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RELATÓRIO ANPOLL 
 
 
Grupo de Trabalho Linguagem e Surdez: Atividades e Produção 
 

Exercício: 2010-2012 
 
 
Coordenadora: Profa. Dra. Deize Vieira dos Santos (UFRJ) 
Vice-coordenadora: Profa. Dra. Rossana Aparecida Finau (UTFPR-PR) 
 
O presente relatório está composto de duas partes: 
 

1. Atividades realizadas pelo GT durante o biênio 2010 - 2012 – produção 
dos membros do GT 

2. Relação dos Membros do GT 
 
 

1. ATIVIDADES REALIZADAS PELO GT DURANTE O BIÊNIO 2010-2012: 

 

Durante o biênio de 2010-2012, o GT- Linguagem e Surdez deu 
continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos na gestão 
anterior e procurou atender às diretrizes acordadas no XXV ENANPOLL, 
realizado na UFMG, em Belo Horizonte- MG, no período de 01 a 03 de julho de 
2010. Neste Encontro, buscou-se realçar a importância acadêmica e social do 
GT, conclamando para a necessidade de fomentar cada vez mais o contexto 
dos estudos lingüísticos no âmbito nacional e internacional. Assim, o GT-
Linguagem e Surdez, reconhecendo sua especificidade e relevância no cenário 
educacional do país, reafirmou a manutenção de um grupo de 
professores/pesquisadores oriundos de vários Estados e em exercício em 
diversas Universidades. Três grandes temas emergiram para discussão interna 
do GT: (a) a inserção da disciplina LIBRAS nos cursos de Licenciatura, 
Fonoaudiologia e Pedagogia com o perfil de disciplina obrigatória, pois o 
GT entende que tal tema trás um enorme desafio para as universidades que 
passam a conviver com professores surdos e com a intermediação de um novo 
profissional, o tradutor/intérprete de Libras-Português. Este contexto instiga o 
surgimento de diversas pesquisas que dêem conta dos desafios teóricos para o 
conhecimento desta nova realidade e traz à tona, as discussões da formação 
desses dois atores; (b) aquisição da escrita por Surdos numa proposta 
bilíngüe, e (c) aspectos linguísticos da Libras. Assim, durante o 
ENANPOLL-2010, o GT concentrou suas discussões em torno dos temas, 
mencionados anteriormente, e foi consenso que estes temas seriam 
inspiradores para a criação de linhas de pesquisas, no âmbito das instituições 
as quais seus membros pertencem. De fato, o GT obteve êxito considerável na 
realização das atividades planejadas em suas metas para o biênio 2010-2012 
que foram frutos das reflexões sobre os temas (a), (b) e (c) que se 
configuraram como as linhas mestras para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisas, de parte de seus membros, e de temas de palestras em eventos 
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científicos. Além disso, na reunião interna foi discutida a necessidade de se 
organizar as memórias dos 21 anos do GT, completados em 2010, para tanto, 
alguns dos membros mais antigos se comprometeram em resgatar esta 
memória que deverá resultar em uma publicação. A reunião foi muito 
proveitosa e permitiu a troca de experiência entre pesquisadores de diferentes 
Universidades que atuam na formação de profissionais da área da surdez. 

 Ainda em 2010, o GT organizou o Simpósio: Linguagem e formação 
docente no contexto da educação de surdos. O objetivo do simpósio foi 
possibilitar a discussão, entre profissionais de diferentes instituições, mas com 
interesses comuns, de questões relevantes à formação de profissionais, 
professores e intérpretes, para atuar na educação de surdos. Todos os 
trabalhos, que compuseram o simpósio, discutiram de diferentes pontos de 
vista, a importância de se centrar a atenção à língua de sinais na formação do 
professor para surdos. Vários dos membros efetivos do GT Linguagem e 
Surdez fizeram parte do simpósio. 
 Em 2011, a coordenação do GT participou da reunião do XXVII 
ENANPOLL, realizado na UFF- Niterói, RJ e, tendo em vista que o principal 
objetivo deste encontro foi refletir sobre formas inovadoras de atuação para os 
GTs da ANPOLL, discorrendo sobre as especificidades das áreas de Letras e 
Lingüística e sobre suas interfaces; o GT – Linguagem e Surdez, durante as 
suas discussões internas realizadas no ENANPOLL-2012, UFF- Niterói, RJ,  
optou pelos temas (1) Aquisição de Linguagem por Surdos: L1 versus 
aquisição tardia; (2) Políticas Públicas e LIBRAS; e, (3) Corpus de LIBRAS. 
 No período de 21 a 25 de junho de 2011 durante o 18º InPLA - 
Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada: PUC-SP:, o GT se fez 
representar pela participação da Profa. Ronice Müller de Quadros, com a 
apresentação do Trabalho “Aquisição bilíngue intermodal: Libras e Português”; 
no Colóquio “LIBRAS e o ensino bilíngue”. Ainda no InPLA, aconteceu a 
Sessão coordenada “Pensando a educação de surdos a partir de situações de 
ensino de Libras e mediado pela Libras”,  Coordenada por Aline Nunes de 
Sousa, que também apresentou o tema Linguagem de sinais/Educação em 
ambientes multilinguais. 
 
 

Linhas de pesquisa  

 
São várias as linhas de pesquisa que compõem o GT. Ao examiná-las 

nota-se que estas se vinculam a vários campos do saber lingüístico.  
De modo geral, a produção dos membros efetivos do GT contempla as 
seguintes linhas de pesquisa: 
 

 Aquisição e desenvolvimento de linguagem de crianças surdas. 
 Descrição e análise da Língua Brasileira de Sinais.  
 Aquisição da Língua Brasileira de Sinais. 
 Aquisição/aprendizagem do Português como segunda língua. 
 Políticas lingüísticas e práticas de poder. 
 Educação bilíngüe e políticas lingüísticas escolares 
 Questões de tradução e interpretação. 
 Metodologia para o ensino da Língua Brasileira de Sinais. 
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PRODUÇÃO DOS MEMBROS DO GRUPO 
 
Grupos de pesquisa 
 
Grupo de Pesquisa "Estudos da Comunidade Surda: Língua, Cultura, 
História". Coordenador Prof. Dr. Leland Mccleary 
 
Este grupo de pesquisa é conseqüência dos trabalhos iniciados dentro do 
projeto Histórias da Comunidade Surda, e reflete a agregação interdisciplinar 
de projetos oriundos da antropologia, da lingüística, da lingüística aplicada, da 
educação e da tecnologia da comunicação aplicada à educação. Participam 
cerca de vinte e quatro pessoas, surdos e ouvintes, alguns em nível de 
iniciação científica, mestrado, doutorado. O grupo inclui a participação do 
seguinte membro efetivo do GT: QUADROS, Ronice M. de. O grupo está 
registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil (LATTES) do CNPq. 
 
 
 
 
Grupo de Pesquisa “Linguagem e Surdez”. Coordenadora Prof. Dra. Maria 
Cristina Pereira 
 
Este grupo de pesquisa, registrado, desde 2002, no Diretório de Grupos de 
Pesquisa no Brasil (LATTES), do CNPq, reúne pesquisadores que vêm 
desenvolvendo trabalhos e pesquisas na área da linguagem de pessoas 
surdas, em diferentes instituições, como PUCSP, DERDIC;UFPR; UERJ. 
Formado por pesquisadores, com diferentes formações - lingüistas, educadores 
de surdos e fonoaudiólogos - o grupo tem como objetivo a ampliação e o 
aprofundamento de conhecimentos sobre a linguagem de pessoas surdas, bem 
como a formação de outros pesquisadores de uma área que tantas questões 
coloca para os profissionais que nela atuam. Entre as questões relacionadas à 
linguagem e à surdez que mais têm merecido a atenção dos pesquisadores 
estão: a dificuldade de comunicação entre crianças surdas e suas famílias, 
devido ao uso da linguagem oral, de difícil acesso para os que têm perda 
auditiva; a aquisição do português escrito por alunos que, muitas vezes, não 
têm uma língua; a imagem da surdez como limitando o desenvolvimento da 
linguagem pelos alunos surdos; a necessidade de o surdo desenvolver 
diferentes modalidades de linguagem para interagir com surdos e com 
ouvintes.  
 
Grupo de Estudos Surdos da Unicamp 
 
Coordenação: Profa Dra Regina Maria de Souza (FE/UNICAMP) 
Profa Zilda Maria Gesueli (CEPRE/UNICAMP) 
 
Grupo vinculado ao Grupo de Estudos Diferenças e Subjetividades em 
Educação que tem registro no diretório dos grupos de pesquisa do Brasil 
(LATTES/ CNPq), desde abril de 2006. 
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O GES/UNICAMP é constituído por pesquisadores de vários campos de 
conhecimento, que estabeleceu os seguintes temas investigativos: a língua de 
sinais; os modos de organização social e de expressão cultural dos surdos; 
bem como a educação de surdos. Seu principal objetivo é estudar os 
processos identitários e culturais da pessoa surda que tenha a língua de sinais 
como o principal sistema simbólico de relação com o entorno social, 
majoritariamente, ouvinte e falante. Assume que a compreensão de toda a 
complexidade que envolve tal singularidade é condição necessária para se 
pensar a escola, os processos educacionais (formais e não formais) bem como 
os modos de nos colocarmos – como pesquisadores – frente às demandas dos 
movimentos organizados por surdos em relação a matérias como inclusão 
social e cidadania. 
 
