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EMENTA DOS GRUPOS TEMÁTICOS 
 

GT 01 - Línguas de sinais e ensino 

Coordenadores: Daltro R Carvalho da Silva Jr e Danielle Sousa 

 

Este grupo temático tem por objetivo proporcionar e fomentar discussões relacionadas 

entre as línguas de sinais e ensino. Desta forma, buscamos reunir apresentações sobre o 

processo de aquisição da língua de sinais por surdos, ensino da língua de sinais como 

L1 e L2, ensino de línguas orais como L2 e/ou L3 para surdos, escrita de sinais e 

estudos linguísticos das línguas de sinais.  

 

GT 02 – Linguagem e sociedade 

Coordenadoras: Carla Regina Martins Valle e Christiane Maria Nunes de Souza 

 

Este grupo temático propõe-se a reunir trabalhos de perspectiva diversa abrigados sob o 

escopo da Sociolinguística. São bem-vindos estudos que se dediquem à análise de 

padrões de variação e mudança linguística em diferentes comunidades, trabalhos sobre 

percepções e atitudes acerca da língua, discussões teórico-metodológicas a respeito da 

pesquisa sociolinguística, debates sobre variação estilística, análises que correlacionem 

usos linguístico a questões de ordem sócio-histórica e demais pesquisas dedicadas às 

relações entre linguagem, identidade, culturas e outros aspectos sociais. 

 

GT 03 - Linguagem e política 

Coordenadora: Charlott Eloize Leviski 

  

Este grupo temático tem por objetivo propiciar debates e reflexões em torno das 

relações entre linguagem e política. Deste modo, busca-se reunir simpósios que versem 

acerca das dimensões políticas implicadas em questões como estudos de tradução, 

direitos linguísticos, políticas da língua brasileira de sinais, conflitos linguísticos, gestão 

das línguas, políticas de ensino e aprendizagem e implementação de políticas 

linguísticas nos mais variados contextos.  

 

GT 04 - Linguagem e cérebro 

Coordenadora: Meirielle Tainara de Souza 

  

O presente grupo temático tem por objetivo congregar e abarcar pesquisas em torno das 

teorias sobre aquisição de 1ª e 2ªs línguas; sobre o processamento da linguagem; sobre a 

aprendizagem do sistema escrito; e sobre a utilização da psicolinguística experimental e 
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das neurociências para pesquisas. No que diz respeito à aquisição da linguagem, espera-

se por pesquisas que tragam para a reflexão e debate estudos que envolvam casos típicos 

ou patológicos na modalidade de linguagem oral, bem como estudos sobre os processos 

cognitivos e neurocognitivos da recepção, produção e desenvolvimento da linguagem. 

No tocante às teorias sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, espera-se por uma 

ênfase na perspectiva neurocognitiva. No que diz respeito à aprendizagem do sistema 

escrito, são esperadas apresentações que proporcionem debate e reflexão sobre 

metodologias para a alfabetização, desenvolvimento da competência em leitura e 

escrita, bem como as implicações neurocientíficas do estudo dos métodos fônicos e a 

contribuição da consciência fonológica para os estudos da alfabetização. Aguardamos 

também estudos que relacionem linguística, psicologia, neurociência e a literatura 

teórica e empírica sobre os substratos neurais da linguagem. Também serão bem-vindas 

pesquisas na área sócio-cognitiva, que apresentem a relação entre linguagem, cognição 

e práticas sociais. 

 

GT 05 – Linguagem e uso no ensino e em outros contextos 

Coordenadora: Vanessa A. de Souza Ferretti Soares 

 

O presente grupo temático se organiza em dois eixos interdependentes
1
, sendo que o 

primeiro eixo congregará pesquisas que focalizem o ensino e a aprendizagem de línguas 

(nas modalidades oral e escrita e em interface com outras semioses), a prática de análise 

linguística, a elaboração e avaliação de materiais didáticos, a formação de professores, 

as políticas linguístico-educacionais e as práticas avaliativas em contextos escolares e 

extraescolares, como: escola, universidade (nas modalidades presencial e à distância), 

clínicas, instituições carcerárias, movimentos sociais etc. Já o segundo eixo congregará 

pesquisas que focalizem o uso da língua(gem) não necessariamente relacionado ao 

ensino e aprendizagem de línguas, de modo que espera-se que os trabalhos focalizem 

discussões empreendidas nos campos do Letramento (discutindo o grafocentrismo nas 

sociedades contemporâneas);da Análise de Discurso (Análise de Discurso, Análise 

Crítica de Discurso e Análise Dialógica de Discurso), da Análise de Gênero 

(sociorretórica, dialógica, ISD, LSF etc.). Assim, nesse segundo eixo, abarcar-se-ão 

pesquisas que discutam Letramento, que façam análise de gênero e de discurso nos mais 

variados contextos (midiáticos, jurídicos, empresariais, políticos, etc.). 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Dependendo do número de submissões e da diversidade de interesses, este GT poderá se desdobrar 

em pelo menos outros dois (de acordo com esses diferentes eixos). 
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GT 06 – Linguagem e Análise Linguística 

Coordenadoras: Daise Fabiana Ribeiro P. Carpes e Valéria Cunha dos Santos 

 

Este grupo temático reunirá discussões referentes aos estudos fonéticos, fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos a partir de abordagens teóricas e/ou 

experimentais, voltadas a pesquisas em língua materna ou estrangeira. Serão aceitos 

trabalhos que utilizem teorias formais, funcionais ou cognitivas. 

 

GT 07 – Linguagem e Feminismos 

Coordenadoras: Ana Luiza Bazzo da Rosa e Thalita Coelho 

 

Este grupo temático tem por objetivo proporcionar reflexões acerca da relação entre 

linguagem e feminismos. Serão bem-vindos trabalhos de diferentes áreas que versem 

sobre questões de gênero social e linguagem e que utilizem os feminismos como 

ferramenta de análise, a fim de propiciar um debate interdisciplinar. Busca-se, portanto, 

reunir pesquisadores/as e interessados/as nos feminismos como campo de estudo e de 

luta. 

 

GT 08 - Linguagem sob outras perspectivas 

Coordenador: Guilherme Ribeiro Mäder 

 

Este grupo temático tem como objetivo reunir trabalhos desenvolvidos em outros 

domínios que não a Linguística, que tratem, direta ou indiretamente, da linguagem 

humana. Além das áreas mais estreitamente relacionadas com a Linguística, como a 

Literatura e os Estudos da Tradução, espera-se e incentiva-se propostas de 

comunicações de trabalhos desenvolvidos em disciplinas como a Filosofia, a 

Antropologia, a Biologia, o Direito, e quaisquer outras a partir das quais se possa refletir 

sobre algum aspecto da linguagem humana. 

 


