
PLANO DE TRABALHO DO GT LINGUAGEM E SURDEZ 

 

PARA O BIÊNIO 2016-2018 

 

Coordenadora: Ana Regina e Souza Campello - INES 

 

Subcoordenadora: Marianne Stumpf Rossi - UFSC 

 

O presente plano abrange, de forma sucinta, o biênio 2016-2018 e está baseado nas 

decisões tomadas pelo GT – Libras, durante a realização do XXXI Encontro Nacional 

da ANPOLL, em Campinas, na UNICAMP, de junho de 2016. 

 

Considerando o tema central do ENANPOLL-2016 que foi Pesquisa de Ponta na area 

de Letras e Linguística, o Plano de Trabalho para o biênio 2016 -2018 contempla os 

pontos a seguir: 

 

NO ÂMBITO DA PESQUISA E DO ENSINO 

 

Sedimentar os temas (Corpus de Libras, Aquisição de linguagem, Políticas Públicas e 

Libras) discutidos durante o ENANPOLL-2014, como linhas de pesquisas a serem 

consolidadas no Diretório de Grupos do CNPq, de forma a congregar, 

interinstitucionalmente, os membros em torno de diversos projetos. Criar 

oportunidades, no âmbito dos programas de pós-graduação, através dos respectivos 

processos seletivos para o ingresso de alunos de mestrado e doutorado que desejem 

desenvolver seus trabalhos com temas afins. 

 

NO ÂMBITO DA ATUALIZAÇÃO E DO INTERCÂMBIO DE 

CONHECIMENTO DOS MEMBROS DO GT: 

 

Neste congresso, o GT tem a oportunidade de estar em contato com os colegas, 

linguistas, reconhecidos nacionalmente e que inspiram novas investigações e análises 

linguísticas da LIBRAS. Participar do Congresso da ABRALIN é ter a oportunidade 

de trocar conhecimentos e, paralelamente, difundir os trabalhos do GT, pois o campo 

de estudo de línguas de sinais cresceu significativamente na última década, ganhando 

relevância tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito social. 

 

Participar, apresentando trabalhos, de eventos acadêmicos, tais como: 

 

a) X Congresso Internacional da ABRALIN em Niteroí (RJ), no período de 

07 a 10 de março de 2017: 

 

 Os temáticos aprovados da Abralin 2017 - Eixo temático: 60 com o tema: 

Aspectos gramaticais da Língua Brasileira de Sinais sob Coordenação dos 

Professores: André Xavier (UFPR) e Angélica Rodrigues (UNESP). Link: 

http://abralin.org/congresso2017/arquivos/simposios-tematicos-

resumo/ST%2060.pdf?v5 

 

b) XXXIII do ENANPOLL em Cuiabá (MT), no período de 27 a 29 de junho 

de 2018: 

  



 O Enanpoll reuniu os coordenadores dos GTs, contemplando a participação 

dos demais membros do GT. 

  

 Os temáticos aprovados da Enanpoll de 2018 da GT Libras LIBRAS com 

vários temas: Políticas linguísticas no processo escolar/educacional dos surdos e a 

“democratização/democracia” no malabarismo do capitalismo brasileiro; O Uso da 

ação construída em discursos espontâneos em Libras; Ensino de programação como 

ferramenta de apoio pedagógico ao letramento de crianças surdas; Variação 

linguística da libras na Amazônia; Um vocabulário bilíngue especializado em Libras 

de terminologia da na área de literatura e Instrução de/em libras: reflexão na educação 

dos surdos, sob Coordenação da Profa. Dra. Ana Regina Campello (INES). Link: 

http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/wp-

content/uploads/2018/06/Programac%CC%A7a%CC%83o-GT-Libras.pdf 

 

 Além de participação dos membros, aproveitaremos para nos reunir e discutir 

sobre as atividades do GT, entrada e saída dos membros do GT - Libras.  

 

c) 5º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação da 

Libras e Língua Portuguesa, Florianópolis (SC), no período de 30 de 

novembro a 02 de dezembro de 2016: 

 

Objetivará tratar sobre a tradução e interpretação de Libras e Português 

analisada sob diferentes perspectivas do processo, a saber elementos como: aspectos 

intermodais, aspectos interculturais, aspectos interlinguísticos e aspectos 

intersemióticos. 

