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Integração conceptual e tabu: a 

nomenclatura popular dada aos 

órgãos sexuais 

Patrícia Oliveira de Freitas, 

Sandra Pereira Bernardo, 

Fernanda Carneiro Cavalcanti 

 

O item léxico bunda no 

português do Brasil: um olhar 

sociocognitivista 

A. Ariadne Domingues Almeida 

 

A polissemia dos verbos dar, 

foder e tomar no português 

brasileiro: contributos da 

internet 

Elisângela Santana dos Santos 

 

Carurivis, umbivis, aracajivis, 

pituacivis e até quivis: reflexões 

sociocognitivistas sobre as 

construções x-ivis entre falantes 

de Salvador 

Natival Almeida Simões Neto 

 

Conceptualizações do amor em 

textos epistolares: um estudo a 

partir de cartas de amor do 

século XX 

Neila Maria Oliveira Santana 

 

O papel das emoções no 

processo de construção 

identitária de jovens em 

situação de vulnerabilidade 

social: uma abordagem 

discursivo-cognitiva 

Sandra Maria Silva Cavalcante 

 

Conceptualização do tempo em 

frames de finalidade 

Melina Célia e Souza 

 

Punição e criação: um olhar 

sociocognitivo e contrastivo 

sobre conceptualizações de 

trabalho em escritas 

oitocentistas e contemporâneas 

Eliane Santos Leite da Silva 

Frames, linguagem e 
modos de pensamento 
no Brasil contemporâneo 
Ana Flávia Lopes Magela 
Gerhardt 
 
Moral e política no 
discurso do presidente 
Lula: uma análise de 
frames pela linguística 
ecológico-cognitiva 
Rodrigo Slama Ribas 
 
As metáforas negras e 
suas motivações 
sociocognitivas 
Lúcia Donato da Silva 
Mendes, Raquel Puente 
 
Metáforas conceptuais 
do professor em textos 
multimodais 
Evani Pereira Rodrigues 
 
Reflexões sobre a 
conceptualização da 
mulher em textos 
jornalísticos do século XXI 
Simone Webering 
Martínez de Sant'Anna 
 
As representações da 
mulher nas capas do 
Meia Hora: uma pesquisa 
sociocognitivista 
Flávia Ribeiro Santoro 
Silva Malta 
 
Analisando frames: a 
identidade surda nos 
discursos científicos 
brasileiro e alemão 
Romana Castro 
Zambrano, Cleide Emília 
Faye Pedrosa 
 
A narrativa faz emergir: 
uma análise acerca do 
acionamento de frames 
conceptuais e descritores 
de eventos na construção 
de sentido por falantes 
de Língua Brasileira de 
Sinais 
Ivone Braga Albino 
 

A polissemia da analogia: da 

multidisciplinaridade do conceito à 

particularização como processo 

linguístico de formação de novos 

itens lexicais 

Juliana Soledade Coelho 

 

Fictividade em corpus de fala 

espontânea do português 

brasileiro: uma abordagem 

sociocognitiva 

Luiz Fernando Matos Rocha 

 

As construções “só que x”: uma 

análise pautada na linguística 

cognitiva 

Tharlles Lopes Gervasio 

 
Uma análise cognitiva do dêitico 
aqui na oralidade e na escrita - 
Hayat Passos Ferraz Pinheiro, 
Maíra Avelar Miranda 
 

Dêiticos de lugar e esquemas 

imagéticos em amostras de fala do 

galego e do português brasileiro 

contemporâneos 

Rachel Maria Campos Menezes de 

Moraes 

 

Aplicação do procedimento de 

identificação de metáforas (PIM) a 

narrativas em quadrinhos: um 

estudo de caso 

Ada Lima Ferreira de Sousa 

 

Mecanismos de construção de 

sentido em expressões idiomáticas 

do inglês: uma abordagem 

construcional 

Marcela Aparecida Cucci Silvestre 

Reconciliando corpo e mente – 
uma aproximação teórica entre 
cognição corporificada e 
letramentos críticos 
Natalia de Lima Nobre 
 



 
Dicionário olímpico: 
considerações sobre um 
projeto na interface entre 
semântica de frames e 
lexicografia eletrônica 
Rove Luiza de Oliveira 
Chishman, Diego Spader 
de Souza 
 
 

 
 
 


