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Este simpósio tem como propósito reunir discussões e pesquisas que tenham como temática os 

estudos dos aspectos linguístico-discursivos na organização do conhecimento gramatical, a 

partir de discussões de análise, descrição e teorização da relação entre os usos e os contextos, 

e, como consequência, a questão da gradiência e da gradualidade,  no que diz respeito às 

propriedades do significado (semântica, pragmática e discurso), e a relação entre as 

propriedades da forma (prosódica, fonético-fonológica e morfossintática). Tendo em vista essa 

gradualidade/gradiência, interessam trabalhos que vejam as categorias e unidades de 

linguagem como variáveis, em vez de categorias fortemente delimitadas. Esperam-se estudos 

orientados pelos Modelos Baseados no Uso, como arcabouço teórico-metodológico, que 

contribuam para uma reflexão sobre a análise de experiências de uso, tendo em vista o desafio 

de capturar a natureza dinâmica do fenômeno linguístico e da mudança linguística na 

representação gramatical da língua em uso, bem como da caracterização da gradiência. 

Esperam-se que os estudos explorem usos do Galego, Galego-Português ou Português e, por 

consequência, evidenciem que a experiência com a linguagem cria e impacta as representações 

gramaticais. Dessa forma, o simpósio tem o interesse de receber discussões em prol de insights 

sobre a interseção uso-categorização, a fim de avançar nossa compreensão de casos empíricos 

de construções em vários níveis de abstração. 
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