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1.	 Plano	de	gestão:		
 Na reunião de boas vindas da nossa coordenação, realizada em abril de 2021, 
lançamos a seguinte pergunta:  
 
Onde	devemos	colocar	nossos	esforços	de	pesquisa?			
	
Consideramos	3	respostas:		
	

Ø Linguística educacional   Nos últimos anos, presenciamos um crescente interesse 
de pesquisadores,  instituições de pesquisas,  associações de pesquisadores (ANPOLL), e 
órgãos do governo (CAPES) na educação.  Entre nós, esse interesse tem sido expresso em 
diversas pesquisas vinculando a linguística teórica ao ensino de gramática na educação básica.  

	
Ø Linguística Evolutiva  Crescente interesse no tópico no Brasil e no exterior,  com 

diferentes áreas de interseção: Gramática & música, Gramática & Sistemas de vocalização, 
Gramática & gestos etc.  

	
Ø Linguística Teórica    A UNIESCO, no Science Report: Towards 2030, publicado em  

(2015), enfatiza o esvaziamento das ciências de base em todo o mundo em prol das ciências 
aplicadas. No Brasil, na área de linguística teórica, observamos crescente perda de espaço no 
mercado de trabalho das universidades (que também tem se reduzido de forma geral); muitos 
departamentos estão tirando as disciplinas básicas de linguística de seus currículos. Nossa 
resposta para essa situação é o fortalecimento da pesquisa puramente teórica na nossa área, 
porque afinal é ela que dá a base para uma série de reflexões ulteriores, incluindo o ensino. 

		
Assim, propomos como objetivos  da nossa gestão:  
	
(i)					 fortalecimento da pesquisa puramente teórica no Brasil;	
(ii)    apoio a áreas interdisciplinares em crescimento no país, especialmente aqueles 
 em interseção com a Educação e com áreas ligadas às Ciências Biológicas; 
(iii)    promoção de parcerias entre pesquisadores de diferente instituições e regiões 
 com o objetivo de fortalecer grupos mais isolados de pesquisa; 
(iv)     acolher e dar visibilidade a pesquisas com foco em línguas menos estudadas do 
 ponto de vista formal, como pesquisas em línguas de sinais e línguas 
 indígenas. 
 
Para facilitar o trabalho da coordenação, garantindo maior eficiência do mesmo, 
propomos que a organização do GT inclua duas subcomissões, uma voltada para a 
Linguística Evolutiva e outra voltada para a área de aplicabilidade da Teoria 



Linguística na Educação. Essas duas subcomissões terão 2 coordenadores internos 
cada, ficando hierarquicamente submetidas à coordenação central do GT. A 
coordenação central do GT terá como foco principal a Teoria pura. 
 
Os coordenadores das subcomissões são:  
 
Linguística educacional: Simone Guesser/UFRR e  Ana Calindro/UFRJ  
Linguística Evolutiva:  Esmeralda Negrão/USP e Vitor Nóbrega/USP  
 
2.  Encontros do GT  
 Com base no plano de trabalho apresentando acima, sugerimos que os 
encontros do GT sejam compostos por 3 subeventos: uma sessão principal, voltada 
para pesquisas de cunho teórico, e dois workshops, voltados para apresentação e 
discussão de trabalhos em linguística evolutiva e linguística educacional.   
 A sessão principal abrigará pesquisas teóricas sobre todos os componentes da 
gramática sem restrição das línguas em análise.  
 Buscaremos estruturar esses eventos de maneira a promover discussão e 
parcerias de pesquisas entre pesquisadores de diferentes instituições e de diferentes 
GTs da Anpoll. 
 O Encontro Intermediário 2021, foi realizado de 4 a 7 de outubro,  sendo 
composto por 1 sessão principal (de 4 a 5 de outubro) e dois workshops: Linguística 
educacional  e Linguística evolutiva.  O programa e a descrição do evento estão 
disponíveis na webpage do evento  http://gtteoriadagramatica.letras.puc-rio.br/.  
Todas as palestras da  sessão principal e dos workshop foram transmitidas ao vivo 
para o youtube, estando ainda disponíveis para o público  
(https://www.youtube.com/channel/UCNcPjodKq4t_0ZNxjYm9JPg)  
 No momento, estamos discutindo a preparação e a publicação do material 
apresentado no encontro.  
	
3.  Conclusão  
 Nossa gestão está comprometida em promover o desenvolvimento da área de 
Teoria da Gramática  no Brasil, fortalecendo  as pesquisa de cunho teórico e apoiando 
as pesquisas de  aplicabilidade da teoria em educação e  em evolução.    
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