 

d) 6º Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação da 

Libras e Língua Portuguesa, Florianópolis (SC), no período de 3 a 5 de 

Outubro de 2018: 

 

Este evento é a continuação da apresentação de trabalho da tradução e 

interpretação de Libras e Português analisada sob diferentes perspectivas do processo, 

a saber, elementos como: aspectos intermodais, aspectos interculturais, aspectos 

interlinguísticos e aspectos intersemióticos. 

 

e) 1º Congresso Nacional de Pesquisas em Língua de Sinais, Florianópolis 

(SC), no período de 28 e 30 de novembro de 2016: 

 

 O tema do Congresso envolverá as bases linguísticas da Libras. Como estamos 

constituindo o Corpus Nacional de Libras e consideramos que este evento irá coroar 

esses primeiros passos e fortalecer os estudos das línguas de sinais no país.  

 

f) 2º Congresso Nacional de Pesquisas em Linguística e Libras, Florianópolis 

(SC), no período de 1 a 3 de outubro de 2018: 
 
O tema central deste Congresso será “Estudos Linguísticos da Libras” que 

incrementa este espaço para que todos os pesquisadores dos estudos das línguas de 

sinais, em especial, da língua brasileira de sinais, compartilhem os resultados de suas 

pesquisas. 

 

http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/wp-content/uploads/2018/06/Programac%CC%A7a%CC%83o-GT-Libras.pdf
http://anpoll.org.br/eventos/enanpoll2018/wp-content/uploads/2018/06/Programac%CC%A7a%CC%83o-GT-Libras.pdf


g) V Encuentro de Sordos e Interpretes de Lengua de Señas, Florianópolis 

(SC), no período de 1 a 5 de Outubro de 2018: 
O evento objetivará reunir estudantes e pesquisadores de línguas de sinais da 

América Latina, com ênfase no intercâmbio entre os países da América do Sul. 

Atualmente, a interação entre os pesquisadores de línguas de sinais na América Latina 

precisa ser fortalecida por meio de intercâmbios mais substanciais entre os 

pesquisadores. Propiciou também uma troca mais efetiva de experiências acadêmicas 

entre professores, pesquisadores e alunos. 

 

h) Fórum de discussão na internet:  

 

 Posto que os membros do GT pertencem a diferentes instituições, muitas 

vezes fica difícil a discussão presencial. Em vista deste fato e reconhecendo a 

importância de ter um espaço de discussão, a sugestão é de abrir um Fórum de 

discussão na internet, com a participação dos membros efetivos e convidados.  

 Criar um grupo no Facebook do GT Língua Brasileira de Sinais da ANPOLL 

para difusão de informações e trocas de experiencias.   

 

 

i) Realização de um Workshop GT na UFSC:  

 

 O objetivo do workshop é primeiramente, capacitar o maior número de 

membros do GT, para conhecer o sistema de Escrita de Língua de Sinais – Elis pela 

professora Dra. Mariangela Barros Estelita da UFG, congregando os pesquisadores e 

professores de surdos.  

 

 

CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA PARA INSTITUIÇÕES DE 

FOMENTO 

 

 O Projeto Inventário da língua de sinais brasileira a ser encaminhado ao 

Ministério da Cultura. O inventário da Libras consituí como um instrumento de 

identificação, reconhecimento, valorização e promoção da Língua Brasileira de Sinais 

no contexto do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, do Departamento do 

Patrimônio Imaterial/Iphan, Ministério da Cultura que objetiva preservar todas as 

línguas brasileiras usadas no país. 

 

Publicações do GT:  

 

 Envidar esforços, no sentido de publicar a produção bibliográfica do GT e 

promover os seus respectivos lançamentos, durante os encontros acadêmicos. 

 

Justificativa de alteração do nome para GT - Libras: 

 

 Alteração do nome do GT Linguagem e Surdez para Língua Brasileira de 

Sinais – Libras, pois, nós membros do GT acreditamos que o nome anterior utilizado 

é ultrapassado, e as pesquisas evoluiram, assim como da área como um todo evoluiu e 

a nomenclatura mais utilizada atualmente está mais voltada nas pesquisas cientificas 

que é Libras, sendo assim, vimos a necessidade dessa alteração, até mesmo para a 

consolidação da mesma. 



 

 


