que ela ainda se mantém no centro das discussões mais pertinentes em 
psicolingüística e sintaxe? Teremos a oportunidade de nos posicionarmos frente a um contínuo de 
vertentes que se estende desde uma versão forte da gramática como o PIG (Parser is Grammar!) de 
Phillips (1996, 2003), até a versão forte do processamento de Ferreira (2005), passando por estágios 
intermediários como o de Marantz (1993, 2005), que propõe uma via única de derivação distribuída 
em três listas  (Grammar is distributed!) e o Modelo Integrado do Processamento Lingüístico de 
Corrêa e Augusto (2007), que utiliza um parser monitorador interagindo com a derivação.    
                

 
Cada um desses objetivos foi alcançado na gestão 2008-2010, conforme detalhado a seguir: 
 

• Esta coordenação manteve atualizada e atuante a página web ocupando o  endereço 
www.letras.ufrj.br/poslinguistica/anpoll/anpoll.htm, além do endereço de email 
gtpsicolinguistica@gmail.com. A partir dessas ferramentas, mantivemos atualizada a lista dos 
membros do GT e demos passagem a um intenso fluxo de informações entre participantes e  
coordenação. Recebemos também expressivo aumento nas filiações. Somos atualmente 86 
participantes:  31 **membros efetivos** do GT (doutores atuantes em pós-graduação na área de 
letras e lingüística), 48 **membros convidados** (doutores que não atuem em pós-graduação em 
letras e lingüística) e 7 **membros colaboradores** (alunos de pós-graduação em letras e lingüística).  
 

• Como encontro Intermediário levamos à frente a ideia de realizar um grande congresso internacional 
de psicolinguística que pudesse contribuir para o desenvolvimento dos laboratórios brasileiros.  
Submetemos pedidos de auxílio para o CNPq e FAPERJ e conseguimos levantar R$ 32000,00 para 
realizarmos o Primeiro Congresso de Psicolinguistica da ANPOLL que teve lugar no Forum da 
Ciência no periodo de 30/3 a 3/4 de 2010.  O congresso extrapolou o âmbito do GT tendo 
congregado um público de 160 pessoas de todo o Brasil e também de outros países da America do 
Sul. Foram convidados 11 pesquisadores internacionais que ministraram palestras e cursos, além de 
termos organizado um debate na area de aquisição de linguagem com os pesquisadores Janet Fodor 
e Charles Yang. Apresentaram-se também mais de trinta pesquisadores locais em palestras de curta 
duração. O programa deste evento poderá ser conferido no Anexo 1 deste documento    

 
• Seguimos o tema “A dicotomia entre representação e processamento” como eixo organizador do 

encontro nacional do GT em julho de 2010. Considerou-se que esse tema seria amplo o suficiente 
para que os pesquisadores filiados ao GT pudessem encontrar pontos de convergência relevantes a 
serem abordados a partir de suas pesquisas, procurando garantir, por outro lado, uma “unidade na 
diversidade”, como convém a um grupo de trabalho. Na verdade, como poderá ser observado no 
Anexo 2, que traz o programa do Encontro Nacional do GT, o tema norteou muitas apresentações e 
efetivamente contribuiu para o avanço da reflexão fundamental sobre a nossa prática.   
 
 

2. Considerações Finais 
 

O campo de estudos da  Psicolinguística  surgiu em meio a Revolução Cognitivista da segunda 
metade do século XX e desde então se ocupa dos fatores psicológicos e neurobiológicos que propiciam aos 
homens  desenvolver,  perceber  e produzir linguagem.  

O GT de Psicolingüística da ANPOLL, entidade representativa dos pesquisadores do campo no 
Brasil, fundado em Curitiba, em 1987, no presente biênio congrega 30 membros efetivos, professores 
doutores de diversas universidades brasileiras, além de mais de 40 membros colaboradores, alunos de 
mestrado e doutorado em Linguística. Nessa série histórica e ininterrupta de mais de duas décadas de 
encontros  nacionais e regionais, o GT de Psicolinguística vem reportando pesquisas em plenários de 
pesquisadores e em livros e edições especiais de periódicos nacionais que balizam o cenário da 
psicolingüística nacional e nutrem as gerações mais  novas de pesquisadores. Vimos também organizando 
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Encontros Intermediários não coincidentes com a data do Encontro da Anpoll em que se tem a possibilidade 
de discutir mais amplamente os temas apontados pela agenda do GT.  

