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Relatórios das Comissões 
Científicas e Estratégicas da 
Abralin - 2020-2021  

 
 

A Abralin conta com 23 comissões científicas de áreas diversas da Linguística e 6 
comissões estratégicas. São mais de 300 associados da Abralin que participam dessas 
comissões. Acreditamos que a constituição dessas comissões é extremamente 
importante para construirmos democraticamente os rumos da Linguística no Brasil. 
 
Segue o relatório de atividades de cada uma das comissões da Abralin. 
 

 
Alfabetização e Letramento 

 
A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes 
de fazer coisas novas não simplesmente repetir o que outras 
gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 
descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que 
estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo que 
a elas se propõe (PIAGET, 1982, p.246). 

 
1. Apresentação 
 
Neste relatório, apresentamos uma síntese das ações desenvolvidas pela Comissão de 
Alfabetização e Letramento da Abralin, constituída em julho de 2020, a qual tem como 
objetivos: definir ações estratégicas para a área específica no âmbito da associação; 
propor e selecionar atividades para eventos organizados pela associação; coordenar 
processos de avaliação de trabalhos em eventos em que atuar como parte da comissão 
organizadora/científica. Para tanto, a comissão conta com 12 (doze) participantes, 
estudiosos/as e pesquisadores/as de diferentes instituições de ensino e das várias 
regiões brasileiras e vem participando ativamente das ações da Abralin. Para atender 
aos objetivos aos quais nos propomos, nesta Comissão, apresentamos as propostas de 
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ações para o ano de 2021, planejadas coletivamente, porém flexível a alterações e 
adequações de acordo com as necessidades e o contexto social pandêmico que 
estamos vivenciando.   
 
2. Caracterização e Constituição da Comissão 
 
Coordenação:  
Profa Elizabeth Orofino Lucio  - UFPA 
Profa Raimunda Gomes de Carvalho Belini  - IFPI  
 
Membros Participantes:  
Profa Célia Zeri de Oliveira - UFPA 
Prof Fernando Rodrigues de Oliveira - USP 
Prof Francisco Renato Lima - UNICAMP 
Profa Iveuta de Abreu Lopes - UFPI 
Prof Lourenço Chacon Jurado Filho - UNESP 
Profa Ludmila Thomé de Andrade - UFRJ 
Profa Luiza Alves de Oliveira - UFRJ 
Profa Madalena Benazzi Meotti - UNIOSTE 
Profa Maria José Barbosa - UFC 
Profa Solange Henrique Chaves Ribeiro – UFPA 
 
3. Ações Realizadas 
 
Julho de 2020: Constituição da Comissão por meio da seleção dos participantes e 
realização de convites a professores e professoras de instituições das cinco regiões 
brasileiras. 
Agosto de 2020: I Encontro da Comissão Científica das Áreas de Alfabetização e 
Letramento 
Outubro de 2020: Participação na Comissão Científica do LINGUISTWEETS com 
avaliação de trabalhos submetidos para evento  
Novembro de 2020: II Encontro da Comissão Científica das Áreas de Alfabetização e 
Letramento 
Janeiro 2021: III Encontro da Comissão Científica das Áreas de Alfabetização e 
Letramento da ABRALIN  
Janeiro 2021: Elaboração do Curso para a Plataforma EAD, para submissão com a 
oferta e a realização no segundo semestre de 2021.  
Fevereiro 2021: Realização de Eventos no Abralin ao Vivo 

• Mesa-redonda 01, em 24/02, às 19horas. Título: Alfabetização e 
Linguística: entrelaçamentos históricos -  homenagem a Profa Dra Miriam 
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Lemle. Participantes: Profa Dra Marlene Carvalho e Prof Dr Lourenço 
Chacon 

• Mesa-redonda 02, em 27/02, às 16horas. Título: Alfabetização, 
Letramento e Linguística: um entrelaçar na pesquisa e no ensino. 
Participantes:  Prof Dr João Wanderley Geraldi, Profa Dra Maria do Rosário 
Mortatti e Profa Dra Cecília Molica 

 
3.1 Sobre as Ações Realizadas 
 
O contexto contemporâneo do campo da alfabetização e do letramento, na perspectiva 
da Linguística brasileira, nos convoca a resgatar a memória do passado e a revisitação 
dos estudos linguísticos que contribuem de forma significativa para o alicerce científico 
do campo, ressaltando que o arcabouço teórico e as metodologias de pesquisa e de 
ensino de pesquisadores brasileiros trazem evidências científicas potentes e 
reconhecidas nacional e internacionalmente. 
 
Abordar as dimensões científicas e sua relação linguística, política e educacional, 
realizando um balanço histórico e construindo a memória do futuro no campo, constitui 
uma de nossas preocupações na Comissão de Alfabetização e Letramento da Abralin e 
serviu de norte para nossos encontros e para as ações que propomos.  
 