Grupo de Pesquisa da Feneis – GP Feneis 
Coordenação: Profa. Dra Tanya A. Felipe 
 
Esse grupo de pesquisa, criado desde 1997, é constituído por instrutores e 
professores surdos e intérprete de Libras e vem sendo coordenado pela Prof. 
Dr. Tanya Felipe, sendo subsidiado pelo MEC-SEESP-FNDE e Corde. Vem 
trabalhando com pesquisa sobre a metodologia para ensino de Libras, 
lexicologia e interpretação. Tendo já editado livros/DVDs para ensino da libras; 
Dicionário da Libras e vem desenvolvendo pesquisas para a criação do 
Tradutor Português x Libras. 
 
 
PROJETOS EM ANDAMENTO e/ou CONCLUÍDO NO BIÊNIO 2010-2012 
 
 
FELIPE, Tanya Amara  
 

Dicionários Terminológicos bilíngues (Libras -Português) 
 

Pesquisas para elaboração para dicionários terminológicos nas áreas de 
Pedagogia, Química e Cinema. Projetos desenvolvidos. Em andamento.  
 

 

FELIPE, Tanya Amara  
 

Educação Bilíngue 
 

Pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo em escolas bilíngues para 
minorias e para surdos em Barcelona, Alicante, Porto e Lisboa.  
Situação: Concluído em 2011.  
 

 
FELIPE, Tanya Amara  
 

Dicionário Bilíngue: Libras/Português 
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Descrição: Pesquisa para revisão e ampliação do Dicionário da Libras - versão 
2.0. Serão incluídos novos verbetes e regionalismos..  
Em andamento 
 

 
FINAU, Rossana Aparecida 
 
A questão da quantificação no processo de aquisição de língua portuguesa 
escrita por surdos (registrado na UTFPR, 2009). 
Descrição: Analisar teórica e empiricamente fatos semânticos da Língua 
Brasileira de Sinais nas interfaces com a sintaxe e a pragmática. A base teórica 
é a semântica formal. Com esse arcabouço teórico, a intenção é investigar a 
organização do sistema de quantificação na Libras e a interferência desse 
sistema no processo de aquisição de língua portuguesa escrita por alunos 
surdos. 
 
 
GESUELI, Zilda Maria 
 
Linguagem, Surdez e Educação 
 
O projeto busca discutir as políticas lingüísticas voltadas para a educação de 
surdos com base na relação linguagem/identidade. Discute ainda aspectos da 
política inclusiva e as possibilidades lingüístico-cognitivas dos surdos, levando-
se em consideração os estudos sobre a gramática da língua de sinais e o 
porocesso de letramento deses alunos. 
 
KARNOPP, Lodenir Becker 
 
Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos (GIPES) - 

Estudos Culturais em Educação 
 

Concebe a educação como um processo sociocultural de significação e 
aculturação, definido por relações de poder. Se concentra na análise e na 
problematização de mecanismos, estratégias e políticas de constituição de 
sujeitos e de identidades; de regimes e esquemas de representação de 
diferentes grupos; da dinâmica de funcionamento de artefatos culturais 
conectados com a educação; das conexões entre a educação e as diferentes 
racionalidades políticas contemporâneas. 
 
 
KARNOPP, Lodenir Becker 
 
Literatura Surda 
 

O projeto desenvolvido focaliza a literatura surda, suas expressões lingüísticas 
e suas manifestações culturais através da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 
Foram produzidas histórias em Libras, por surdos contadores de histórias, as 
quais foram filmadas e posteriormente traduzidas para a língua portuguesa, a 
fim de que o público possa acessar e assistir a essas produções culturais 
através da internet. Sendo assim, as histórias disponibilizadas na internet 

javascript:abreDetalheGrupo('0009708DNZ8FPI')
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contêm duas opções: acesso às histórias somente em Libras ou com legendas 
em português. As histórias produzidas podem ser encontradas em: 
www.literaturasurda.com.br Tais ações visam dar visibilidade e divulgar um 
acervo de produções culturais presentes nas comunidades surdas, com ênfase 
na região sul. Este material disponibilizado pretende potencializar intercâmbios 
entre os diferentes atores envolvidos na produção, circulação e consumo dos 
artefatos pertencentes à cultura surda. Além disso, pretende contribuir com os 
movimentos pela cidadania e inclusão social da comunidade surda através do 
reconhecimento das produções culturais surdas no contexto cultural da 
sociedade brasileira. Para a execução do projeto, entrei em contato com alguns 
surdos contadores de histórias, conhecidos na comunidade surda. À medida 
que os vídeos estavam sendo produzidos, procedemos à inserção das 
legendas. Considerando as especificidades do material, as regras de 
legendagem, o tempo e o tamanho das mesmas, percebemos que alguns 
textos foram mais complexos de serem traduzidos, visto que produções 
humorísticas e poéticas em línguas de sinais estão ligadas à cultura surda e, 
em uma tradução, tais especificidades culturais precisam ser consideradas, a 
fim de que o texto traduzido para o português esteja conectado com a 
produção em Libras. O processo de tradução da Libras para a língua 
portuguesa foi realizado por profissionais intérpretes de Libras, considerando 
as especificidades de uma tradução cultural, que envolve a inserção.  
Situação: Concluídoem 2011.  
 
 
KARNOPP, Lodenir Becker 
 
 

Produções Culturais em Comunidades Surdas 
 

O presente projeto tem como objetivo principal analisar as produções culturais 
nas comunidades surdas. No caso desse estudo, cabe ressaltar que as 
produções culturais de pessoas surdas envolvem, em geral, o uso de uma 
língua de sinais, o pertencimento a uma comunidade surda e o contato com 
pessoas ouvintes, sendo que esse contato lingüístico e cultural pode 
proporcionar uma experiência bilíngüe a essa comunidade, ou seja, entende-se 
que as produções culturais estão relacionadas com experiências que se dão no 
campo visual. Com o intuito de dar continuidade e de consolidar pesquisas na 
área da cultura surda, o presente estudo pretende: analisar as produções 
culturais em Libras que circulam na mídia, em textos impressos e no ambiente 
virtual, com ênfase nos espaços em que há um movimento surdo organizado; 
analisar os processos de significação envolvidos na produção dos artefatos 
pertencentes à cultura surda. Com ênfase no registro das produções culturais 
de pessoas surdas, a presente proposta prioriza os registros visuais, como as 
filmagens de histórias na língua de sinais (narrativas e poemas sinalizados), as 
traduções da Libras para a escrita da língua portuguesa e vice-versa. Tais 
formas de registro contribuem para a manutenção do leque de possibilidades 
artísticas e expressões da língua de sinais da comunidade surda, seja em 
encontros presenciais ou no ambiente virtual. As possibilidades de registros 
visuais elencadas no presente projeto abrem possibilidades de encontros em 
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que compartilhamento e trocas de significações são potencializadas no campo 
educacional e cultural.Situação: Em andamento. 
 
 
KARNOPP, Lodenir Becker 
 
  
Produção, Circulação e Consumo da Cultura Surda Brasileira 
 

O presente projeto tem como objetivo principal analisar a produção, circulação 
e consumo da cultura surda brasileira. Centrado nas produções culturais das 
comunidades surdas, procura problematizar as relações de poder envolvidas 
na produção de significados culturais e de identidades surdas. Para tanto, filia-
se ao campo dos Estudos Culturais por entender a cultura como campo de luta 
em torno de significação social e aos Estudos Surdos, por conceber a cultura 
surda como espaço de contestação e de constituição de identidades e 
diferenças que determinam a vida de indivíduos e de populações. Com o intuito 
de dar continuidade e de consolidar pesquisas na área da cultura surda, o 
presente estudo pretende: mapear as produções culturais das comunidades 
surdas brasileiras; coletar as produções culturais nas diferentes regiões 
brasileiras, com ênfase nos espaços em que há um movimento surdo 
organizado; analisar os processos de significação envolvidos na produção, 
circulação e consumo dos artefatos pertencentes à cultura surda; entender os 
aspectos que estão envolvidos na produção, circulação e consumo da cultura 
surda; dar visibilidade e contribuir com a divulgação das produções culturais 
das comunidades surdas brasileiras e potencializar intercâmbios entre os 
diferentes atores envolvidos na produção, circulação e consumo dos artefatos 
pertencentes à cultura surda. Com ênfase no registro das produções culturais 
de pessoas surdas, a presente proposta prioriza os registros visuais, como as 
filmagens, a escrita da língua de sinais, as traduções da Libras para a escrita 
da língua portuguesa e outras produções artísticas. Projeto interinstitucional 
desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM. 
 