Nosso Grupo de Trabalho existe, assim de forma tão consolidada, muito como reflexo da vitalidade 
da própria área – Psicolingüística – que se estabelece como um espaço de multidisciplinaridade, desafio e 
avanço científico  no amplo cenário nacional e internacional dos estudos de cognição de linguagem.   

Nas últimas décadas, a área vem se especializando em efetuar o mapeamento dos fenômenos 
lingüísticos de forma cada vez mais específica, estabelecendo os limites do componente computacional da 
linguagem e suas interações com outros componentes cognitivos, no entendimento da configuração das 
referências contextuais percebidas por múltiplas cognições e também das suas relações com a sintaxe. Cabe 
também frisar que a Psicolinguística encampa a neurociência da linguagem e é um dos pilares na 
compreensão do que seja a relação mente-cérebro,  de como  se dividem os órgãos cognitivos, qual a tarefa 
específica de cada um, quais as interfaces que se lêem umas às outras,  quais os seus níveis exteriorizados e 
quais as computações encobertas.   

Fazer Psicolinguística de qualidade exige uma quebra radical das fronteiras tradicionais entre os 
saberes, pois envolve de um lado a linguística e de outro a psicologia, a  neurologia, e, ainda, muitas 
tecnologias especializadas, como a estimulação controlada em milissegundos por pacotes computacionais,  
rastreamento ocular, técnicas de aquisição de sinais eletrocorticais, processamento dos sinais 
hemodinâmicos  e muita acuidade na análise estatística dos resultados.   

Manter a Psicolinguística do Brasil no âmago das discussões relevantes para o estado da arte das 
ciências cognitivas demanda não só uma interação constante com profissionais que lideram o pensamento da 
área no Brasil como também a troca constante com centros de excelência espalhados no mundo. É neste 
sentido que o Grupo de Trabalho de Psicolinguística (GT 21) da Associação Nacional de Pós-graduação e 
Pesquisa em Letras e Lingüística - ANPOLL, além de promover a integração entre os psicolinguistas 
brasileiros,  resolveu tomar para si neste ponto, após sua maioridade,  a adoção de um tema central para o 
seu desenvolvimento e a organização de um grande encontro intermediário na área, que tomou o nome de  
Primeiro Congresso Internacional de Psicolinguística da ANPOLL, evento que obteve o máximo de sucesso.  

O debate sobre as relações entre a representação e o processamento linguísticos, uma questão 
central para as Ciências Cognitivas modernas, escolhida como tema do nosso GT para o biênio 2008-2010.  
Este é um  dos debates mais importantes da Linguística nas últimas décadas, senão o mais importante, de 
relevo tanto para  a caracterização da faculdade da linguagem em relação a outros sistemas cognitivos, 
quanto para a caracterização dos subcomponentes do conhecimento lingüístico, a saber, o componente 
fonético/fonológico,  a sintaxe, a semântica e a pragmática. Trata-se de saber em que medida a linguagem é 
um componente cognitivo autônomo em relação a outras faculdades mentais e de que forma os 
subcomponentes da Faculdade da Linguagem interagem entre si.  A distinção entre um nível de 
representação gramatical e um nível de acesso a essas representações, consubstanciada na dicotomia 
competência x desempenho (Chomsky 1965),  permitiu um balizamento da área em que perfilam desde 
modelos dualistas, que pressupõem a independência entre a gramática e o processador  como um postulado 
básico, até modelos que propõem uma unificação entre essas dimensões da arquitetura cognitiva da 
linguagem.  

Com a adoção deste tema com foco definido e também com os dois encontros que promovemos, o 
intermediário, sob forma de congresso internacional, e o encontro nacional em Belo Horizonte, esperamos ter 
contribuído para dar visibilidade e fazer avançar a Psicolingüística brasileira.  