Destacamos, dentre as nossas primeiras e principais ações, a seleção de membros 
participantes da Comissão da Abralin e da composição da coordenação. Em seguida, 
procuramos lançar a proposição das ações pensadas e planejadas de forma coletiva, a 
exemplo das Messas Redondas na Abralin ao Vivo, que contaram com a participação de 
pesquisadores, estudiosos, formadores de professores, docentes da universidade e da 
educação básica, estudantes da graduação e aquelas e aquelas que se interessam pela 
temática. Hoje já somam mais de cinco mil visualizações no youtube, no Canal da 
Abralin. 
 
4. Propostas de Ações para 2021 
 
Primeiro Semestre: 

• IV Encontro da Comissão Científica das Áreas de Alfabetização e Letramento 

• Levantamento da Disciplina de Linguística, nos Cursos de Graduação em 
Pedagogia das universidades federais brasileiras  

• Levantamento da Disciplina de Alfabetização, nos Cursos de Graduação em 
Letras e/ou Linguística das universidades federais brasileiras  

• Levantamento da Oferta de Cursos de Pós-Graduação na área da Alfabetização, 
Letramento e Linguística.   
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• Levantamento da Disciplina de Alfabetização, nos Cursos de Pós-Graduação em 
Letras e/ou Linguística das universidades federais brasileiras  

• Elaboração do Livro Alfabetização e Linguística com Coletânea de Estudos e 
Pesquisas sobre Memórias da Alfabetização e Letramento na Abralin  

• Planejamento e Elaboração de uma Proposta de uma Pós-graduação lato senso 
sobre Alfabetização e Letramento. 

 
Segundo Semestre 
 

• Oferta do Curso desenvolvido por Membros da Comissão na 
Plataforma Abralin/EAD. 

• Participação do Interarb. 

• V Encontro da Comissão Científica das Áreas de Alfabetização e Letramento 

• Lançamento do Livro com Coletânea de Estudos e Pesquisas sobre Memórias da 
Alfabetização e Letramento na Abralin 

• VI Encontro da Comissão Científica das Áreas de Alfabetização e Letramento 

• Estabelecer parcerias e ações conjuntas com as demais Comissões Científicas 
da Abralin, especialmente, aquelas que estão diretamente relacionadas às áreas 
de Alfabetização e Letramento: Aquisição da Linguagem;  Linguística Aplicada; 
Políticas Públicas; Linguística da Educação Básica; Diversidade, Igualdade e 
Inclusão; Fonética; Fonologia; Línguas de Sinais. 

• Análise dos Levantamentos das Disciplinas de Alfabetização e Linguística, nos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação para escrita do Relatório e Discussão com 
as demais associações, organizações e grupos de trabalhos de ensino e pesquisa 
no Brasil: ANPOLL - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Letras e Linguística; ALAB -  Associação de Linguística Aplicada do Brasil; ABALF 
– Associação Brasileira de Alfabetização; ANPEd - Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação. 

• Planejamento e Elaboração de uma Proposta de uma Pós-graduação lato senso 
sobre Alfabetização e Letramento, a ser ofertada na modalidade EAD. 

  
4. 1 Sobre as Propostas de Ações para 2021 
 
A situação educacional brasileira tem exigido o olhar das mais diversas áreas do 
conhecimento, por meio de reflexões que visam, senão às soluções, pelo menos 
amenizar os problemas já tão bem conhecidos pela sociedade brasileira. O problema do 
analfabetismo, dos semianalfabetos, das crianças e adolescentes que, apesar de 
ficarem em torno de onze anos na escola, saem dela sem saber ler e escrever de 
maneira satisfatória requer que busquemos uma integração e uma união de forças para 
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tentarmos estabelecer os alicerces do ensino como um todo, sendo a alfabetização um 
dos pilares principais desse alicerce. 
 
Nesse aspecto, reconhecemos que os problemas que envolvem a alfabetização, o 
letramento e a linguística no Brasil perpassam não só por questões política e sociais, 
mas também pela formação dos professores e das professoras de nosso país e se 
ampliam e se intensificam, dentre outros aspectos, nas políticas curriculares do ensino 
superior brasileiro, bem como nas políticas públicas dos governos municipais, estaduais 
e federal. Pensando nisso é que nossas ações propostas na Comissão de Alfabetização e 
Letramento da Abralin encontram-se alicerçadas por pautas de discussões e 
colaborações que envolvem a formação do educador/a alfabetizador/a como também 
se voltam para uma construção de debates e propostas com as demais Comissões da 
Abralin. Além disso, nosso foco também se dá por meio de uma agenda voltada para o 
trabalho integrado e colaborativo com as demais associações como ANPOLL; ALAB; 
ABALF; ANPED, em que a ABRALIN se coloca como a mobilizadora dessas discussões 
propostas na agenda.    
 
Entrelaçar a Alfabetização, o Letramento e a Linguística, segue como o nosso principal 
desafio frente aos nossos objetivos em que buscamos, a partir do arcabouço da 
Linguística, traçar as contribuições dos estudos e das pesquisas, em seus postulados 
históricos, teóricos e metodológicos, relacionados ao processo de alfabetização e 
letramento, nos primeiros anos de escolaridade. 
 