LEITE, Tarcisio de Arantes  
 
Estudos da comunidade surda: Questões linguísticas e educacionais 
 
O presente projeto tem como objetivo desenvolver pesquisas sobre a língua 
brasileira de sinais e educação de surdos. O desenvolvimento de ambas as 
áreas no Brasil é ainda bastante recente, a despeito de sua enorme relevância 
social para a educação e a integração social de pessoas surdas.Dentre os 
temas que serão tratados, estão: questões teóricas da gramática de libras; 
interfaces entre língua, interação e cognição nos estudos da libras; história da 
libras; aquisição de libras como L1; a interface língua-gesto; o ensino de libras 
como L2 para ouvintes; o ensino de português como L2 para surdos; o ensino 
de libras como língua materna; políticas linguíticas; educação bilíngue; a 
tradução e interpretação libras-português. Concluído em Novembro/2012. 
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LEITE, Tarcisio de Arantes  
 
As relações entre linguagem, cognição e interação: estudos 
interdisciplinares. 
 
 
Tradicionalmente, a linguística se desenvolveu como uma área independente 
de outras áreas afins, tais como a sociologia, a antropologia e as ciências 
cognitivas. Esse isolamento se edificou ao longo do século XX, principalmente 
a partir das propostas de Ferdinand de Saussure e de Noam Chomsky para o 
estudo da linguagem. Atualmente, porém, um conjunto de correntes teóricas, 
agrupadas sob o rótulo de estudos de “gramática baseada no uso”, tem 
demonstrado o quão fundamental é o entendimento de processos cognitivos e 
sociais/interacionais mais gerais para o entendimento da forma e função da 
linguagem. Entre essas abordagens, estão a linguística cognitiva, a linguística 
interacional e a linguística funcionalista. Além delas, correntes teóricas 
provenientes de outras áreas, tais como a antropologia e a sociologia, tem 
oferecido subsídios fundamentais para o desenvolvimento desse campo 
eminentemente interdisciplinar: a análise da conversa, a sociolinguística 
interacional, a etnografia da comunicação e da fala, a antropologia linguística, 
dentre outras.O presente projeto tem como objetivo investigar as relações entre 
linguagem, cognição e interação. Entre os temas que serão tratados, estão: 
sistema de troca de turnos; linguagem e ação social; atenção conjunta; 
intencionalidade compartilhada; a interface lingua-gesto; relação forma-função; 
dentre outras. Concluído em setembro/2012. 
 
 
LODI, Ana Claudia Balieiro 
 
Educação Inclusiva Bilíngüe: implantação, acompanhamento e 
implicações para ações pedagógicas junto a alunos surdos na Educação 
Básica (Universal CNPq 477108/2008-3) 
 
A política educacional vigente indica a inclusão de toda a criança na escola 
regular, respeitando suas necessidades e peculiaridades, todavia tais cuidados 
nem sempre lhe são proporcionados. Este é o caso da inclusão escolar de 
crianças surdas, que por sua dificuldade de acesso à língua utilizada pela 
maioria, ficam alijadas dos processos de ensino-aprendizagem; como 
conseqüência é comum que, após anos de escolarização, elas não apresentem 
um domínio mínimo dos conceitos ministrados. Assim, torna-se urgente 
desenvolver, principalmente nos anos iniciais de educação, práticas 
pedagógicas atentas às necessidades de sujeitos surdos e iniciativas que 
propiciem a aquisição e o uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no 
espaço escolar. Este projeto pretende realizar ações de pesquisa vinculadas a 
programas inclusão de alunos surdos, dando continuidade ao projeto anterior 
desenvolvido na cidade de Piracicaba. Essa experiência de educação propõe-
se a uma abordagem bilíngüe, que incorpora a LIBRAS ao espaço escolar e 
busca implementar metodologias e práticas didáticas apropriadas aos alunos 
surdos incluídos. Os objetivos da investigação abrangem os seguintes ângulos 
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de análise: 1) da formação continuada de toda a equipe no que concerne ao 
trabalho bilíngüe com surdos e à LIBRAS, abrangendo as características dessa 
língua e suas particularidades discursivo-enunciativas; 2) dos acontecimentos 
de sala de aula, onde devem ser desenvolvidas diretrizes pedagógicas e 
estratégias de ensino para alunos surdos 3) da atuação de intérpretes de 
LIBRAS e de educadores surdos, e 4) uso da língua de sinais no espaço 
escolar e analisar como ela permite/favorece a construção de conhecimentos 
pelas crianças surdas. 
 
LODI, Ana Claudia Balieiro 
 
Educação bilíngue para surdos e educação inclusiva: implantação de uma 
proposta pedagógica 
Atualmente a educação de surdos em nosso país vive uma tensão determinada 
pelo embate entre as políticas lingüísticas, que assumem a necessidade do uso 
e efetivação dos processos educativos em língua brasileira de sinais (Libras) - 
logo a implantação de uma educação bilíngüe para surdos (BRASIL, 2002, 
2005) -, e as políticas educacionais, que desde a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (BRASIL, 1996), defendem a educação inclusiva e, 
portanto, a matrícula das crianças surdas em escolas regulares de ensino. Esta 
tensão tem levado ao desenvolvimento, principalmente nas escolas públicas, 
de experiências bilíngües para surdos realizadas de acordo com as diversas 
maneiras de se compreender as necessidades particulares das crianças pelos 
profissionais envolvidos, sem respeitar, muitas vezes, as necessidades 
educacionais e as especificidades lingüísticas e socioculturais deste alunado. 
Torna-se urgente, assim, o desenvolvimento de práticas pedagógicas atentas 
às necessidades de sujeitos surdos e, portanto, iniciativas que propiciem o 
desenvolvimento e uso da Libras no espaço escolar, principalmente na 
educação básica. Este projeto tem como objetivo o acompanhamento da 
implantação de ações que visem o desenvolvimento de um programa inclusivo 
bilíngüe para alunos surdos no Ensino Fundamental – primeira etapa, nos 
moldes comentados acima, no Município de Santa Cruz das Palmeiras, a fim 
de se alcançar, com esta prática, resultados satisfatórios na escolarização de 
alunos surdos. Tem-se como objeto para esta pesquisa o acompanhamento: a) 
do desenvolvimento de linguagem/apropriação da Libras pelas crianças surdas 
na interação com o adulto surdo; b) da aprendizagem da língua portuguesa 
como segunda língua, bem como a análise espaço privilegiado para esta 
aprendizagem e os processos em jogo; c) do ensino-aprendizagem dos 
conteúdos pedagógicos de forma geral a partir do desenvolvimento de 
metodologias específicas e adequação dos conteúdos frente à demanda 
inclusiva bilíngüe; e d) das interações das crianças surdas no espaço escolar 
com parceiros surdos e ouvintes e com adultos em sala de aula e em 
atividades extra-classe. Este acompanhamento será feito por meio de reuniões 
periódicas com a equipe de profissionais envolvida com o projeto e discussão 
de videogravações dos espaços de salas de aula, oficinas de Libras e sala de 
recurso multifuncional que serão utilizadas para análise e avaliação das 
práticas realizadas. 
 
 
LODI, Ana Claudia Balieiro 
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Português para crianças surdas: um processo de ensino-aprendizagem 
de segunda língua 
 
A política educacional vigente indica a inclusão de toda a criança na escola 
regular, respeitando-se suas necessidades e peculiaridades. No caso da 
inclusão escolar de crianças surdas, a partir do reconhecimento da língua 
brasileira de sinais (Libras) como língua oficial de nosso país, esta passou a 
ser entendida como fundamental para os processos de ensino-aprendizagem 
das crianças surdas, considerando que, por sua dificuldade de acesso à língua 
utilizada pela maioria, estas têm ficado alijadas dos processos de ensino-
aprendizagem; como conseqüência, é comum, após anos de escolarização, 
estas terem uma aprendizagem da língua portuguesa escrita aquém do 
esperado. O uso da Libras em sala de aula que possui crianças e adolescentes 
surdos incluídos por meio de intérpretes vem sendo desenvolvida no município 
de Santa Cruz das Palmeiras desde 2008; no entanto, apenas a partir de 
agosto de 2009, os professores e intérpretes de Libras começaram a ser 
capacitados para a realização de uma prática de ensino que busque propiciar 
condições igualitárias para o ensino-aprendizagem de crianças surdas e 
ouvintes. Esta capacitação é realizada na USP-RP em um grupo de estudos 
composto pelos profissionais da rede municipal de Santa Cruz das Palmeiras e 
alunas do Curso de Pedagogia da USP-RP e coordenado pela docente 
proponente deste estudo. Além disso, a partir de novembro de 2009, a 
Prefeitura contratou um educador surdo para realizar um trabalho de 
desenvolvimento de linguagem junto as crianças e adolescentes surdos da 
escola, seus familiares e aprofundar os conhecimentos em Libras das 
profissionais envolvidas diretamente com as crianças surdas, prática esta 
também sob coordenação e orientação da docente responsável por esta 
pesquisa. Este projeto tem como objetivo acompanhar o processo de ensino-
aprendizagem da linguagem escrita da língua portuguesa de três crianças 
surdas que cursam o 2º ano do ensino fundamental e visa estudar: a) como os 
processos lingüísticos desenvolvidos pelas crianças em Libras interferem no 
desenvolvimento da língua portuguesa; b) quais práticas educacionais são 
mais significativas para a aprendizagem da língua portuguesa; e c) quais os 
processos lingüísticos são inicialmente apropriados por elas. Para tal, serão 
acompanhadas as atividades desenvolvidas na sala regular de ensino e nas 
salas de atendimento educacional especializado (AEE), descritas e 
documentadas pelos professores e intérpretes de Libras da escola e, 
periodicamente acompanhadas por meio de filmagens. Os dados obtidos serão 
utilizados para as análises e para as reflexões sobre as práticas realizadas. 
 
