
 

 
 

 
 

Program - Oral Presentations 

 

13 March, Wednesday, 3:30 pm to 5:00 pm 

Session Room Topic Title Presenter 

2A 3000 

The influence of culture 

on metaphor, 
metonymy, and 

conceptual blends 

Mesclagem conceptual e esquemas imagéticos na conceptualização de reforma 

trabalhista: interpretações de charges por estudantes universitários 

Naira de Almeida Velozo, Bruno Bastos and Sandra 

Bernardo (UERJ) 

Conceptualização cultural e mesclagem conceptual: a figuração do brasil como 
idade média 

Eliana Tavares (FURG) 

Experiências digitais para além das telas: novas bases conceptuais para a produção 
de sentido 

Ana Elisa Novais (UFMG) 

3A 3059 

The impact of culture 

and cognition on 

grammar and lexis 

Metaphorical extensions of the particle down in verb combinations. Fernanda Marçal (UFMG) 

Redes construcionais de correlações oracionais aditivas e disjuntivas em língua 

portuguesa 
Ivo da Costa do Rosário (UFF) 

Uma descrição semântico-cognitiva do padrão construcional [Vpv(x)]md. Vania Rosana Mattos Sambrana (UFF) 

6A 3002 

Cognitive-linguistic 
discourse analysis in 

diachronic and 
sociocultural 

perspectives 

The emergence of multimodal metaphors in the political discourse: a cognitive 
analysis of Brazilian presidential candidates interviews of 2018 elections  

André Lisboa and Maíra Avelar (UESB) 

“Latinas are not some dreamt up exotic Barbie" ideologies about beauty and race in 
Latinas’ narratives about their hair and their bodies 

Deyanira Rojas-Sosa and Franchesca Arecy (SUNY, 
New Paltz) 

8A 3017 
Recent methods in the 

study of language, 

cognition, and culture 

Metaphorical cost: processing of metaphorical and literal language in Alzheimer’s 

patients 

Jan E. Leite (Universidade Federal da Paraíba) and 

Michele Feist (University of Louisiana at Lafayette) 

Gestural and verbal metaphors in the conversation: gesture’s role in the child’s 

language acquisition process 
Patrik Vezali (UFVJM) 



14 March, Thursday, 9:00 am to 10:30 am 

Session Room Topic Title Presenter 

1A 2003 

Cultural cognition and 

anthropological 
linguistic theory 

Cultural conceptualizations in Guyanese English Patrick Kuehmstedt (University of Potsdam) 

Event-based time intervals in Huni Kuĩ, Awetý, and Kamaiurá 
Vera da Silva Sinha (University of East Anglia) and 

Heliana Mello (UFMG) 

The conceptualisation of time in J. R. R. Tolkien’s Quenya and Sindarin 
Gabriela Silva and 

Ana Larissa Adorno Marciotto Oliveira (UFMG) 

2B 2001 

The influence of culture 
on metaphor, 

metonymy, and 
conceptual blends 

Ser Abel em Vila Nova Floresta: a construção de expressão metafórica a partir da 
cultura local 

Demilde Martins Amaral and Maria Alice Mota 
(Unimontes) 

Metáforas conceptuais do medo em língua portuguesa e língua inglesa em Stephen 

King 
Morgana de Abreu Leal (UERJ/IFRJ) 

As metáforas cognitivas e culturais nas identidades sociais da violência de gênero 
Patrícia Teles Álvaro (IFRJ) and Naira de Almeida 

Velozo (UERJ) 

3B 2000 

The impact of culture 

and cognition on 
grammar and lexis 

Estudo diacrônico de adjetivos na Língua de Sinais Brasileira - LIBRAS Helionay Costa and Neemias G. Santana (UnB) 

The notion of perspective in the reported complement clause network: a question of 

argumentativity 
Sandra Aparecida Faria de Almeida (UFJF) 

Novos nomes: a morfologia e os esquemas construcionais Letícia Santos Rodrigues (USP) 

4A 1007 

The influence of culture 

in face-to-face, 
multimodal, and virtual 

interactions 

A “ação construída” na língua em uso da Libras conforme a linguística cognitiva 
Jéssica Borba de Moura and Dinalva Andrade Martins 

(UFMG) 

An analysis of the occurrences of negation gestures from the ‘palm down’ family in 

Brazilian TED Talks given by women 
Maíra Avelar and Beatriz Graça (UESB) 

Formulação e posicionamento na fala-em-interação em depoimentos judiciais Bougleux Bomjardim da Silva Carmo (UFSB) 

Estratégias de preservação de fachada em uma audiência de ação penal: um estudo 

à luz da Análise da Conversa Etnometodológica 
Crysna Bonjardim da Silva Carmo (UNEB) 

5A 2002 
The study of inter- and 

cross-cultural 

pragmatic phenomena 

Estudo do uso de uma estratégia de impolidez em debates eleitorais realizados no 

Brasil e em Portugal 
Gustavo Ximenes (UFMG) 