5. Considerações Finais 
  
Ao longo dos 50 anos de sua existência, em 2020, pela primeira vez, ainda que em um 
contexto dos impactos de uma pandemia mundial, a Abralin presenteou a sociedade 
linguística com a criação das Comissões Científicas e de Áreas. Por meia de seleção 
aberta, com o chamamento de toda a comunidade linguista para a participar desse 
grande e desafiador momento, a associação revelou o seu poder de reinvenção.  
Ao tempo em que todo o mundo enfrenta grandes e diversas crises provocadas pela 
sombria pandemia da Covid-19, a Associação Brasileira da Linguística traz novos 
contornos e importantes avanços à ciência Linguística com todas as ações produtivas e 
de impactos em nossa sociedade e no mundo e nos dá a oportunidade de pensarmos 
para além dos problemas de nosso tempo. 
    
Referências 
PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
1982. 
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Análise do Discurso 
 

Por Débora Massmann (UFAL)1 e Roberto Leiser Baronas (UFSCar/UFMT)2 
 
O presente texto descreve sucintamente as atividades acade ̂micas que estamos 
desenvolvendo a frente da Comissão Científica de Análise do Discurso (doravante, vez ou 
outra, CoCiAD) da ABRALIN, no período que compreende setembro de 2020 a maio de 
2021.  
 
Desde que iniciamos os nossos trabalhos junto à CoCiAD - ABRALIN, buscamos pautar 
todas as nossas ações baseando-nos em tre ̂s princípios, que nos são muito caros: a) 
trabalhar pela área do discurso como um todo, não fazendo distinção entre as diferentes 
abordagens do discurso praticadas no Brasil – o que implica dizer que não priorizamos 
uma área, mas sim todas as praticadas no Brasil; b) trabalhar por uma justa partilha do 
sensível entre jovens e experientes pesquisadores/as ligados/as à distintas instituições 
localizadas nas mais diferentes regiões brasileiras e c) contribuir para a compreensão da 
conjuntura política pela qual estamos passando, trazendo para o centro do debate 
questões fundamentais como democracia, negacionismo científico, discurso 
jornalístico, discursos de ódio, ensino... Com efeito, para além dos coordenadores Débora 
Massmann e Roberto Leiser Baronas, a Comissão foi constituída pelas seguintes 
pessoas: Ida Lúcia Machado (UFMG); Wander Emediato (UFMG); Solange Maria de Barros 
(UFMT); Israel de Sá (UFU); Lucas Khalil (UNIR); Oriana Fulaneti (UFPB); Mariana Luz 
Pessoa de Barros (UFSCar); Luciane de Paula (UNESP); Assunção Cristovão (UNIFRAN); 
Maria Cleci Venturini (UNICENTRO); José Horta Nunes (UNICAMP); Palmira Heine (UEFS); 
Karina Falcone (UFPE); Maria Emília Barros (UFS) e Carla Moreira (CEFET/MG).  
 
Atividades realizadas  
 
Ao longo desses praticamente nove meses de trabalho, além das rotinas de trabalho de 
uma Comissão Científica – reuniões gerais, discussões em pequenos grupos, 
planejamento de atividades como cursos, mesas e conferências, participamos 
ativamente da avaliação dos trabalhos no âmbito dos estudos discursivos, avaliando 
propostas que foram submetidas ao Evento LinguiticaTwetts da ABRALIN. Também 

 
1 Docente do Curso de Letras, Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras e 
Linguística da Universidade Federal de Alagoas. Link para o Lattes 
http://lattes.cnpq.br/1326731305679142. 
2 Professor no Departamento de Letras, no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar e no 
Programa de Estudos da Linguagem da UFMT. Link para o lattes: http://lattes.cnpq.br/4613001301744682 
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participamos ativamente da elaboração de Moções e Cartas Públicas acerca de temas 
como a circulação do termo/discurso Genocida e da nomeação da atual presidente da 
CAPES.  
 
Em paralelo a essas atividades, realizamos no dia 26/04, uma mesa redonda, intitulada 
Semiótica política: autoritarismo e resistência3, com a participação dos/as 
pesquisadores/as Juan Alonso Aldama; Verônica Estay- Stange; Alexandre Marcelo 
Bueno e Oriana Fulaneti (mediadora) e no dia 28/04, uma conferência, intitulada Língua: 
entre a memória e a história na Educação Patrimonial4, com a pesquisadora Amanda 
Scherer e mediação da pesquisadora Vanise Medeiros.  
Atividades em desenvolvimento  
 
