
Programação do IX MiniEnapol
de Historiografia Linguística

Segunda-feira,  de Outubro
na sala  da Faculdade de Letras

h – h: Abertura
Profª. Drª. Maria Arminda do Nascimento Arruda
Profª. Drª. Cristina Altman
Profª. Drª. Olga Coelho
Comissão Organizadora do MiniEnapol

h – h: Pré-lançamento dos Cadernos de Historiografia Linguística do CEDOCH

h – h: Mesa 

Ednei de Souza Leal (UFSCar)
Breve análise historiográfico-epistemológica dos estudos sobre Complexidade Linguística

Cristiano Silva Jesuita (PUC-SP)
Uma gramática missionária do século XVIII

Olivia Yumi Nakaema (CEDOCH/USP)
Descrição da linguagem de tratamento da língua japonesa por Chamberlain

h – h: coffee break

h – h: Mesa 

Alexandre José da Silva (PUC-SP)
Gramática metódica da língua portuguesa: descontinuum e continuum gramatical

Stela Maris Detregiacchi Gabriel Danna (CEDOCH/USP)
Uma interpretação inicial sobre o aparecimento
de uma gramaticografia de língua espanhola no Brasil





Terça-feira,  de Outubro
na sala  da Faculdade de Letras

h – h: Mesa 

Edgard Santana Bikelis (CEDOCH/USP)
 “Sistema” no Mémoire de Ferdinand de Saussure

Meryane Sousa Oliveira (UFPI)
A gramática no século XXI: Análise historiográfica da 
gramática pedagógica do português brasileiro e a questão da história do PB

Bruna Soares Polachini (CEDOCH/USP)
O lugar e o conceito de ‘artigo’ em gramáticas brasileiras oitocentistas do português

h – h: coffee break

h – h: Mesa 

Antonio Carlos Zacarias Pinelli (UFPR), Ednei de Souza Leal (UFSCar)
A língua brasileira e a tradição gramatical depois da Semana de 

José Bento Cardoso Vidal Neto (CEDOCH/USP)
A formação do pensamento linguístico brasileiro:
entre a gramática e as novas possibilidades de tratamento da língua (-)



uarta-feira,  de Outubro
na sala  da Faculdade de Antropologia

h – h: Mesa 

Alessandro Jocelito Beccari (UNESP-Assis)
Artifício e Natureza, Razão e Sonoridade: Dante, Petrarca e os Modistas

Andréa Lacotiz (USP)
Prolegômenos do gênero gramatical

h – h: coffee break

h – h: Mesa 

Gláucia Castro Aguiar Pio (UFPI)
Das primeiras gramáticas à Gramática Houaiss:
um estudo historiográfico do tratamento das categorias gênero e número dos substantivos

Luizete Guimarães Barros (UEM)
Teoria verbal de Andrés Bello: aplicação ao pretérito imperfeito do subjuntivo


