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GT DE LEXICOLOGIA, LEXICOGRAFIA E TERMINOLOGIA 
ANPOLL

Coordenadora: Lídia Almeida Barros – UNESP – São José do Rio Preto – lidia@ibilce.unesp.br

Vice-coordenadora:  Maria  Cândida  Trindade  Costa  de  Seabra  –  UFMG  - 
candidaseabra@gmail.com

O GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOLL, após discussão com seus 
membros no Encontro Nacional da ANPOLL de 2010, decidiu estabelecer como metas para o período 
2010-2012 as que seguem. Na sequência, apresentamos os principais resultados.

• META  1:  Atualizar  as  informações  dos  membros  já  cadastrados  no  GT  (efetivos  e 
convidados) e cadastrar  novos  associados, de  acordo com as diretrizes  estabelecidas  pela 
ANPOLL para a composição dos Grupos de Trabalho.
• Resultados alcançados:  Procedeu-se ao recadastramento dos antigos membros, efetivos e 

convidados, e à mudança de estatuto de alguns dos membros, de acordo com as normas 
estabelecidas pela ANPOLL. Os membros que não manifestaram interesse em manter sua 
participação no GT foram desfiliados e novos membros ingressaram no grupo. As listas 
atualizadas  dos  efetivos  e  convidados  constam  do  site  do  GT 
http://www.mel.ileel.ufu.br/gtlex/membros/membros.asp.

• META 2:  Promover  melhoramentos  contínuos  dos  conteúdos  do  site do  GT, buscando 
qualificá-lo como um ponto de informações sobre pesquisas e atividades dos membros do GT, 
de acordo com as diretrizes da ANPOLL. 

• Resultados alcançados: Durante a gestão, foram realizadas consultas aos membros do GTLex 
sobre possíveis modificações a serem feitas no site do GT, de modo a dar mais visibilidade 
às atividades e produção do grupo. Boa parte das sugestões foi atendida, muitos dados foram 
atualizados e algumas guias foram modificadas, a fim de deixar mais claro ao consulente onde 
se encontram as informações que buscam. É preciso, no entanto, ainda há melhoramentos a 
serem feitos. 

• META 3: Promover a realização do VIII Encontro Intermediário do GT, na UFMG, em 
período  a  ser  definido,  mantendo-se  um espaço  para  participação  de  estudantes  de  pós-
graduação, membros do GT. 
Resultados alcançados: O Encontro Intermediário realizou-se de 05 a 07 de outubro de 2011, 
na UFMG. Dele participaram 21 membros efetivos, com apresentação de trabalhos em mesas-
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redondas. Membros convidados expuseram suas teses e dissertações recentemente defendidas 
(16 trabalhos) e 27 alunos de pós-graduação que ainda não são membros do GT puderam 
apresentar seus projetos de pesquisa sob a forma de painéis.  As apresentações ensejaram 
debates profícuos, que muito contribuíram para os estudos do léxico. 

• META 4: Auxiliar a Associação Nacional  a promover o Encontro da ANPOLL em 2012. 

• META 5:  Divulgar as pesquisas desenvolvidas pelos membros do grupo e promover a sua 
integração  com  diferentes  áreas  dos  Estudos  da  Linguagem  por  meio  dos  seguintes 
mecanismos:

1. Promover  a  publicação  do  volume  VI da  coleção  As  Ciências  do  Léxico  – 
Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, publicação oficial do GT de caráter bianual. 
atendendo  aos  padrões  de  qualidade  exigidos  pelos  órgãos  de  fomento  da  Pós-
Graduação brasileira.

Resultados alcançados:  O volume VI d´As Ciências do Léxico foi publicado como 
previsto e contém 30  artigos escritos por membros efetivos do GT. , sendo 14 de 
lexicologia, 06 de lexicografia e 10 de terminologia, distribuídos nas três grandes áreas 
do léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia.  Reúne trabalhos apresentados e 
discutidos nos eventos ocorridos em 2010 (XXV ENANPOLL) e 2011 (VIII Encontro 
Intermediário do GT de Lexicologia, Lexicografia e Terminologia da ANPOLL), além 
de dar guarida a trabalhos de renomados pesquisadores de universidades europeias – 
Universidade de Coimbra; Universidade de Santiago de Compostela; Université Paris 
XIII e Institut für Germanistik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
– e de uma universidade latino-americana – Universidad Autónoma de Manizales. 

2. Levar à publicação os trabalhos apresentados no VII EnGTLex, juntamente com 
todos os trabalhos que membros do GT (efetivos ou convidados) e alunos de 
pós-graduação  (em  co-autoria  com seus  orientadores)   tiverem  interesse  em 
publicar,  sob a forma da obra digital intitulada  O léxico em foco: múltiplos 
olhares. 