 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha 
 
Aquisição da leitura e da escrita por crianças e adolescentes surdos. 
Este projeto, iniciado no início de 2006, tem como objetivo analisar o processo 
de aquisição da leitura e da escrita por crianças surdas, de diferentes idades, 
alunas de uma escola especial para surdos em São Paulo (IESP-
DERDIC/PUCSP). Trata-se de uma pesquisa longitudinal e dela fazem parte as 
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professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental e os instrutores da 
Língua de Sinais Brasileira. 
 
 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha 
 
 
Desenvolvimento da Língua Portuguesa escrita por adolescentes e 
adultos surdos. 
 
 
O aprendizado da língua portuguesa tem preocupado professores e 
profissionais da área da surdez, principalmente pelo fato de que, 
diferentemente das crianças ouvintes, as surdas geralmente chegam à escola 
com, no máximo, fragmentos da língua portuguesa na modalidade oral. Se 
forem filhas de pais ouvintes, é quase certo que chegarão também sem a 
língua de sinais. No ensino da língua portuguesa, por muitos anos, predominou 
a concepção de língua como código. Como resultado, a maioria dos alunos 
surdos conseguia codificar e decodificar os símbolos gráficos, mas poucos 
eram os que conseguiam atribuir sentido ao que liam e produzir sentido na 
escrita. Nos últimos anos, a adoção da concepção de língua como atividade 
discursiva e o reconhecimento de que a língua brasileira de sinais tem papel 
fundamental no aprendizado da língua portuguesa escrita pelos alunos surdos 
têm mostrado que, embora dificulte, a surdez não impede que estes atinjam um 
desempenho na compreensão e uso da língua portuguesa. Como parte de uma 
pesquisa maior, este projeto tem como objetivo analisar o desenvolvimento da 
escrita em adolescentes e adultos surdos. Para desenvolvê-lo, será realizada 
análise longitudinal da produção escrita de três alunos de uma oficina de leitura 
e de escrita de uma escola para surdos em São Paulo. A oficina tem a duração 
de 48 horas, distribuídas em dois encontros semanais de duas horas cada um 
e o objetivo é ampliar a competência de leitor e de escritor dos alunos surdos. 
Para isso será realizado um trabalho intensivo de leitura, de escrita e de 
reescrita de diferentes gêneros e tipos textuais. Todas as produções escritas 
dos alunos serão escaneadas e arquivadas em DVD, o que possibilitará o seu 
uso em outras pesquisas. Na análise serão considerados os avanços dos 
alunos em relação ao uso da língua portuguesa em seus aspectos 
morfossintáticos e semânticos. Em andamento. 
 

 
 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha 
 

 

Aquisição da escrita por crianças surdas 
 
Descrição: Dando continuidade ao projeto desenvolvido de 2007 a 2010, este 
estudo tem como objetivo analisar o processo de aquisição da escrita em 
crianças surdas, na ausência da oralidade. Até recentemente as escolas 
usavam abordagem oral no ensino de alunos surdos. Além disso, elas 
adotavam uma concepção de língua que valorizava o ensino do código como 
um pré-requisito para ler e para escrever. Como resultado, a maioria dos 
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estudantes surdos aprendia os símbolos gráficos, mas não conseguia atribuir 
significado ao que lia e apresentava enormes dificuldades para escrever. A 
adoção da Língua Brasileira de Sinais, assim como a adoção de uma 
concepção de linguagem que privilegia a inserção de crianças surdas em 
práticas discursivas que envolvem a linguagem escrita, tem resultado em 
mudanças no processo de escrita de alunos surdos. Expostos a textos escritos, 
espera-se que os alunos surdos possam elaborar hipóteses sobre o 
funcionamento da linguagem escrita. Diferentemente das crianças ouvintes, 
estas hipóteses serão visuais. Trata-se de um estudo longitucional, no qual 
serão analisadas produções escritas de crianças surdas do Ensino 
Fundamental da Escola de Educação Básica da DERDIC- PUCSP. Em 
andamento. 
 

 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha 
 

 

Definição de critérios de correção de provas de Língua Portuguesa 
 
 
Descrição: Por solicitação da Diretoria de Orientação Técnica e mEducação 
Especial, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, este projeto teve 
como objetivo estabelecer critérios de correção, análise e intervenção das 
provas propostas pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para 
avaliação da Língua Portuguesa em alunos surdos. Foram pesquisados os 
seguintes instrumentos: Prova Brasil, Provinha Brasil, Prova da Cidade e Prova 
São Paulo. Em cada um destes instrumentos foram analisados: objetivo do 
instrumento, nível de escolaridade em que é aplicado, habilidades e atividades 
avaliadas.Concluído em 2010. 
 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de  
 
Identificador de Sinais para banco de dados da língua brasileira de sinais 
 
A pesquisa em Aquisição da Língua de Brasileira de Sinais – Libras – requer o 
tratamento e análise de dados em vídeos. O Grupo de Pesquisa em Aquisição 
da Língua de Sinais Brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina está 
constituindo um banco de dados com transcrições de vídeos em Libras. 
Todavia, dadas as especificidades dos dados, observou-se a necessidade de 
desenvolver um procedimento eficaz para que pesquisadores possam localizar 
corretamente os sinais. Adotou-se, então, a padronização nas glosas utilizadas 
na transcrição, isto é, existe uma correspondência de um pra um entre sinal e 
glosa que o identifica em português. O volume de dados revelou ainda a 
necessidade de criar um sistema de busca específico para estas glosas que 
identificam os sinais. O software para Identificação de Sinais deverá ser 
utilizado na composição do corpus da Libras, tendo como objetivos: reunir, 
organizar e permitir a busca dos sinais e/ou das glosas. A Identificação de 
Sinais funciona como um sistema de busca que tem como filtros parâmetros da 
Libras, tais como, configurações de mãos e localização do sinal, além da glosa 
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em português. O sistema, desenvolvido em plataforma php com acesso via 
web, está em fase de alimentação e por enquanto é acessado somente pelos 
usuários cadastrados no grupo de pesquisa, mas em breve estará disponível 
online, sem restrição de acessos para visualização e busca, e os usuários 
poderão ainda enviar sugestões de sinais com vídeo para os administradores 
através de ferramenta disponibilizada no próprio sistema. Concluído em 
Dezembro/2012. 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de  
 
Desenvolvimento Bilíngue Bimodal 
 
Esse projeto investiga o desenvolvimento bilíngue bimodal a partir do estudo de 
uma língua de sinais e uma língua oral utilizadas por crianças surdas com 
implante coclear (CI) e crianças ouvintes filhas de pais surdos (codas). A 
maioria das pesquisas conduzida entre as crianças surdas com CI se 
concentrou no desenvolvimento da língua oral por elas, quer estivessem em 
contextos orais, quer nos de comunicação total. Entretanto, nenhuma 
investigação científica examinou ainda o desenvolvimento de uma língua de 
sinais e de uma língua oral enquanto dois sistemas de uma criança bilíngue, 
comparando-as com a situação bilíngue bimodal natural vivenciada pelas 
codas. A pesquisa vai analisar três questões centrais conforme apresentado a 
seguir: (1) Como a exposição precoce à língua de sinais e à língua oral afeta o 
desenvolvimento de cada modalidade na criança surda sinalizante com um CI? 
(2) Até que ponto o desenvolvimento de crianças bilíngues bimodais com 
acesso às línguas é restringido de forma semelhante à que acontece com os 
bilíngues monomodais? (3) Até qual nível de extensão o desenvolvimento 
linguístico da criança surda com CI que cresceu bilíngue bimodal se parece 
com o de uma criança ouvinte bilíngue bimodal (codas)? Respostas a estas 
perguntas contribuíram para a educação de crianças bilíngues bimodais, além 
de contribuírem para o desenvolvimento dos estudos sobre a aquisição bilíngue 
e bimodal. Em andamento. 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de  
 
