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O presente plano abrange, de forma sucinta, o biênio 2010-2012 e está 

baseado nas decisões tomadas pelo GT – Linguagem e Surdez, durante a realização 
do XXVI Encontro Nacional da ANPOLL, em Belo Horizonte, na UFMG, Campus da 
Pampulha, de 01 a 03 de julho de 2010.  

As atividades propostas dão continuidade aos trabalhos realizados pelo GT nos 
últimos biênios, de forma progressiva e complementar. Para o biênio em questão, foi 
decidido pelos membros presentes na última reunião, durante a ENANPOLL, que o GT 
irá organizar seus atividades levando-se em consideração a discussão dos temas  no 
ENANPOLL/2010. 
 A pesquisa a ser desenvolvida pelo grupo visa motivar e incentivar reflexões 

sobre os seguintes temas: (a) disciplina libras nos cursos de licenciatura, pedagogia e 

fonoaudiologia; (b) aquisição da escrita do português por Surdos numa proposta 

bilíngue e (c) aspectos linguísticos da Libras. Dessa forma, as pesquisas oriundas das 

diretrizes estabelecidas no âmbito do GT se desdobrarão em projetos integrados e 

também naqueles individuais dos membros e pesquisadores do GT. 

 
METAS A SEREM ATINGIDAS: 
 
NO ÂMBITO DA PESQUISA E DO ENSINO 
 
Sedimentar as discussões dos temas discutidos durante o ENANPOLL-2010, visando um 
possível encaminhamento de linhas de pesquisas a serem consolidadas no Diretório de Grupos 
do CNPq, de forma a congregar, interinstitucionalmente, os membros em torno de diversos 
projetos.  
 
NO ÂMBITO E DA ATUALIZAÇÃO E DO INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO DOS 
MEMBROS DO GT: 
 
 
Participar, apresentando trabalhos, de eventos acadêmicos, tais como: 
 
 
Congresso Internacional da ABRALIN  
 
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, os trabalhos do GT são difundidos. 
 
 
Encontros do InPLA – PUC/SP.  
 
O GT – Linguagem e Surdez mantém uma relação histórica com o InPLA-– PUC/SP através de 
um seminário de linguagem e surdez. Assim, nos próximos anos continuará representando a 
área da surdez neste evento por meio da participação dos pesquisadores (professores, 
mestrandos e doutorandos), uma vez que este é um espaço em que é dada a oportunidade de 



apresentação de pesquisas em andamento produzidas pelos alunos de pós-graduação e dos 
pesquisadores efetivos do GT.  
 
 
ENANPOLL 
 
No encontro que reunirá os coordenadores dos GTs e no encontro em que reunirá, também, os 
demais membros do GT. 
 
 
Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação da Libras –  
 
 
Que acontecerá nos dias 25 e 27 de novembro de 2010 no Centro de Cultura e Eventos da 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, na cidade de Florianópolis. Este evento 
reúne pesquisadores e profissionais da área de interpretação e tradução da Libras em um 
intercâmbio de estudos, pesquisas e conhecimentos, que vêm sendo gerados no país 
contribuindo para a formação de profissionais tradutores/intérpretes de língua de sinais (TILS). 
 
Fórum de discussão na internet:  
 
Como 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 que se abra um Fórum de discussão na internet, com a participação 
dos membros efetivos e convidados.  
 
Realização de um Workshop GT, a ser realizado na UFSC:  
 
O objetivo do workshop é primeiramente, capacitar o maior número de membros do GT, para 
realizar anotações de dados linguísticos da LIBRAS, visando a utilização do programa ELAN – 
Eudico Language Annotation. A realização deste workshop é congregar os pesquisadores 
incentivando-os a aderirem a um projeto de grande abrangência coordenado pela Profa. Dr. 
Ronice Muller de Quadro, intitulado Inventário da Língua de Sinais Brasileira. 
 
 
 
Publicações do GT:  
 
Envidar esforços, no sentido de publicar a produção bibliográfica do GT e promover os seus 
respectivos lançamentos, durante os encontros acadêmicos. 

 