A cordialidade como conceptualização cultural e suas possíveis relações com 
fenômenos mudanças e variação linguísticas em PB 

Geisa Batista (UFMG) 

Breve investigação da ‘cordialidade’ como conceito prototípico Geisa Batista (UFMG) 

O uso interacional dos pronomes dativos em galego Cecilia Farias (USP) 



14 March, Thursday, 11:00 am to 12.30 pm 

Session Room Topic Title Presenter 

1B 2002 

Cultural cognition and 

anthropological 
linguistic theory 

Perception of speaker characteristics based on foreign accent: being Russian in São 

Paulo 

Anna Smirnova Henriques, Sandra Madureira (PUC-SP) 

and Svetlana Ruseishvili (UFSCar) 

Nomeação das plantas (glossário etnobotânico) na língua amazônica Awajún falada 

pela comunidade de Morroyacu 

Ketty García Ruiz and Jaime Huasco Escalante 

(Universidad Nacional Mayor de San Marcos) 

“Olha já!” no Amazonas Gislane Aparecida Martins Siqueira (UFMG) 

Análise multimodal preliminar da narrativa de enterro quilombola do baixo 
Tocantins 

Benedita do Socorro Pinto Borges and Regina Cruz 
(UFPA) 

2C 2007 

The influence of culture 
on metaphor, 

metonymy, and 
conceptual blends 

Uma abordagem cultural das metáforas animais: a relação entre teoria 

sociobiológica e o gênero da expressão convencional “cabra” 
Fernanda Carneiro Cavalcanti (UERJ) 

Projeções metafóricas em LIBRAS: processos cognitivos subjacentes da formação 

da linguagem 
Pedro Paulo Ubarana de Souza (UnP) 

Sugar coated love: as metáforas dos novos relacionamentos com benefícios Ana Paula Ferreira (UERJ) 

3C 3000 
The impact of culture 

and cognition on 

grammar and lexis 

Compostos legítimos, compostos de Taubaté: o estatuto das construções [[Xs] de 
Taubaté]s no português brasileiro 

Natival Simões Neto (UFBA) 

A construcionalização gramatical de [para lá de Xadj]gi: uma análise baseada no uso Vanessa Barbosa de Paula (UFF) 

O impacto da cultura e a produção lexical dos termos populares referentes à saúde Tatiana M. Mendes Silvestrow (UFMG) 

4B 3002 

The influence of culture 

in face-to-face, 
multimodal, and virtual 

interactions 

A cultura digital das fintechs e sua influência nas interações multimodais virtuais Vera Lúcia Viana de Paes (UFMG) 

Reflexividade linguística e atos metacomunicativos evidenciados na instanciação de 
conceptualizações culturais na fala-em-interação 

Thiago da Cunha Nascimento (UFMG) 

Pistas de contextualização: um contributo para a interação no ensino a distância 
Débora Cristina Longo Andrade (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie) 

8B 3017 
Recent methods in the 

study of language, 

cognition, and culture 

O cômico popular na era digital: um estudo sobre o processo de metaforização 
implicado na experiência humana do riso 

Juliane Ferraz (CEFET/PUC-MG) 

O papel da linguística cultural nos estudos biolinguísticos Gustavo Augusto Fonseca Silva (UFMG) 

O uso da língua e sua relação com a cognição e a cultura Maria Angélica Furtado da Cunha (UFRN) 



14 March, Thursday, 2:00 to pm 3.30 pm 

Session Room Topic Title Presenter 

5B 3017 

The study of inter- and 

cross-cultural 
pragmatic phenomena 

The deitics "ai" and "ali" in the speech of journalists in tv news 
Edilane Teixeira Cotrim, Victor Lima dos Santos and 

Maíra Avelar (UESB) 

Portuguese and English public figures’ face threats on twitter apologies Giovana Perini (UFMG) 

A pragmatic-linguist analysis of the messages in the Golden Records carried by the 

Voyager space probes 

Jorge F. Silva and Karl H. Efken (Universidade Católica 

de Pernambuco - UNICAP) 

6B 2002 

Cognitive-linguistic 

discourse analysis in 
diachronic and 

sociocultural 
perspectives 

João Dória: a evocação e construção de frames em estratégias comunicacionais do 

discurso político no Facebook. 
Beatriz Ferreira Silva (Unicamp) 

A influência do apoio visual nas narrativas de pessoas com Doença de Alzheimer. Andréa Farias Higa (USP) 

A reconstrução do ethos da Skol em suas campanhas publicitárias: uma análise 

argumentativa do discurso 
Julianna Carvalho Bechir (UFMG) 

7A 2007 

The application of 
cognitive and cultural 

theories to language 
teaching, translation, 

and media studies 

The cognitive effort in post-editing the German modal particles doch and wohl to 

Brazilian Portuguese 
Marceli Cherchiglia Aquino (USP) 

O processo tradutório como representação cultural em materiais didáticos de língua 
inglesa 

Larisse Carvalho de Oliveira, Shalatiel Bernardo Martins 
and Felipe Ridalgo Silvestre Soares (URCA) 