Desenvolvimento Bilíngue Bimodal – Etapa 2 
 
Esse projeto investiga o desenvolvimento bilíngue bimodal a partir do estudo de 
uma língua de sinais e uma língua oral utilizadas por crianças surdas com 
implante coclear (CI) e crianças ouvintes filhas de pais surdos (codas). A 
maioria das pesquisas conduzida entre as crianças surdas com CI se 
concentrou no desenvolvimento da língua oral por elas, quer estivessem em 
contextos orais, quer nos de comunicação total. Entretanto, nenhuma 
investigação científica examinou ainda o desenvolvimento de uma língua de 
sinais e de uma língua oral enquanto dois sistemas de uma criança bilíngüe, 
comparando-as com a situação bilíngüe bimodal natural vivenciada pelas 
codas. A pesquisa vai analisar três questões centrais conforme apresentado a 
seguir: (1) Como a exposição precoce à língua de sinais e à língua oral afeta o 
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desenvolvimento de cada modalidade na criança surda sinalizante com um CI? 
(2) Até que ponto o desenvolvimento de crianças bilíngues bimodais com 
acesso às línguas é restringido de forma semelhante à que acontece com os 
bilíngues monomodais? (3) Até qual nível de extensão o desenvolvimento 
lingüístico da criança surda com CI que cresceu bilíngue bimodal se parece 
com o de uma criança ouvinte bilíngüe bimodal (codas)? Respostas a estas 
perguntas contribuíram para a educação de crianças bilíngues bimodais, além 
de contribuírem para o desenvolvimento dos estudos sobre a aquisição bilíngue 
e bimodal. Em andamento. 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de  
 
Concordância e referência nas línguas de sinais: um estudo comparativo 
entre a língua de sinais catalã (LSC) e a língua de sinais brasileira (Libras) 
 
Partindo da investigação desenvolvida desde 2005 e dos resultados 
encontrados até agora (Quadros e Quer, 2008, 2010), os pesquisadores 
propõem abordar diversos fenômenos diretamente relacionados com a 
morfossintaxe das línguas de sinais focando nos mecanismos de 
estabelecimento e manutenção da referência na LSC e na Libras, bem como 
nas consequências para a interface semântica-pragmática, independentemente 
da modalidade na qual estas línguas se articulam.Alguns dos aspectos que 
abordaremos são os seguintes: a) estabelecimento e manutenção do lócus 
referencial, b) referência demonstrativa, pronominal e anafórica, c) definitude e 
indefinitude, d) especificidade e inespecificidade, e) referência genérica e f) 
interpretações quantificacionais. Para isso, será necessário abordar as 
questões descritivas que afetam estes fenômenos na LSC e na Libras, os quais 
tem recebido pouco tratamento até então. O trabalho descritivo estará sendo 
norteado por propostas teóricas relevantes, com o fim de oferecer respostas 
interessantes para a teoria linguística mais geral, contando com uma descrição 
gramatical sólida.Com o objetivo de ampliar a participação neste projeto, os 
investigadores principais, Ronice M. de Quadros no Brasil, e Josep Quer, na 
Espanha, estarão contando com a participação de pesquisadores 
colaboradores, tais como, a Dra. Diane Lillo-Martin (Univerisity of Connecticut e 
Haskins Laboratories) e Dra. Joana Rosselló Ximenes (Departamento de 
Linguística General, Universidade de Barcelona). Além disso, as doutorandas 
vinculadas a estes temas serão beneficiadas com os resultados e conclusões 
da pesquisa proposta, Gemma Barberá (UPF) e Aline Lemos Pizzio 
(UFSC).Além do aspecto estritamente científico, as missões de trabalho 
previstas no intercâmbio entre os pesquisadores serão aproveitadas para 
compartilhar experiências nos seguintes temas:- desenho e desenvolvimento 
de um corpus da Libras e da LSC como instrumento de documentação e 
investigação de línguas de sinais (em fase de desenvolvimento para os dados 
de produções espontâneas da aquisição da Libras e em preparação para a 
LSC);- implementação do curso de graduação para a formação de intérpretes 
de línguas de sinais nessas universidades, no caso do Brasil, o curso de Letras 
Libras, bacharelado.Em fim, a presença dos investigadores estrangeiros no 
grupo de destino permitirá a interação com outros pesquisadores e com outros 
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estudantes da pós-graduação que trabalham nas áreas de pesquisa 
relacionadas com as línguas de sinais. Concluído em Novembro/2012. 
 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de 
 
Aquisição da linguagem em crianças com diferentes formas de acesso à 
língua de sinais em contextos monolíngüe e bilíngue 
 
A presente pesquisa pretende inaugurar esta temática de investigação no 
Brasil, no sentido de verificar os impactos que o tempo tem no processo de 
aquisição da maioria das crianças surdas brasileiras. Nesse próximo passo, 
então, estamos nos propondo a iniciar os estudos dos processos de aquisição 
dos sujeitos que correspondem a 90-95% das crianças surdas brasileiras. 
Gostaríamos, no entanto, de salientar que estaremos dando continuidade à 
investigação do processo de aquisição da linguagem nas crianças surdas, 
filhas de pais surdos, uma vez que esse grupo nos dá as referências do 
desenvolvimento nas mesmas condições observadas com outras línguas, ou 
seja, sempre como grupo de controle. Assim, manteremos os estudos 
longitudinais com crianças surdas, filhas de pais surdos, estendendo-os, então, 
às crianças surdas, filhas de pais ouvintes, para examinar a emergência da 
linguagem e do processo de aquisição diante de diferentes contextos. As 
investigações propostas se situam, portanto, no contexto dos estudos 
interlingüísticos e intermodais. Em relação a este último aspecto, é importante 
destacar que a questão da modalidade não pode ser perdida de vista. Embora 
o estudo das línguas de sinais tem apresentado elementos significativos para a 
confirmação dos princípios que regem as línguas humanas, os efeitos da 
modalidade da língua indicam diferenças que, pelo menos aparentemente, são 
estranhas à lingüística convencional. As questões consideradas instigantes 
envolvem a simultaneidade e a gestualidade: a primeira por ser específica das 
línguas com modalidade visual-espacial e a segunda, por coincidir com a 
modalidade da língua. Neste projeto e nas próximas etapas da pesquisa, 
estaremos sempre atentos às informações que podem ser trazidas dessas 
duas características intrínsecas das línguas de sinais. Nesse sentido, 
acreditamos que os estudos das línguas de sinais podem representar 
investigações extremamente relevantes para o avanço das teorias lingüísticas. 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de 
 
 
Aquisição da sintaxe em crianças surdas brasilerias: repercussões das 
diferentes formas de acesso à língua de sinais  

 

A pesquisa delineada propõe-se a investigar a emergência da linguagem e do 
processo de aquisição diante de diferentes contextos: crianças surdas com 
aquisição inicial (filhas de pais surdos e filhas de pais ouvintes) e crianças 
surdas com aquisição tardia (filhas de pais ouvintes). As questões específicas 
que norteiam esta pesquisa são as seguintes: Será que a criança surda, que 
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não é filha de pais surdos, se tiver acesso à língua de sinais muito cedo, 
consegue alcançar a competência/desempenho lingüístico da criança que é 
filha de pais surdos? Isto é, há relação entre a idade em que a criança é 
exposta à língua e a sua fluência, ou ainda, há um período ideal para que a 
linguagem seja acessada no nível dos falantes nativos de uma determinada 
língua? Diante de tais questões, a presente pesquisa pretende inaugurar esta 
temática de investigação no Brasil, no sentido de verificar os impactos que o 
tempo tem no processo de aquisição da maioria das crianças surdas 
brasileiras. Nesse próximo passo, então, estamos nos propondo a iniciar os 
estudos dos processos de aquisição dos sujeitos que correspondem a 90-95% 
das crianças surdas brasileiras. Gostaríamos, no entanto, de salientar que 
estaremos dando continuidade à investigação do processo de aquisição da 
linguagem nas crianças surdas, filhas de pais surdos, uma vez que esse grupo 
nos dá as referências do desenvolvimento nas mesmas condições observadas 
com outras línguas, ou seja, sempre como grupo de controle. Assim, 
manteremos os estudos longitudinais com crianças surdas, filhas de pais 
surdos, estendendo-os, então, às crianças surdas, filhas de pais ouvintes, para 
examinar a emergência da linguagem e do processo de aquisição diante de 
diferentes contextos. Também, iniciaremos estudos transversais através de 
coletas de dados envolvendo estudos experimentais com crianças surdas, 
filhas de pais ouvintes, expostas à língua de sinais em diferentes períodos de 
suas vidas (Hoffmeister, 1998; Popham, 1999). 
 
 
QUADROS, Ronice Müller de 
  
Educação de surdos: professores bilíngües, professores surdos e 
intérpretes de língua de sinais em foco. 
 