No momento, a CoCiAD – ABRALIN, em parceria com a Comissão de Linguística Textual 
vem desenvolvendo o Curso Análise do Discurso Digital na plataforma EAD-ABRALIN. 
Esse curso que conta com a participação de mais de sessenta alunos/as inscritos/as é 
coordenado pelos professores Maria Eduarda Giering e Roberto Leiser Baronas e conta 
com a participação de renomados/as pesquisadores/as brasileiros/as e internacionais: 
Prof. Dr. Massimo Di Felice (USP); Profa. Dra. Eliane Schlemmer (UNISINOS); Maria 
Eduarda Giering (UNISINOS) – 14/05; Julia Lourenço Costa (PD-UFSCAr-FAPESP) – 
21/05; Sophie Moirand (Paris III – Sorbonne) – 28/05; Roberto Leiser Baronas 
(UFSCar/UFMT) - 04/06; Dominique Maingueneau (Université Paris Sorbonne – 11/06; 
Cristiane Dias (IEL-UNICAMP) – 18/06; Fábio Malini (UFES) – 25/06; Micheline Mattedi 
Tomazi (UFES) – 02/07 e Maria Eduarda Giering (UNISINOS) e Roberto Leiser Baronas 
(UFSCar/UFMT) – 09/07.  
 
Atividades planejadas  
 
Realizaremos no próximo dia 26/05 uma mesa redonda intitulada Análise do Discurso e 
ensino com a participação das pesquisadoras Ana Zandwais; Maria do Socorro de Aguiar 
de Oliveira Cavalcante; Cláudia Pfeiffer e mediação de Gesualda dos Santos Rasia.  
No dia 02/06, realizaremos a mesa redonda Discurso jornalístico em pauta com a 
participação das pesquisadoras Silmara Dela Silva; Fernanda Luzia; Lunkes; Alexandre 
Ferrari Soares e mediação de Giovanna Benedetto Flores.  
 
Em 09/06, realizaremos a mesa redonda Discurso e corpo: uma reflexão à luz dos 
estudos discursivos foucaultianos com a participação dos/as pesquisadores/as 
Cleudemar Alves Fernandes; Denize Witzel; Sandro Braga e a mediação de Israel de Sá.  
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Em 11/08, realizaremos a mesa redonda Análise do discurso: linguagem, ideologia e 
inconsciente no gesto de análise com a participação dos/as pesquisadores/as Bethania 
Mariani; Suzy Lagazzi; Rodrigo Fonseca e a mediação de Carla Moreira.  
Em outubro de 2021, será ofertado ainda o curso “Análise de discurso e argumentação”, 
ministrado pela Profa. Dra. Eni P. Orlandi, na Plataforma Abralin EaD. O apoio da 
presidência da Abralin tem sido fundamental na organização dessa atividade.  
Realizaremos em 26/11 (a confirmar), a conferência Análise do Discurso Digital: 
dicionário das formas e das práticas, a ser ministrada pela pesquisadora Marie-Anne 
Paveau e com a mediação de Débora Massmann, Roberto Leiser Baronas e Júlia 
Lourenço Costa. Nessa conferência, a pesquisadora francesa lançará a tradução 
brasileira de seu livro L’Analyse du discours numerique: dictionnaire des formes et des 
pratiques.  
 
Além disso, estamos formatando em conjunto com toda a CoCiAD um curso por 
metodologia remota, na plataforma EAD-ABRALIN sobre Metodologia em Estudos do 
Discurso, a ser oferecido a todos/as os/as interessados/as, no segundo semestre deste 
ano. Além disso, estamos criando uma página da CoCiAD na rede social Facebook para 
divulgar as ações da Comissão (confere ̂ncias, mesas redondas, lançamentos de 
livros...), também divulgar os eventos no campo do discurso a serem  
realizados no Brasil e no exterior em 2021 e 2022, bem como a disponibilização com livre 
acesso de E books em estudos do discurso.  
 
Estamos também trabalhando fortemente na divulgação do 12 InterAb, que acontecerá 
no período de 22 a 30 de setembro de 2021, cujo tema central é “Desafios da Linguística 
na Ciência Aberta”.  
 
Como forma de descentralização das ações, buscamos também apoiar fortemente 
outras iniciativas no campo do discurso como a realização da I Escola Solidária de Altos 
Estudos do Discurso – I ESAED, promovida pela Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar - https://www.facebook.com/leedim.ufscar/, em parceria com renomados/as 
discursivistas brasileiros/as e internacionais, cujo objetivo precípuo é ajudar 
financeiramente os/as alunos/as da UFSCar em situação de vulnerabilidade social.  
Em suma, acima estão descritas as ações realizadas, em desenvolvimento e a 
desenvolver pela CoCiAD - ABRALIN.  
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Aquisição da Linguagem  

 
Membros da Comissão 
Marlete Sandra Diedrich (UPF), Coordenadora 
Severina  Sílvia Oliveira Ferreira (FAFIRE), Coordenadora 
 