Entre os ganhos palpáveis da nossa atuação estão o estabelecimento e manutenção das intensas 
relações de cooperação e intercâmbio entre os mebros do GT e importantes laboratórios e pesquisadores, 
tais como Janet Fodor e Eva Fernandez (CUNY), Angela Friederici (Max Planck Institut, Leipzig), Roberto de 
Almeida (Concordia University), Colin Phillips (University of Maryland), David Poeppel (NYU), Armanda Costa, 

http://www.anpoll.org.br/
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Isabel Hub Faria (Universidade de Lisboa), João Costa (University Nova de Lisboa), Peter De Villiers (Smith 
College),  Jill De Villiers (Universidade de Massachussetts em Amherst), Emmanuel Dupoux, (LNCP), Andrew 
Nevins (Harvard). Por conta destes contatos tem-se realizado pós-doutorados, doutorados sanduíches, 
estágios, institutos e cursos em cooperação, bem como projetos e  publicações em conjunto entre 
pesquisadores brasileiros e internacionais, avaliando-se, enfim, que o GT de Psicolinguística da ANPOLL vem 
cumprindo um papel valioso no engrandecimento da área no Brasil.  
 
 
 
 
 

 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
Coordenadora do GT 21 da ANPOLL 
Biênio 2008-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 | Relatório de encerramento do biênio 2008-2010 do GT de Psicolinguística da ANPOLL  
 

 

Anexo 1: Programa do Congresso Internacional 
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 Thursday, April 1st  
 
Wednesday, March 31st  
Posters 
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1.  Self Paced Reading of the Causative Alternation 
in Xavante – Rosana Costa de Oliveira (UFPB) & 
Marcus Maia (UFRJ) 

2.  Processing of the causative alternation by 
Ye’kuana bilinguals – Isabella Coutinho Costa & 
Marcus Maia (UFRJ) 

3.  The interpretation of recursive nominal modifiers: 
eye-tracking evidence from adult processing - 
Mercedes Marcilese (PUC-Rio/LAPAL), Letícia 
Sicuro Corrêa (PUC-Rio/LAPAL) & Marina 
Augusto (PUC-Rio/LAPAL & UERJ) 

4.  Semantic representation of inchoative verbs in 
Brazilian Portuguese – Luana Amaral & Márcia 
Cançado (UFMG) 

5.  The early recognition of the morphological 
patterns of verb affixes in the acquisition of 
Portuguese - Tatiana Bagetti, Letícia Maria Sicuro 
Corrêa (PUC-Rio/LAPAL) 

6.  Formal and semantic correspondences inside 
complex words: a comparative study in 
Romance languages – Heloísa Coelho (UFRJ) 

7.  Semantic transparency and morphological 
processing in Japanese compound words with 
two characters – Wendy Barile (UFRJ), Terry 
Joyce (Tama U, Japan), Marcus Maia (UFRJ) 

8.  Nome ou adjetivo? A prosódia no 
processamento sintático de elementos 
temporariamente ambíguos – Ana Paula da 
Silva, Milene Teixeira & Maria Cristina Name 
(UFJF) 

9,  Syntactic-Semantic Interface: A new look to 
Aspectual Coercion - Thiago Oliveira da Motta 
Sampaio & Aniela Improta França (UFRJ) 

10.  Language change: two factors that affect the 
reanalysis of words - Isabella Lopes Pederneira 
(UFRJ) 

11.  Good-Enough comprehension of Brazilian 
Portuguese Reflexive Absolute Verb sentences – 
Antonio João Carvalho Ribeiro (UFRJ) 

12.  “Brilhante” é nome ou adjetivo? A identificação 
de elementos ambíguos por falantes adultos do 
PB – Raquel Fellet Lawall & Maria Cristina Name 
(UFJF) 

13.  Second order Theory of Mind: recursion and 
complex inferences - Marilia Uchoa Lott Moraes 
Costa & Aniela Improta França (UFRJ) 

14.  Estratégias de Produção em Implicatura Escalar -
Alex Sander Lopa de Carvalho, Marilia Uchoa 
Lott Moraes Costa  & Aniela Improta França 
(UFRJ) 

15.  Processamento de Inacusativos em Português 
brasileiro – Sabrina Lopes dos Santos e Marcus 
Maia (UFRJ) 

16.  Word internal special meaning above first layer 
of Saussurean Arbitrarity - Isabela Henriques 
Callado Barquette & Miriam Lemle (UFRJ) 

17.  Reduplicated words in Brazilian Portuguese 
acquisition – Maria de Fatima Almeida (USP) 

18.  Looking for coercion effects in Brazilian 
Portuguese - Márcio Martins Leitão (UFPB), Luisa 
de Araújo Pereira Gadelha (UFPB) & Roberto G. 
de Almeida (Concordia University, Canada) 