Resultados  alcançados:  O edital  da  Editora  da  UNESP que acolheria  a  obra 
sofreu  modificações  e,  por  isso,  essa  não  pôde  ser  publicada  no  formato 
inicialmente  previsto.  Optou-se,  então,  por  orientar  os  autores  que  haviam 
preparado artigos para essa publicação a enviá-los para periódicos. Colegas do 
GT indicaram revistas de Programas de Pós-Graduação e alguns artigos foram 
aprovados para publicação. Já discutimos com as instâncias da UNESP sobre a 
possibilidade de abrir novamente edital no formato que permitiria a publicação 
do livro digital e o assunto será discutido em fórum apropriado durante 2013. 

3. Estimular novas publicações de trabalhos – números especiais ou números temáticos 
de Revistas de Programas de Pós-graduação – principalmente as que atendam aos 
requisitos do sistema Qualis.

Resultados alcançados:  Alguns colegas do GTLex participam de conselhos editoriais 
de revistas ligadas a Programas de Pós-Graduação e esses sempre divulgam chamadas 
para artigos, o que tem sido importante para o fluxo de publicações dos membros do 
GT. Esses periódicos são bem conceituados no sistema Qualis. 

4. Incentivar o desenvolvimento de projetos integrados de pesquisa envolvendo membros 
do grupo.



Resultados alcançados: Os membros do GT têm-se associado para o desenvolvimento 
de projetos conjuntos de acordo com interesses comuns e as linhas de pesquisa. O 
GTLex tem a experiência de elaborar um dicionário histórico de grande porte, projeto 
financiado pelas agências de fomento, que tem reunido esforços de um considerável 
número  de  membros  do  GT.  O Atlas  Toponímico  do  Brasil  é  outro  projeto  de 
envergadura que tem se desenvolvido com o trabalho de equipes regionais, as quais 
elaboram Atlas Toponímicos em diferentes estados da federação.

5. Promover e incentivar a presença e a inserção das áreas de pesquisa do GT em 
eventos de associações de pesquisa nacionais e internacionais.

Resultados  alcançados:  A  participação  de  membros  do  GT  em  comissões 
organizadoras de eventos de porte nacional e internacional tem sido uma constante, o 
que tem beneficiado a inserção das linhas de pesquisa do GTLex nesses eventos. Em 
2011, a coordenação do GT encaminhou carta aos organizadores de alguns eventos, 
solicitando a atenção para as áreas do léxico, que não têm sido contempladas nesses 
eventos há algum tempo. De modo geral, no entanto, os estudos do léxico têm tido 
presença marcante em grandes eventos científicos nacionais e internacionais. 

6. Dialogar com a Diretoria da ANPOLL com vistas a promover, sempre que possível, a 
visibilidade e a participação do GT em meio às suas ações.

Resultados alcançados:  Durante a gestão 2010-2012, a relação com a diretoria da 
ANPOLL foi aberta e cordial. O GTLex teve participação ativa no evento nacional de 
2012, marcando presença em todas as atividades previstas. De acordo com os debates 
realizados  nas  reuniões  com os coordenadores  de  GT,  verificamos  que o GTLex 
atende às normas da ANPOLL para o funcionamento dos grupos e é um dos mais 
estruturados e bem organizados. 

• META 6: Qualificar os formatos para os encontros do GT, de modo que sejam cada vez 
mais produtivos. 

Resultados alcançados:  O GTLex organiza, durante uma gestão, dois encontros: um 
intermediário e o nacional. Em 2011, foi realizado o encontro intermediário na UFMG, 
que contou com participação de membros efetivos, convidados e com alunos de pós-
graduação,  que têm, nesse  encontro,  oportunidade  de  exporem seus  trabalhos.  Do 
Encontro  Nacional  participaram  apenas  membros  efetivos  e  em  número  razoável, 
considerando-se o esvaziamento do Encontro. Muitos colegas justificaram sua ausência, 
informando que, devido à modificação da data inicial do evento (por causa do G+20), 
suas agendas ficaram prejudicadas. De fato, muitos colegas haviam previsto viagens 
para o exterior e participação em outros eventos. 

• META 7: Dialogar com a diretoria da ANPOLL no sentido de conceder maior tempo 
para as discussões científicas do GT no âmbito do Encontro Nacional.  Solicitaremos que o 
tempo reservado às atividades dos GT seja ampliado em um turno, visto que o encontro 
Nacional precisa integrar atividades da Associação e dos GTs de forma equilibrada. 

Resultados alcançados: A coordenação do GTLex formulou solicitação à Diretoria da 
ANPOLL para conceder mais espaço para os debates dos trabalhos do GT, o que foi 
concedido,  embora  não  tenha  sido  necessário,  visto  que  foi  possível  organizar  a 
programação  nos  três  períodos  normalmente  concedidos  pela  ANPOLL  para  as 
discussões em grupo.  



São José do Rio Preto e Belo Horizonte, 08 de novembro de 2012 

  

Lídia Almeida Barros 

Maria Cândida Trindade Costa de Seabra