Adolfo Tanzi Neto (UFRJ) 
Adriana Leitâo Martins (UFRJ) 
Alessandra Del Ré (UNESP) 
Evangelina Faria (UFPB) 
Magda Wacemberg Pereira Lima Carvalho (SEDUC/PE) 
Márcia Romero (UNIFESP) 
Marianne Carvalho Bezerra Cavalcante (UFPB)  
Rosângela Nogarini (UNESP) 
 
Ações iniciais 
1 Formação da Comissão 
2 Agenda de reuniões mensais 
 
Atividades já promovidas  
1 Em relação ao evento Abralin ao vivo 
1.1. Conferência Aquisição da linguagem e constituição do sujeito: aproximações e 
distanciamentos sob a ótica do "manhês", com Severina Sílvia Oliveira Ferreira, membro 
e coordenadora da Comissão de Aquisição da Linguagem - 16 de novembro de 2020 
1.2 Mesa-redonda Elan e Clan Ferramentas de Transcrição e Análise de Dados em 
Aquisição da Linguagem, com Paula Soares; Rosângela Nogarini (membro da Comissão 
de Aquisição da Linguagem) e mediação de Paula Bullio  - 08 de fevereiro de 2021. 
1.3 Mediação da conferência de Jeffrey Lidz Inside the Language Acquisition Device, em 
28 de abril de 2021, por Adolfo Tanzi Neto - membro da Comissão de Aquisição da 
Linguagem. 
1 Mesa-redonda promovida como ação conjunta das comissões de Aquisição da 
Linguagem e Alfabetização e Letramento: As contribuições do PNAIC, com participação 
de Evangelina Faria (membro da Comissão de Aquisição da Linguagem) e Ana Ruth 
Miranda, com mediação de Lourenço Chacon (Comissão de Alfabetização e Letramento) 
- 16 de junho de 2021. 
 
2 Em relação à Plataforma Ead 
2.1 Oferta do curso organizado por Rosângela Nogarini (membro da Comissão de 
Aquisição da Linguagem): Introdução ao Clan, com 88 inscritos. 
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3 Demais atividades 
3.1 Organização e aplicação de formulário para levantamento, entre os associados da 
Abralin, de informações sobre Grupos de Pesquisa, temas e interesses da área da 
aquisição - mapeamento da área. 
3.2 Avaliação de trabalhos da área submetidos ao evento Linguistweets. 
3.3 Reuniões mensais da Comissão para gestão das demandas e encontros de estudo. 
 
Atividades planejadas  
1 Em relação à Plataforma Ead 
1.1 Curso sobre software Elan 
 
2 Demais atividades 
2.1 Proposta de publicação da área a partir do mapeamento dos trabalhos realizados em 
Aquisição da Linguagem - para o ano de 2022 

 
Ciências do Léxico  

 
Coordenadores: 
Alexandre Melo de Sousa (UFAC) 
Jorge Domingues (UFPA) 
 
Atividades realizadas: 
 
Novembro de 2020: Abralin Ao Vivo – Mesa-redonda: Léxico, Lexicografia Pedagógica e 
Ensino. 
Novembro de 2020: Abralin Ao Vivo - Conferência – A formação de tradutores: a revisão 
de tradução com foco no léxico e na terminologia 
Novembro de 2020: Avaliações de trabalhos para o Linguistweets. 
Abril de 2021: Reunião com a Comissão das Ciências do Léxico. 
Junho de 2021: Seleção de Mesas-redondas para o InterAb. 
 
Atividades Previstas: 
 
Novembro de 2021: Abralin Ao Vivo – Mesa-redonda: Toponímia em Libras ( A atividade 
será composta por pesquisadores que desenvolvem estudos sobre os sinais que 
nomeiam cidades brasileiras: Alexandre Melo de Sousa (UFAC), André Nogueira Xavier e 
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Daiane Frerreira(URPR), Bruno Carneiro e Roselba Miranda (UFT). Serão três 
pesquisadores ouvintes e duas pesquisadoras surdas. 
Novembro de 2021: Abralin Ao vivo – Conferência: Léxico e Linguística de Corpus (A 
atividade será realizada pelo pesquisador Guilherme Fromm (UFU). 
Dezembro de 2021: EAD Abralin – Curso Toponímia em Ensino (O minicurso está em 
fase de elaboração por Alexandre Melo de Sousa (UFAC), Karylleila Andrade (UFT) e 
Márcia Sipavicius Seide (UNIOESTE). 

 
Dialetologia  

 
Coordenadoras: Amanda dos Reis Silva e Vanderci de Andrade Aguilera 
 
Apresentação 
A Comissão Científica da Área da Dialetologia na ABRALIN compõe-se dos professores 
doutores Jacyra Andrade Mota, Silvana Soares Costa Ribeiro, Geisa Borges da Costa e 
Gredson Santos, da Universidade Federal da Bahia; Amanda dos Reis Silva, da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Fabiane Cristina Altino, Dircel Aparecida 
Kailer e Vanderci de Andrade Aguilera, da Universidade Estadual de Londrina; Valter 
Pereira Romano, da Universidade Federal de Santa Catarina; Regiane Coelho Pereira dos 
Reis, Daniela de Souza Silva Costa e Beatriz Aparecida Alencar, da Universidade Federal 
do Mato Grosso do Sul.  
 