19.  Invented words in Guimarães Rosa – Everton 
Lourenço da Silva (UFRJ) 

 

1. Self-paced reading as a methodology to investigate 
second language acquisition of English verbal morphology 
– Marisa Mendonça Carneiro (UFMG)   

2. Development of an auditory moving window test  - 
Fernanda Rodrigues & Celso Vieira Novaes (UFRJ) 

3. Repair strategies in English word primary stress acquisition 
by Brazilian  Portuguese native speakers  - Amanda Post 
da Silveira (UFSM) 

4. The Processing of Acronyms in Brazilian Portuguese – Katia 
Abreu (UFRJ/ISAT) 

5. Late Closure and Dyslexia – Luciana Mendes Pereira 
(UFRQJ/UFRRJ) 

6. Neuronal recycling: graphemes mirroring in syllabary 
reading – Tania Mikaela Garcia (UNIVALI, SC) 

7. Cumulative semantic inhibitory effects in verb production 
in Spanish – Yamila Sevila & Diego Shalóm (Universidad de 
Buenos Aires) 

8. Specific Language Impairment – Development of linguistic 
criteria for diagnosis and pedagogical interventions   - 
Arabie Bezri Hermont (UFMG) 

9, Saussure and the investigation of neologisms in children´s 
speech: undoing actions - Rosa Attié Figueira (Unicamp) 

10. Tense and Aspect dissociation: Evidence from patients 
with dementia of the Alzheimer’s type - Adriana Leitão 
Martins (UFRRJ) & Celso Vieira Novaes (UFRJ) 

11. Variability of the linguistic performance of patients with 
probable dementia of the Alzheimer type – Juliana Barros 
Nespoli, Celso Vieira Novaes, Adriana Leitão Martins & 
Fernanda de Carvalho Rodrigues (UFRJ) 

12. Brazilian Portuguese-English Bilinguals' Processing of English 
Caused-Motion Constructions – Ricardo Augusto de Souza 
(UFMG) 

13. Pre-speech evidence of babies' acquisition of consonants 
- Eloisa Maria Le Maitre de Oliveira Lima (UFRJ), Aline da 
Rocha Gesualdi (CEFET)  & Aniela Improta França  (UFRJ) 

14. Distinctions between groups of different social origin and 
educational possibilities in a phonological awareness task. 
Julieta Fumagalli,  Virginia Jaichenco (Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA - CONICET) 

15. Acesso precoce ao desenvolvimento de linguagem: 
construindo um chupetógrafo - Alex Sander Lopa de 
Carvalho  & Aniela Improta França (UFRJ)  

16. Putting syntactic tabs on semantic relatedness: an ERP 
study of Brazilian Portuguese words – Juliana Novo Gomes 
& Aniela Improta França (UFRJ) 

17. Electrophysiology of idiom processing in Asperger 
Syndrome – Fernanda Botinhão Marques (UFRJ), Leonardo 
de Azevedo  (IFF-Fiocruz) & Aniela Improta França (UFRJ) 

18. The Aspectual interpretation of the morpheme –ED by 
Brazilian learners of English L2 -  Celso Vieira Novaes & 
Fernanda Nunes Estrela (UFRJ) 

19

 

        Word learning abilities in Huntington’s disease - Elisângela 
Nogueira Teixeira (UFC & DEC- Ecole Normale Superieure, 
France), Ruth de Diego Balaguer (University of Barcelona, 
ICREA, INSERM,DEC), Anna Mestres-Missé (Max Planck 
Institute, Leipzig), Antoni Rodríguez-Fornells (University of 
Barcelona, ICREA), Anne-Catherine Bachoud-Lévi 
(INSERM, DEC) 

20.  The reading in children with Attention-deficit 
Hyperactivity Disorder: a study through the eye 
movements - Ângela Inês Klein (PUCRS) 
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Friday, April 2nd 

1.  A emergência de Sentenças clivadas no contexto da aquisição do Português 
Brasileiro como língua materna  - Victor Luís da Silveira (UFRJ) 

2.  The acquisition of reference in Brazilian Portuguese: definite and indefinite articles 
  - Karina Gomes Bertolino (USP) 