O objetivo geral do presente projeto é formar professores e pesquisadores da 
educação de surdos, da língua de sinais e da interpretação da língua de sinais 
para garantir a implementação da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. As áreas 
temáticas do projeto abrangem a inclusão de surdos, a língua brasileira de 
sinais e a tradução e interpretação da língua de sinais no campo educacional. 
Tais áreas estarão situadas dentro da linha de pesquisa em educação inclusiva 
no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSC. Vale ainda destacar 
os seguintes objetivos: (1) propiciar uma formação teórica-prática, em nível 
strictu sensu, que permita aos professores bilíngües (língua de sinais e 
português), aos professores de língua de sinais e aos intérpretes de língua de 
sinais atuar no ensino enquanto pesquisadores e multiplicadores da educação 
de surdos e da língua brasileira de sinais, tendo em vista a promoção da 
inclusão de todos os alunos; (2) qualificar, em nível strictu sensu, os 
profissionais que estão atuando direta ou indiretamente no atendimento às 
necessidades educacionais dos alunos surdos; (3) constituir a Linha de 
Pesquisa em Educação Inclusiva no Programa de Pós-Graduação em 
Educação/UFSC; (4) consolidar o centro de referência sobre processos de 
inclusão da UFSC: Núcleo de Investigação do Desenvolvimento Humano do 
Centro de Ciências da Educação e (5) consolidar a publicação do periódico 
nacional – Revista Ponto de Vista – com artigos pertinentes às questões da 
educação inclusiva. O público-alvo deste projeto são os professores bilíngües 
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que atuam na educação de surdos; os professores surdos que atuam na 
educação de surdos e/ou no ensino da língua de sinais e os intérpretes de 
língua de sinais que atuam na tradução-interpretação da língua brasileira de 
sinais e da língua portuguesa. A abrangência do projeto é nacional.  
  
 
QUADROS, Ronice Müller de 
 
Avaliação da linguagem em crianças surdas 
 
Este projeto é um sub-projeto do projeto de "Aquisição da sintaxe em crianças 
surdas brasileiras: repercussões das diferentes formas de acesso à língua de 
sinais" e apresenta os seguintes objetivos: 1) Avaliar  a   Linguagem  
Compreensiva   expressiva    das   crianças Surdas; 2) Pesquisar sobre o 
desenvolvimento lingüístico de crianças Surdas.Detectar possíveis atrasos e/ou 
alterações no desenvolvimento lingüístico de crianças Surdas; 3) Realizar      
planejamento    terapêutico    visando   adequar    o desenvolvimento  da  
linguagem; 4) Realizar devolutiva ao professor cujo o aluno foi encaminhado 
para Avaliação; 5) Desenvolver  com o professor  estratégias   para  
estimulação  da linguagem, proporcionanando melhores condições para o 
processo de aprendizagem; 6) Realizar devolutiva aos pais sobre a Avaliação; 
7) Esclarecer, informar  aos   pais    sobre a     importância  da Língua Brasileira 
de Sinais para a criança Surda e sua família. 
 
 
SANTOS, Deize Vieira dos 
 
Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão em Libras – LAPEEL 
 
O presente projeto mostra-se relevante institucionalmente, pois visa à criação 
de uma infra-estrutura docente e técnica para atender ao Decreto no 
5.626/2005, de 22/12/2005, que regulamenta a Lei 10.436, de 24/04/2002, que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. A repercussão social da 
proposta dar-se-á com a garantia das pessoas Surdas ao acesso à 
comunicação, à informação e à educação superior, nos processos seletivos, 
nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos na UFRJ. Objetivo 
Geral: Democratização do acesso de alunos surdos aos Cursos da UFRJ. 
Objetivos Específicos; Criação de efetivas condições de ingresso e 
permanência do aluno surdo na UFRJ, através de orientação e 
acompanhamento acadêmico no Laboratório de Pesquisa, Ensino e Extensão 
em LIBRAS - LAPEEL; Contribuir com a construção de mecanismos efetivos de 
articulação com os sistemas públicos de ensino fundamental e médio do Rio de 
Janeiro; Utilização da estrutura e gestão acadêmicas de Extensão, existente na 
UFRJ, de modo a possibilitar a interação com as demandas sociais da 
Comunidade Surda local, por meios de ações institucionais integradas com 
atividades de ensino e pesquisa; desenvolvimento de pesquisa e elaboração de 
materiais didático-pedagógicos adequados, que atendam às especificidades da 
pessoa surda, considerando sua identidade, seus valores culturais e língua de 
sinais – LIBRAS. 
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SANTOS, Deize Vieira dos 
 
Estudo morfossintático da língua brasileira de sinais – LIBRAS 
 
O presente projeto é uma das ações desenvolvidas no âmbito do Laboratório 
de Ensino, Pesquisa e Extensão em LIBRAS - LAPEEL, registrado no SIGMA 
sob o código 13854. Nos dias atuais, o questionamento que se faz sobre as 
línguas de sinais não mais reside em aceitá-las ou não como línguas naturais. 
Os lingüistas que se dedicam à pesquisa das línguas de sinais, de uma 
maneira geral, questionam sobre o quanto elas podem lançar luz sobre o 
funcionamento da linguagem humana. Sendo a natureza, dessas línguas, 
diferente da natureza das línguas faladas, a observância de semelhanças entre 
elas pode ratificar as teorias sobre princípios lingüísticos universais, 
independentemente da modalidade (gestual-visual ou oral-auditiva). As 
indagações vão além, pois, diferenças significativas são observadas na 
organização das línguas de sinais, não seria adequado dizer que existem 
universais específicos de cada uma das modalidades? O modo/meio de 
manifestação da linguagem, por questões explícitas, é bastante distinto nas 
duas modalidades de línguas humanas naturais. A diferença dos articuladores 
para expressar distinções lingüísticas determina, em grande parte, as 
distinções estruturais entre as línguas faladas e as línguas de sinais. Uma outra 
pergunta que se faz é como explicar, que a despeito de tanta diferença, no 
modo/meio de articulação, ambas línguas traduzem processamentos 
lingüísticos-cognitivos semelhantes. Em parte, a resposta a esta pergunta vem 
das pesquisas realizadas no Salk Institute for Biological Studies (University of 
Califórnia) e no Center for Molecular and Behavioral Neuroscience (Rutgers 
University), que constataram que lesões no hemisfério esquerdo do cérebro, na 
área de Paul Broca e de Wernick, resultam nos mesmos tipos de 
comprometimento das funções lingüísticas nas línguas falada e de sinais 
(Poizner, Klima e Bellugi, 1979, 1987 e Poizneer e Kegl, 1992). 
 
 
SOUZA, Regina Maria de 
 
Língua, escola, identidade e racismo 
 
O projeto aglutina pesquisas que se voltam às formas curriculares do ensino 
escolar da escrita em situação de fronteira em contexto bilíngüe, com ênfase 
na relação aluno surdo (efeito da Libras) – escola (na qual circula como lingual 
de prestígio o português). Especial atenção é dada às práticas sociais e 
pedagógicas voltadas à inclusão das chamadas diferenças (para usar um 
termo adotado pelo Estado). O projeto inspira-se na concepção psicanalítica de 
linguagem e as discussões realizadas buscam estabelecer diálogos com a 
abordagem foucaultiana, a fim de se buscar uma melhor compreensão da base 
epistemológica que funda as práticas pedagógicas/disciplinares consideradas. 
Resultados parciais apontam para a permanência de um racismo velado, 
insidioso e perseverante em parte como efeitos de mecanismos de regulação 
do Estado (Foucault) que encontram inserção subjetiva por questões de 
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natureza afetiva, a repulsa pelo que não é espelho, presentes nas pessoas de 
um modo geral 
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Tecnologia das Faculdades SENAC. 2010.  
 
KARNOPP, Lodenir Becker. Parecerista da revista CALIDOSCÓPIO - 
Publicações científicas, 2010 
 
KARNOPP, Lodenir Becker . Parecerista da ANPEDSUL, 2010 
 
KARNOPP, Lodenir Becker. Parecerista da REVISTA HORIZONTES DE 
LINGUISTICA APLICADA, 2010 
 
KARNOPP, Lodenir Becker; KLEIN, Madalena; STUMPF, Marianne; THOMA,  
 

KARNOPP, Lodenir Becker; KLEIN, Madalena;HYPOLITO, Alvaro L. M.; 
LEBEDEFF, T. Literatura Surda: o que sinalizam professores surdos sobre 
livros digitais em Libras - Fabiano Souto Rosa, 2010 
 
KARNOPP, Lodenir Becker; THOMA, Adriana da Silva; KLEIN, Madalena; 
MARCELLO, Fabiana de A.. Discursos sobre a inclusão de alunos surdos com 
síndrome de Down na escola de surdos - Liège Kuchenbecker, 2010 
 
SANTOS, Deize Vieira dos. Parecerista em Projetos de Iniciação Artística e 
Cultural da UFRJ, 2010. 
 
SANTOS, D. V. . Parecerista para a obra LIBRAS submetida à Editora IBPEX 
do Grupo UNINTER. 2010 
 
SANTOS, D. V. . Parecerista Ad-hoc em Projeto de Pesquisas de I.C. da 
UNEB. 2011.  
 
SANTOS, D. V. . Parecerista para análise das solicitações de Bolsas do PIBIC 
da UFRJ. 2011. 
 
 

 
 

 DEMAIS PRODUÇÕES TÉCNICAS 
 
 



27 

 

 
CAMPELLO, A. R. S. ; QUEIROZ, M. A. . Debate sobre acessibilidade na web. 
2012. (Programa de rádio ou TV/Entrevista).  
 
CAMPELLO, A. R. S. . 10 anos da Lei Libras. 2012. (Programa de rádio ou 
TV/Entrevista).  
 