As coordenadoras, Amanda dos Reis Silva e Vanderci de Andrade Aguilera, ao convidar 
os referidos pesquisadores, buscaram atender, sobretudo, aos princípios geracionais, de 
gênero e da diversidade regional do país, de modo a abranger as várias tendências dos 
estudos dialetológicos, no que se refere aos níveis fonético-fonológicos, léxico-
semânticos, morfossintáticos, metalinguísticos e discursivos. 
 
A Comissão pretende, ainda, convidar dialetólogos das Regiões Norte e Sudeste para 
compor o  quadro de pesquisadores, de modo a diversificar, ainda mais, a sua 
composição.  
 
Atividades desenvolvidas no período 
Dentre as atividades desenvolvidas no período de julho/2020 a maio/2021, destacamos: 
 
Conferências: 
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Ø Dr. Fernando Brissos, da Universidade de Lisboa, sobre “Digestão dialetométrica 
de atlas linguísticos do português: problemas, soluções e resultados atualizados” 
proferida no dia 20 de outubro de 2020. 

Ø Dr. Dennis Preston, da University Kentucky, sobre “The Perception of Language 
Varieties: What’s Been Going On?”, proferida no dia 18 de novembro de 2020. 

 
Minicurso EAD-ABRALIN 

Ø Marcela Moura Paim: Metodologia dos Estudos Dialetais, ministrado nos dias 6 e 
8 de abril de 2021. 

 
Participação de dialetólogos em eventos on-line: 

Ø Valter Pereira Romano: Entrevista concedida à Rádio da Universidade Autónoma 
de Lisboa, no dia28 de março de 2021, sobre o ALiB e a Geolinguística no Brasil. 

Ø Valter Pereira Romano (UFSC) e Marcela Moura Paim (UFPE) no I Simpósio 
Nacional de Dialetologia e Sociolinguística, dia 31 de março de 2021. 

Ø Jacyra Andrade Mota, Vanderci de Andrade Aguilera e Aparecida Isquerdo, no 
Conversas da Hora: Dialetologia no Brasil: do APFB ao ALiB, dia 20 de outubro de 
2020. 

Ø Jacyra Andrade Mota, Vanderci de Andrade Aguilera, Amanda dos Reis Silva, 
Gredson Santos e Silvana Soares Costa Ribeiro, com apresentações no XXXV 
Encontro Nacional da ANPOLL.  

 
Previsão de Atividades 
No ABRALIN Ao Vivo, está prevista, para 26 de julho, uma conferência com a Prof.ª 
Jacyra Andrade Mota, intitulada “O Atlas Linguístico do Brasil: 25 anos de história e 
ações”. A mesma deve ocorrer às 10h00 e será mediada por Amanda dos Reis Silva. 
ALiB 25 anos- Evento programado para o início de novembro de 2021, quando serão 
lançadas obras comemorativas das Bodas de Prata do Projeto ALiB, Documentos 8, e o 
livro sobre a Professora Suzana Cardoso, idealizadora do mesmo e sua diretora-
presidente até maio de 2018. Estão previstas mesas-redondas, conferências e 
simpósios. 
 
Ademais, prevê-se que, com a ampliação da equipe, novas temáticas e eventos sejam 
programados para o segundo semestre de 2021 e primeiro semestre de 2022. Além 
disso, pensa-se em divulgar as ações da Comissão e atividades pertinentes aos estudos 
dialetais brasileiros por meio de canais e redes sociais, obedecendo, assim às políticas 
de popularização da ciência e de uma Linguística mais aberta e inclusiva. 
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Ensino de Língua(s)  

 
Integrantes: 
Renata Condi de Souza (FMU-SP), coordenadora da comissão 
Bougleux Bonjardim da Silva Carmo (CPMAT / SEC-BA) 
Sandra Carneiro de Oliveira (UFBA) 
Aline Ribeiro Pessôa (UFOB) 
 
A seguir, apresentamos um breve relato das atividades da Comissão Científica em 
Ensino de Língua(s) de junho de 2020 a maio de 2021.  
 
JUNHO e JULHO de 2020 
 
Inscrição dos interessados em participar das comissões e contato com os futuros 
membros.  
 
AGOSTO e SETEMBRO de 2020 
 
Levantamento de temas para cumprir a demanda da ABRALIN referente à organização 
de palestras e/ou mesas redondas relacionadas à temática da comissão nos moldes do 
evento ABRALIN AO VIVO.  
 