O rancho azul e o bloco de sujos: a questão cultural na tradução comentada do 
conto “Antes do baile verde” de Lygia Fagundes Telles para o público mexicano 

Zyanya Carolina Ponce Torres (USP) 

7B 1007 

The application of 
cognitive and cultural 

theories to language 
teaching, translation, 

and media studies 

Code-switching in EFL: possible implications on learning Dionatan Bastos Cardozo (UFSC) 

Cognition in (inter)action: a multimodal analysis of German as Foreign Language 
classroom interactions 

Adriana Fernandes Barbosa (UFMG) 

Second language learning as a lever for cultural and social growth 
Philippe Gagné (Vanier College) and Maria Popica (John 

Abbott College) 

8C 3002 

Recent methods in the 

study of language, 
cognition, and culture 

O ensino de modificadores e estratégias de pedidos em aulas de italiano LE: 
resultados de uma experiência 

Adriana Mendes Porcellato (USP) 

Modelos fonético-acústicos para detecção automática de fronteiras prosódicas: um 
estudo baseado no corpus C-ORAL-BRASIL 

Bárbara Helohá Falcão Teixeira (UFMG) 

3D 3019 
The impact of culture 

and cognition on 

grammar and lexis 

Periphrastic iterative aspectual constructions  
V1ANDAR/IR/SAIR/VIR + V2GERUND: a case of metaphorical extension 

Adriana Tenuta and Sueli Coelho (UFMG) 

Constructional patterns of metaphorical uses of "build" in inauguration speeches: a 

case of event-driven correlation? 
Vitor Cordeiro Costa (UFMG) 

Emergence and productivity of the causative transitive construction in Brazilian 

Portuguese 
Monclar Guimarães Lopes (UFF) 



15 March, Friday, 9:00 am to 10:30 am 

Session Room Topic Title Presenter 

3E 2002 

The impact of culture 

and cognition on 
grammar and lexis 

A cognitive approach to English phrasal verbs: between compositionality and 

constructionality 
Natália Regina da Silva (UFJF) 

Computational modeling of Modifier-X constructions of Brazilian Portuguese Ana Carolina Ramalho Alcântara (UFJF) 

Cognition and argument structure: metonymy, fusion, and transitivity alternation in 
Portuguese 

Luana Amaral and Márcia Cançado (UFMG) 

7C 2001 

The application of 

cognitive and cultural 
theories to language 

teaching, translation, 
and media studies 

Representações identitárias da mulher negra em capas de revistas americanas Anna Beatriz Mormetto Alvarenga (Unimontes) 

Atores sociais negros femininos em capas de revista brasileira e norte-americana Lilia Barbosa da Silva (Unimontes) 

Atores sociais negros nas capas da revista RAÇA BRASIL: uma análise visual Joana Patrícia Barbosa Silva (Unimontes) 

7D 2003 

The application of 

cognitive and cultural 
theories to language 

teaching, translation, 
and media studies 

O estudo da palavra na interface linguagem, cognição e cultura Geraldo José Rodrigues Liska (UNIFAL) 

Ensino da sentença simples Wajãpi na perspectiva da linguística cognitiva Rafael Wendel Alves Pantoja and Antonio Almir (UFAP) 

A aprendizagem inicial da escrita: contribuições da neurociência cognitiva Débora Carias Alves (UEMG) 

15 March, Friday, 11:00 am to 12:30 pm 

Session Room Topic Title Presenter 

3F 3000 

The impact of culture 

and cognition on 
grammar and lexis 

Neologismo antroponímico no brasil: aportes da morfologia construcional Juliana Soledade Barbosa Coelho (UnB) 

A expansão metonímica de construções modalizadoras com “real” na língua 

portuguesa 

Lauriê Ferreira Martins Dall'Orto, Leila Barbosa and 

Patrícia Fabiane Amaral da Cunha Lacerda (UFJF) 

Perspectivação espacial em construções do português formadas por afixoides de 
base locativa 

Mariângela Rios de Oliveira (UFF/UERJ) 

Expansões metafóricas e metonímicas envolvendo construções avaliativas com 
“super”, “mega”, “hiper” e “ultra” na língua portuguesa 

Lauriê Ferreira Martins Dall’Orto and Patrícia Fabiane 
Amaral da Cunha Lacerda (UFJF) 

7E 3002 

The application of 

cognitive and cultural 
theories to language 

teaching, translation, 

and media studies 

Culturas e abordagem intercultural no ensino de Francês Língua Estrangeira Sandra Coeli Barbosa dos Santos (USP) 

Análise textual do livro A Tour of Brazil de Solange Ribeiro: interdisciplinaridade e 

cultura no ensino de língua inglesa 

Vanessa Ostilio da Silva, Mariane Silva Santos and Iara 

Martins Costa (Universidade do Estado da Bahia) 

Discussões acerca de competências interculturais na educação superior 
Fabiane A. S. Clemente (UFAM) and Marilia Costa 

Morosini (PUC-RS) 

 