 
CÁRNIO, Maria Sílvia. Dislexia: Problema que é hereditário e afeta 17% da 
população Mundial, 2010. (Entrevista, Programa de Rádio ou TV) 
 
FELIPE, Tanya Amara. Liguística aplicada à Libras, 2010. (Especialização, 
Curso de curta duração ministrado). 
 
FELIPE, Tanya Amara. Metodologia para ensino da Libras - SEDUC-AC, 2010. 
(Aperfeiçoamento, Curso de curta duração ministrado). 
 
FINAU, Rossana Aparecida. A.Sala de apoio à aprendizagem e a questão da 
inclusão - língua portuguesa (Sequência didática e a análise linguística dos 
gêneros textuais), 2010.  Local: SEED _PR , Curitiba, 16 horas. 
  
GESUELI, Zilda Maria; SILVA, Ivani Rodrigues. Língua Brasileira de Sinais I. 
2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).  
 
GESUELI, Zilda Maria. Desenvolvimento Humano e Deficiência. 2010. (Aula 
ministrada em curso de especiaização) 
 
KARNOPP, Lodenir Becker. Literatura Surda, 2010.  (Desenvolvimento de 
material didático ou instrucional). 

 
 
EVENTOS 
 
 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FEIRAS 
 
 
QUADROS, Ronice Muller de ; STUMPF, Marianne ; AGUIAR, Silvana . III 
Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de Língua de 
Sinais e Língua Portuguesa. 2012. (Congresso).  
 
QUADROS, Ronice Muller de ; STUMPF, Marianne . II Congresso Nacional de 
Pesquisas em Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. 2010. 
(Congresso).  
 
SANTOS, D.V.S; QUADROS, R.M., FINAU, R.A.; BERNARDINO, E.L.A., 
GESUELI, M.Z. Workshop de Anotação e Análise de Dados da LIBRAS no 
ELAN.UFSC. 25 e 26 de outubro de 2012. 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
 
 
 

CAMPELLO, A. R. S. .  
 
Políticas Públicas dos Surdos: Usos da Estratégia da Legislação Atual. 2011. 
(Apresentação de Trabalho/Comunicação).  
 
 
FELIPE, Tanya Amara.  
Conferencista no(a) Ciclo de palestra sobre a Disciplina Libras - UESB, 2010. 
(Outra). A Disciplina Libras nos cursos de licenciatura, pedagogia e 
fonaudiologia. 
 

A Libras e sua gramática. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou 
palestra).  
 
Encontro de Professores.As políticas públicas atuais para a Educação de 
surdos e o ensino da Libras no Brasil. 2012. (Encontro).  
 
Fórum Permanente do INES.Bilinguismo e Educação Bilíngue: questões 
teóricas e práticas pedagógicas. 2012. (Outra).  
 
X Congresso Internacional & XVI Seminário Nacional do INES. Políticas 
Públicas para a Educação dos Surdos. 2011. (Congresso).  
 
Aula no Curso de Lingua Gestual a Distância - PUC.Políticas Públicas e 
Metodologia para ensino de Libras no Brasil. 2011. (Outra).  
 
Ciclo de palestra sobre a Disciplina Libras - UESB.A Disciplina Libras nos 
cursos de licenciatura, pedagogia e fonaudiologia. 2010. (Outra).  
 
 
 
FINAU, Rossana Aparecida.  
 
Proposta de Ação Inclusiva para a Universidade, 2010. (Conferência ou 
palestra, Apresentação de Trabalho) Local: CALEM - UTFPR; Cidade: Curitiba; 
Evento: I encontro dos CALEMs; Inst.promotora/financiadora: UTFPR 
 
KARNOPP, Lodenir Becker.  
 
Conferencista no(a) X Encontro de Escolas de Surdos do Rio Grande do Sul - 
repensando as práticas pedagógicas na educação de surdos, 2010.  (Encontro) 
Perspectivas para a Educação de Surdos.  
 
 



29 

 

LODI, Ana Claudia Balieiro. Conferencista no(a) Forum Permanente de 
Educação, Linguagem e Surdez. Uma escola duas línguas: princípios para a 
educação de alunos surdos. Rio de Janeiro, INES, 2010.   
 
 
QUADROS, Ronice Müller de  
 
GSCP Conference: Speech and Corpora. Bi-modal bi-lingual bi-national corpora 
of child language. 2012. (Congresso).  

 

III Congresso Nacional de Pesquisas em Tradução e Interpretação de LIBRAS 
e Língua Portuguesa. Tradução do vestibular da UFSC. 2012. (Congresso).  

  

XI Congresso Internacional e XVII Seminário Nacional do INES. Discurso, 
Letramento e Surdez. 2012. (Congresso).  

  

XI Congresso Internacional e XVII Seminário Nacional do INES. Interfaces da 
Leitura com a Língua de Sinais. 2012. (Congresso).  

  

XI Congresso Internacional e XVII Seminário Nacional do INES. Re-inventando 
o futuro: da educação de surdos para educação dos ganhos surdos. 2012. 
(Congresso).  

  

XII Seminário de Comunicação Assistiva: Libras e Braille.História sobre a 
formação de intérpretes no Brasil. 2012. (Seminário).  

 

Conferência Linguagem e Neurociências.Noun phrases in bimodal bilingual 
development. 2012. (Seminário).  

  

Reunião de Trabalho - Primeiros Passos para a Construção do Curso de 
Pedagogia Bilíngue a DIstância.Projeto Político Pedagógico do Curso de 
Pedagogia Bilíngue. 2012. (Encontro).  

  

Colóquio Neurociências na Região Sul.Desenvolvimento Bilíngue Bimodal. 
2012. (Outra).  

 

33rd Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS). Cognitive 
control in bimodal bilingual sign language interpreters. 2011. (Congresso).  

 

18 Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada. Libras e o ensino 
bilíngue. 2011. (Congresso).  



30 

 

 

18 Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada. Procedimentos 
metodológicos de coleta, armazenamento e anotação de dados na língua 
brasileira de sinais e na língua portuguesa. 2011. (Congresso).  

 

18 Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada. Aquisição da linguagem 
em crianças surdas implantadas. 2011. (Congresso).  

 

18 Intercâmbio de Pesquisas em Linguística Aplicada. Desenvolvimento e uso 
de software ID sinais para organização e busca de dados em corpus de libras. 
2011. (Congresso).  

 

II Congresso Internacional - Práticas e Perspectivas - Bilinguismo/Educação 
para Surdos. Educação Bilíngue para Surdos nO Brasil - uma Realidade. 2011. 
(Congresso).  

 

II Congresso Internacional - Práticas e Perspectivas - Bilinguismo/Educação 
para Surdos. Workshop Fundamentos da Interpretação de Língua de Sinais - 
Nível I. 2011. (Congresso).  

 

II Congresso Internacional - Práticas e Perspectivas - Bilinguismo/Educação 
para Surdos. 2011. (Congresso).  

 

X Congresso Internacional e XVI Seminário Nacional do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos. A formação da primeira turma de Letras/Libras. 2011. 
(Congresso).  

 

IV Simposio Internacional de Bilingüismo y Educación Bilingüe de 
Latinoamérica.Educacion Bilingüe Intermodal. 2011. (Simpósio).  

 

Simpósio Internacional Linguagens e Culturas: Homenagem aos 40 anos dos 
Programas de Pós-Graduação em Linguística, Literatura e Inglês da 
UFSC.Estudos das línguas de sinais no mundo: 40 anos de produção. 2011. 
(Simpósio).  

 

Simpósio Internacional Linguagens e Culturas: Homenagem aos 40 anos dos 
Programas de Pós-Graduação em Linguística, Literatura e Inglês da UFSC.GT 
de Libras. 2011. (Simpósio).  
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II Encontro Nacional das Licenciaturas e I Seminário Nacional do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.Letras Libras Licenciatura 
Intercultural. 2011. (Encontro).  

 

VIII Encontro Nacional de Aquisição da Linguagem e II Encontro Internacional 
de Aquisição da Linguagem.Aquisição bilíngue intermodal - Libras e Português 
- o fenômeno da transferência. 2011. (Encontro).  

 

VIII Encontro Nacional de Aquisição da Linguagem e II Encontro Internacional 
de Aquisição da Linguagem.A aquisição da língua de sinais em diferentes 
contextos de aquisição. 2011. (Encontro).  

 

IV Semana de Libras: Tradução e Interpretação em Língua de Sinais em foco e 
V Encontro Estadual dos Intérpretes de Libras.Controle cognitivo em intérpretes 
bilíngues intermodais. 2011. (Encontro).  

 

Série Conferências da Escola Superior de Educação.Desenvolvimento Bilíngue 
Intermodal: Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. 2011. (Outra).  

 

Linguistic Summer Institute 2011: Language in the World.Sign Language 
Development. 2011. (Outra).  

 

Festival Brasileiro de Cultura Surda. 2011. (Outra).  

 

Theoretical Issues in Sign Language Research. Special session: Sign 
Language acquisition. 2010. (Congresso).  

 

Theoretical Issues in Sign Language Research. Does prosody make sign 
language syntax different?. 2010. (Congresso).  

 

Theoretical Issues in Sign Language Research. Two languages but one 
computation: Code-blending in bimodal bilingual development. 2010. 
(Congresso).  