OUTUBRO de 2020 
 
Promoção de duas mesas redondas para o evento ABRALIN AO VIVO, a saber: 
 
Mesa redonda: Políticas de ensino de Línguas Maternas e Adicionais no Brasil: status quo 
Data: 03/10/2020 
Convidadas: Luciana Freitas (UFF), Luciene Simões (UFRGS) e Marianne Stumpf (UFSC) 
Mediadora: Glenda Heller Cáceres 
 
Mesa redonda: Línguas como forma de resistência: línguas de imigração e português 
como língua de acolhimento  
Data: 24/10/2020 
Convidadas: Cláudia Helena Daher (UFPR), Maria Gabriel (UFPR) e Rosângela Morello 
(IPOL) 
Mediadora: Renata Condi de Souza  
 
NOVEMBRO de 2020 
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Análise de propostas para o evento online Linguistweets na temática da comissão. Dois 
membros da comissão precisavam dar notas para cada  
O evento ocorreu em dezembro de 2020.  
https://www.abralin.org/site/eventos-por-categoria/linguistweets/  
 
DEZEMBRO DE 2020 A MAIO DE 2021: 
 

● Levantamento de propostas para curso EaD na temática da comissão junto aos 
membros ativos; 

● Levantamento de propostas para novas mesas redondas ou palestras via 
ABRALIN AO VIVO; 

● Contato com pessoas interessadas em integrar a comissão; 
● Inserção de novos membros;  
● Desligamento de membros não ativos ou que solicitaram desligamento devido a 

questões pessoais; 
● Discussão entre membros da comissão sobre quais outras ações seriam 

possíveis ou pertinentes além do evento ABRALIN AO VIVO e do curso EaD da 
ABRALIN.  

 
Fonética  

 
Coordenadora: Beatriz Raposo de Medeiros Vice-coordenador: Marcus Vinícius Moreira 
Martins  
 
Reuniões  

• No dia 23 de Novembro de 2020, após a atual coordenação assumir a comissão 
de Fonética, tivemos a possibilidade de fazer uma reunião para conhecermos os 
demais membros e pensarmos as ações a serem feitas ao longo dos primeiros 
meses de 2021. a comissão de Fonética é bastante heteroge ̂nea e composta de 
membros que trabalham com as múltiplas interfaces da Fonética, como a 
aquisição de L2, a Sociolinguística e, naturalmente, a Fonologia. Nesse sentido, 
decidimos adotar a estratégia de buscar a consolidação dessas interfaces, bem 
como a divulgação dos princípios teóricos e metodológicos que orientam a 
Fonética. Desse modo, resolvemos: (i) propor uma mesa-redonda da Abralin ao 
Vivo sobre a história da Fonética e Fonologia no Brasil; (ii) uma palestra na 
Abralin Ao Vivo com um convidado internacional, o qual pudesse apresentar seu 
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trabalho na área de Fonética e (iii) a proposição de, pelo menos, um curso na 
área de Fonética, a se decidir o tema e o convidado.  

• No dia 07 de Maio de 2021 houve uma reunião entre os coordenadores da 
Comissão de Fonética e os coordenadores da Comissão de Fonologia. O objetivo 
da reunião foi o de definir propostas e ações conjuntas das comissões com o 
intuito de evindenciar a relação entre as disciplinas. Como ação definida, iremos 
propor um curso na plataforma EAD da Abralin, o qual seja capaz de oferecer 
princípios fundamentais de Fonética e seu papel na Linguística, assim como 
abordar sua análise acústico-articulatória,fazendo uma relação estreita com os 
princípios teóricos da Fonologia.  

 
Houve, ao longo dos meses, comunicações via e-mail com participantes da Comissão de 
Fonética para a decisão de ações da Comissão, em particular duas mesas redondas. A 
primeira sobre a aquisição de L2 e a segunda sobre a interface entre Fonética e 
Sociolinguística. Nesses casos, ainda discutimos sobre os melhores nomes e datas.  
 
Ac ̧ões Realizadas  

• Palestra na Abralin ao Vivo com o professor Khalil Iskharous no dia 03 de Março 
de 2021 com o título Sound Structure and Deep Learning: a Hope for Endangered 
Language Documentation – a palestra visava apresentar a pesquisa atual do 
prof. Iskharous que se utiliza de Machine Learning para a catalogação de línguas 
em perigo, a partir da análise sonora destas línguas.  

• Mesa Redonda na Abralin ao Vivo com os professores Olga Coelho Sansone, 
Eleonora Cavalcante Albano e João Antônio de Moraes no dia 05 de Abril de 2020, 
com o título “Estudos em Fonética no Brasil: Panorama Histórico”. A proposta 
dessa mesa foi a de apresentar ao público o percurso histórico da Fonética no 
Brasil, seus desdobramentos, bem como as relações entre Fonética e Fonologia 
de uma perspectiva institucional.  

• Curso EAD com Khalil Iskharous – a comissão propôs ao professor Iskharous um 
curso EAD como desdobramento de sua palestra na Abralin ao Vivo. O curso a ser 
ministra em julho recebeu o nome de “Deep Learning for Linguists” será 
ministrado em julho e visa apresentar aos alunos os princípios do Deep Learning 
e apresentar de que modo as regras de generalização são aprendidas a partir da 
fala.  