3.  Syntax and processing of adverbs in Brazilian Portuguese – Mauro Simões de 
Sant’Ana (UFRJ) 

4.  Processing of Subject and Object Wh-phrases in Brazilian Portuguese – Fernando 
Lúcio de Oliveira (UFRJ) 

5.  Pesquisa piloto para testar adequação de instrumentos - Chris Royes Schardosim 
(UFSC) 

6.  Do Brazilian Portuguese adults use prosodic cues to constrain syntactic analysis? - 
Carolina Garcia de Carvalho Silva & Maria Cristina Name (UFJF) 

7.  The emergence of false memories from reading and their relation with the 
reader’s previous knowledge - Raquel Eloísa Eisenkraemer (UNISC) 

8.  Prosodic boundaries facilitate lexical Access – Daniel Pereira Alves & Maria 
Cristina Name (UFJF) 

9,  Nativos entre nativos: especializações acústicas de falantes com trocas 
referentes ao traço de sonoridade – Liliane Ramone, João Moraes & Aniela 
Improta França (UFRJ) 

10.  Coreference processing: sentential links and structural parallelism - Márcio Martins 
Leitão, Juciane Nóbrega Lima & Flávia Gonçalves Calaça (UFPB)  

11.  The inter-sentential anaphora resolution in subject position in Brazilian Portuguese 
– Karla Lima de Queiroz & Márcio Martins Leitão (UFPB) 

12.  False cognates: a contribution to the semantic-syntax interface – Karine Vieira 
(UFRJ) 

13.  The Referential Progression in Reading Processing: a Neuroscience based 
Approach –  Salete Valer (UFSC) 

14.  The processing of R-expressions with lexical restrictions – Priscila da Cunha Lessa 
(UFRJ) 

15.  Cooperative writing: the importance of the interaction in the acquisition of the 
writing - Mônica Leite de Araújo Fernbach (ILPGA*/ Paris III - Sorbonne Nouvelle) 

16.  Comparing Brazilian Portuguese  with European Portuguese – Rejane das Neves 
de Souza (UFRJ) 

17.  Testing the Principle B in Brazilian Portuguese - Katharine Freitas & Marcus Maia 
(UFRJ) 

18.  Simulating the emergence of speech gestures with autonomous agents – 
Leonardo Oliveira (Unicamp) 

19.  Figurative Reasoning in Foreign Language - Luciane Corrêa Ferreira (UFMG) & 
Ana Cristina Pelosi Macedo (UFC) 

20.  Sign Language and the brain: perception of a visual world  - Emiliana Faria Rosa 
& Marcos Luchi (UFSC) 
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Anexo 2: Programa do Encontro Nacional do GT 
01/07 a 03/07 2010 

Coordenação: Professora Aniela Improta França (UFRJ) 
Dia 02/07/2010 

  9:00  /  9:30 Recentes descobertas das Neurociências sobre processamento da leitura 
Leonor Scliar-Cabral (UFSC) 

  9:30 /  10:00 Pesquisas da linha de Processamento da Linguagem do POSLIN / FALE UFMG: Processamento 
da leitura: sintaxe X significado 
José Olímpio de Magalhães (UFMG) 

10:00/ 10:30 Pesquisas da linha de Processamento da Linguagem do POSLIN / FALE UFMG: A leitura como 
um processo complexo 
Carla Viana Coscarelli (UFMG) 

10:30 / 11:00 Café 
 Interrupção para o  Jogo do Brasil na Copa 
12:30 / 14:00 Almoço 
14:00 / 14:30 Aquisição da linguagem, mudança sintática e teoria linguística 

Acrísio Pires (University of Michigan) 
14:30 / 15:00 O status do nódulo aspectual na camada flexional 

Celso Vieira Novaes (UFRJ)     
15:00 / 15:30 Conciliando GU com identificação de padrões no bootstrapping do parser: por um modelo do 

processo de aquisição da linguagem numa perspectiva minimalista 
Letícia Maria Sicuro Correa (PUC-Rio) 

15:30 / 16:00 Café 
16:00 / 16:30 Reanálise parcial de frases garden-path do PB 

Antonio João Carvalho Ribeiro (UFRJ) 
16:30 / 17:00 Processamento da correferência em português brasileiro: resultados e pesquisas em 

andamento 
Márcio Martins Leitão (UFPB)  

17:00 / 18:00 Posters (veja a programação na próxima página) 
Dia 03/07/2010 

  9:00  /   9:30 Aceitabilidade de estruturas incoativas marcadas e não marcadas em português brasileiro  
Marcus Maia (UFRJ) 