 

II Congresso Nacional de Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. O 
tradutor e o intérprete de língua de sinais no Brasil: ontem, hoje e amanhã. 
2010. (Congresso).  

 

II Congresso Nacional de Tradução e Interpretação de Língua de Sinais. 
Mini_Curso: Fundamentos da Interpretação de Língua de Sinais - Módulo I. 
2010. (Congresso).  
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1o. Seminário A inclusão no ambiente educacional da criança com surdez.As 
políticas educacionais: propostas e soluções. 2010. (Seminário).  

 

CELSUL - Círculo de Estudos Linguísticos do Sul.Aquisição bilíngue bimodal: 
libras e português. 2010. (Encontro).  

 

XX Colloquium on Generative Grammar.Interfaces and WH-Questions in Sign 
Languages. 2010. (Outra).  

 

Interfaces and WH-Questions in Sign Languages, 2010.  (Conferência ou 
palestra, Apresentação de Trabalho) 

 

 

SANTOS, Deize Vieira dos 

 

 

Seminário 30º Ano Internacional da Pessoa Deficiente: desconstruindo 
estigmas, rotulações e preconceitos.O XXXIII Jornada Giulio Massarani de 
Iniciação Científica, Artística e Cultural da UFRJ..Trabalhos apresentados na 
Jornada. 2011. (Outra). 

 

Ensino de LIBRAS na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2011. 
(Seminário). 

 

IV Simpósio Internacional de Letras Neolatinas: Livro, Leitor, Leitura.Ensino de 
LIBRAS no Ensino Superior e a Formação do Professor. 2011. (Simpósio). 

 

XVI Encontro Nacional da ANPOLL.Atividades Integrantes do Encontro. 2011. 
(Encontro). 

 

XXXIII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural da 
UFRJ..Coordenador de Sessão. 2011. (Outra) 

 

IX Congresso Internacional do INES. 2010. (Congresso) 

 

XV Seminário Nacional do INES - O lugar do conhecimento: identidade, sujeito 
e subjetividade. 2010. (Seminário). 
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II Semana de Letras - Letras nas Humanidades - UFRRJ.LIBRAS- Língua , 
Cultura e Representações. 2010. (Outra). 

 

 XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural da 
UFRJ.Trabalhos apresentados na Jornada. 2010. (Outra). 

 

XXXII Jornada Giulio Massarani de Iniciação Científica, Artística e Cultural da 
UFRJ.Coordenador de Sessão. 2010. (Outra) 

 
 

2. MEMBROS (em ordem alfabética) 

 
 
MEMBROS EFETIVOS 
 
Ana Claudia Balieiro Lodi  
Doutora em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem 
Docente do Departamento de Psicologia e Educação da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto – FFCLRP-USP 
Áreas de atuação: Educação bilíngüe para surdos, estudos discursivos em 
Língua Brasileira de Sinais, desenvolvimento de linguagem (Libras) por sujeitos 
surdos, ensino-aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua para 
surdos. 
 
Ana Regina e Souza Campello1  
Doutora em Educação 
Docente da UFRJ 

Áreas de atuação: Língua Brasileira de Sinais; Educação Bilíngüe para surdos. 
  

Clélia Regina Ramos  
Doutora em Letras, jornalista e produtora de material educacional para surdos 
Área de atuação: tradução para língua de sinais. 
 
Deize Vieira dos Santos 
Doutora em Lingüística 
Professora Associado do Departamento de Lingüística e Filologia da Faculdade 
de Letras, UFRJ. 
Área de atuação: lingüística 
Elidéa Bernardino2 
Doutora em Lingüística Aplicada 

                                                 
1
 Passou a integrar a lista de membros efetivos em julho de 2010, razão pela qual seus dados não 

constam deste relatório. 
2
 Passou a integrar a lista de membros efetivos em julho de 2010, razão pela qual seus dados não 

constam deste relatório. 
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Professora Adjunta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – da Universidade 
Federal de Minas Gerais, UFMG. 
Supervisora dos cursos de Libras no CENEX/FALE/UFMG. 
 

 
Ivani Rodrigues da Silva  
Doutora Lingüística, IEL/UNICAMP;  
Professora-pesquisadora do CEPRE-FCM/UNICAMP.  
Professora do Curso de Fonoaudiologia da UNICAMP. 
Áreas de atuação: lingüística, educação bilíngüe para surdos 
 
Leland Emerson McCleary 
Doutor em Lingüística 
Professor do Departamento de Letras Modernas, FFLCH/USP;  
Pesquisador do Núcleo de Pesquisa “Escola do Futuro”, USP  
Áreas de atuação: lingüística aplicada, comunicação mediada por computador 
lingüística aplicada, educação bilíngüe, descrição de língua de sinais, 
comunicação mediada por computador 
 
 
 
Lodenir Becker Karnop 
Doutora em Lingüística  
Professora do Departamento de Estudos Especializados e do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(FACED/UFRGS) 
Áreas de atuação: Estudos Culturais em Educação e Lingüística. 
 
Maria Cristina da Cunha Pereira 
Doutora em Lingüística  
Professora Titular do Curso de Pedagogia, PUC-SP;  
Lingüista da DERDIC, PUC-SP. 
Áreas de atuação: lingüística, aquisição de linguagem, educação, 
ensino/aprendizado da Língua Portuguesa para surdos. 
 
 
Marianne Stumpf   
Doutora em Educação  
Professora da UFSC 
Credenciada no Programa de Pós-Graduação em Lingüística da UFSC 
 
Myrna Salerno Monteiro 
Professora e pesquisadora do Departamento de Lingüística e Filologia da 
Faculdade de Letras,UFRJ  
Área de atuação: lingüística 
 

          Regina Maria de Souza 
Doutora em Lingüística 
Professora assistente doutora do Departamento de Psicologia Escolar da 
Faculdade de Educação da UNICAMP  
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Áreas de atuação: inclusão/exclusão; educação bilingüe; língua e identidade, 
lingua de sinais, educação de surdos 
 
Ronice Müller de Quadros 
Doutora em Lingüística 
Professora da Coordenadoria de Libras/Centro de Comunicação e 
Expressão/UFSC  
Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Lingüística e do Programa  
de Pós-Graduação em Tradução.  
Áreas de atuação: psicolingüística (aquisição da língua de sinais e  aquisição 
bilíngüe), teoria e análise lingüística (estrutura da língua  de sinais), políticas 
lingüísticas e língua de sinais brasileira,  tradução e interpretação de língua de 
sinais. 
 
Rossana Finau 
Doutora em Lingüística 
Professora adjunta da área de Lingüística dos Cursos de Letras da (UTFPR-
PR);  
Coordenadora do Curso de Pós-Graduação “Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira”. 
Áreas de atuação: gramática da Língua de Sinais Brasileira; 
ensino/aprendizado da Língua Portuguesa por surdos. 
 
Sandra Patrícia de Faria 
Doutora em Lingüística pela Universidade de Brasília. 
Professora de Língua Portuguesa para Surdos, na Secretaria de Educação do 
Distrito Federal.  
Áreas de atuação: lingüística (sociolingüística, aquisição da linguagem, 
semântica e lexicografia) e educação de surdos. 
 
 
Tanya Amara Felipe de Souza 
Doutora em Lingüística, Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito Educativo,  
Professora Titular da UPE, Departamento de Letras, Faculdade de Formação 
de Professores (UPE/FFPNM). Coordenadora do dos Projetos Metodologia 
para ensino de Libras –L2 e do Dicionário Bilíngue: Libras-Português, ambos 
em andamento. 
Áreas de atuação: teoria e análise lingüística; lexicologia; lingüística aplicada: 
metodologia para ensino de Libras; educação de surdos. 
 
Tarcísio de Arantes Leite 
Doutor em Linguística 
Professor da Coordenadoria Especial de Artes da UFSC. 
Professor do curso de Letras-Libras presencial. 
Áreas de atuação: descrição gramatical da libras, linguagem e gestualidade, 
educação bilingue 
 
Wilma Favorito  
Doutora em Lingüística Aplicada/Educação Bilíngüe (IEL/UNICAMP)  
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Professora adjunta da área de Linguística e Língua Portuguesa do Curso 
Bilíngue de Pedagogia do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  
 
Zilda Maria Gesueli 
Mestre em Lingüística 
Doutora em Educação 
Professora do CEPRE-FCM/UNICAMP 
Professora do Curso de Fonoaudiologia da UNICAMP 
Áreas de atuação: lingüística aplicada e educação 
 
 

MEMBROS ESTUDANTES 

 
Aline Gomes Souza  
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade 
Federal de Goiás. 
 
Aline Lemos Pizzio –  
Doutoranda do Programa de Lingüística da Universidade Federal de Santa 
Catarina. 
 
Fernanda Maria Almeida dos Santos  
Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) 
 
Maria Clara Maciel  
Doutoranda no programa de pós-graduação em Estudos Lingüísticos da 
Universidade Federal de Minas Gerais.  
 
Tânitha Gléria de Medeiros  
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, da Universidade 
Federal de Goiás. 
 