  9:30 /  10:00 Efeitos precoces da animacidade na eletrofisiologia relacionada a processamento de sentença 
Aleria Lage (UFJF) 

10:00 / 10:30 Comprometimento essencialmente linguístico na expressão de tempo na demência do tipo 
Alzheimer 
Adriana Leitão Martins (UFRRJ)  e Celso Vieira Novaes (UFRJ)     

10:30 / 11:00 Os gestos das mãos e a referenciação: investigação de processos cognitivos na produção oral 
Ana Cristina Carvalho Pereira (UFMG) e Maria Luiza Cunha Lima (UFMG) 

11:00/11:30 Ciências da linguagem e filosofia – uma análise das relações entre linguística, psicolinguística 
e neurolinguística sob a ótica da filosofia da mente 
José Ferrari Neto (UFPB) 

11:30/12:00 Assembléia 
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Posters:   Dia 02/07/2010,  às 17 horas 

# Título Autor(es) 
1 A influência do direcionamento prosódico no 

processamento de sentenças ambíguas do português 
brasileiro 

Claudia Ligocki  (UFMG) 
José Olímpio de Magalhães  (UFMG) 
Maria Luiza G. Aragão da Cunha Lima (UFMG) 
 

2 A criança bilingue e os processos de socialização  

 

Paula Cristina Bullio 
Alessandra Del-Ré (UNESP  Araraquara) 
 

3 Processos de formação identitária e aprendizagem de 
língua estrangeira 
 

Patricia Falasca  
Alessandra Del-Ré (UNESP  Araraquara) 
 

4 Integrando informação contextual no processamento 
incremental de relativas de objeto 
 

Renê Forster (PUC-Rio) 
Letícia Maria Sicuro Corrêa (PUC-Rio) 
Maria Rosa Ana Augusto (PUC-Rio/UERJ) 
Eríca dos Santos Rodrigues (PUC-Rio) 
 

5 Processamento de orações relativas ambíguas do PB e 
concordância de gênero 
 

Luana Fernandes (UFRJ) 
Antonio João Ribeiro (UFRJ) 

6 A aceitabilidade de marcação incoativa em espanhol 
 

Raquel Fellet Lawall (UFRJ)  
Marcus Maia (UFRJ/CNPq) 
 

7 O processamento da dêixis em karajá 
 

Cristiane Oliveira da Silva (UFRJ) 
Marcus Maia (UFRJ/CNPq) 
 

8 O Processamento dos Nomes em Tempo Real no 
Português Brasileiro 
 

Priscila da Cunha Lessa (UFRJ) 
Marcus Maia (UFRJ/CNPq) 
 

9 Pistas prosódicas no processamento sintático: o 
Português Brasileiro como língua estrangeira 
 

Carolina Garcia de Carvalho Silva (UFJF)  
Maria Cristina Lobo Name (UFJF) 

10 Aspectos da identificação da posse por crianças falantes 
do PB 
 

Flávia Carvalho Faria (UFJF)  
Maria Cristina Lobo Name (UFJF) 

11 Elementos estruturais no acesso lexical: o 
reconhecimento de palavras multimorfêmicas no 
português brasileiro 

Daniela Cid (UFRJ) 
Marcus Maia (UFRJ/CNPq) 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
 

12 Interceptando o mecanismo de troca bilingue  Marije Soto (UFRJ) 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
 

13 Teoria da Mente de Segunda Ordem: Recursividade e 
Inferências Complexas 

Marília U. C. Lott de Moraes Costa (UFRJ) 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
 

14 Estratégias de produção em implicatura escalar 
 

Alex Sander Lopa de Carvalho (UFRJ) 
Marília U. C. Lott de Moraes Costa (UFRJ) 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
 

15 Construindo um chupetógrafo 
 

Alex Sander Lopa de Carvalho (UFRJ) 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
 

16 A direcionalidade no relacionamento semântico: um 
estudo de ERP 

Juliana Novo Gomes  (UFRJ) 
Aniela Improta França (UFRJ/CNPq) 
 

17 O uso das pistas prosódicas da FDC para a identificação 
da posição dos adjetivos 

Azussa Matsuoka  (UFJF) 
Cristina Name (UFJF) 
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