 
Ac ̧ões previstas  

• Abralin ao Vivo Mesa-Redonda ou Palestra sobre a interface entre a Fonética e a 
aquisição de L2.  

• Abralin ao Vivo Mesa-Redonda sobre Sociolinguística e a análise fonética.  
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• Curso EAD voltado para a introdução à fonética e princípios de análise acústica e 
articulatória e sua relação com a Fonologia. O curso será pensado junto com a 
Comissão de Fonologia.  

 
Fonologia  

 
O presente documento visa a apresentar as atividades já desenvolvidas, bem como as 
atividades planejadas, por parte da Comissão de Fonologia da ABRALIN. Para fins de 
maior facilidade na consulta das informações, este relatório será organizado em três 
módulos: (i) Constituição da Comissão de Fonologia da ABRALIN; (ii) Atividades já 
realizadas; (iii) Atividades previstas para o próximo semestre.  
 
Constituição da Comissão de Fonologia  
Desde julho de 2020, a Comissão de Fonologia da ABRALIN é constituída por cinco 
professores. Além de seus coordenadores (Profa. Dr. Gladis Massini Cagliari – UNESP – e 
Prof. Dr. Ubiratã Kickhöfel Alves – UFRGS), a Comissão é integrada pela Profa. Dra. 
Natalia Cristine Prado (UNIR), pela Profa. Dra. Maria de Fátima Almeida Baia (UESB) e 
pelo Prof. Dr. Felipe Flores Kupske (UFBA).  
 
O processo de formação da Comissão teve a preocupação de garantir a 
representatividade de pesquisadores das diferentes regiões do Brasil. No presente 
momento, ainda não contamos com membros da região Centro-Oeste do país, o que 
reflete o número menos expressivo de pesquisadores da área de Fonologia na referida 
região. É intenção da Comissão, outrossim, efetivar a representatividade das diferentes 
regiões brasileiras, sendo a busca pela participação de um(a) Professor(a) oriundo(a) da 
referida região uma das presentes metas da Comissão.  

 
No que diz respeito à constituição da Comissão e à possibilidade de adesão de novos 
participantes, na última reunião dos cinco membros, realizada no último 19 de março, 
decidiu- se que a Comissão poderá vir a contar com a adesão de novos pesquisadores 
que se mostrem interessados em fazer parte da equipe, a partir da solicitação por parte 
de tais pesquisadores ou por convite realizado pela própria Comissão, após decisão 
plenária. Determinou-se o teto de dez pesquisadores como o número máximo de 
membros, preservando-se o pré-requisito de maximamente dois professores de cada 
uma das cinco regiões do Brasil.  
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Cabe mencionar que a Comissão tem a intenção de ser um órgão de representação das 
mais diferentes correntes teóricas da Fonologia, de modo a ser representativa de 
pesquisadores filiados tanto à Fonologia Teórica quanto à Fonologia de Laboratório. A 
Comissão também se compromete a fomentar a interconexão da área de Fonologia com 
outras áreas de conhecimento, tais como a Fonética, a Psicolinguística, a Linguística 
Histórica, bem como os estudos de Aquisição de L1 e de L2.  
 
Atividades já realizadas  
 
Além de reuniões de caráter deliberativo entre seus membros (como a supracitada, 
datada de 19 de março), a Comissão de Fonologia, de forma semelhante às demais 
Comissões, tem apoiado a ABRALIN em muitas das suas ações. Um exemplo de 
atividade nesse sentido foi o julgamento das propostas submetidas ao concurso 
LinguistTweets, desenvolvido no segundo semestre de 2020.  
 
No que diz respeito à série ‘ABRALIN ao Vivo’, a mesa redonda ‘Fonologia e suas 
Interfaces’, realizada no dia 13 de março deste ano, teve como propósito ressaltar a 
premissa de interlocução da Comissão com as diferentes visões de Fonologia seguidas 
por seus membros e por toda a comunidade acadêmica brasileira. A mesa contou com a 
participação dos professores Paul O’Neill (University of Sheffield - Inglaterra), Larissa 
Cristina Berti (UNESP-Marilia) e Guilherme Duarte Garcia (Ball State University – EUA), 
tendo sido mediada pela Profa. Dr. Gladis Massini-Cagliari e pelo Prof. Dr. Ubiratã 
Kickhöfel Alves.  
 
Cabe, outrossim, mencionar a interlocução acadêmica que vem sendo estabelecida 
entre as Comissões de Fonologia e de Fonética da ABRALIN. Ambas as Comissões têm 
trabalhado conjuntamente para a discussão dos desafios e prioridades de ambas as 
áreas, sobretudo em função da grande interface entre os dois campos de conhecimento. 
Destaca-se, nesse sentido, a reunião entre os coordenadores de ambas as Comissões, 
realizada no dia 07 de maio. Na reunião em questão, discutiram-se metas conjuntas a 
serem traçadas pelas duas Comissões (sobretudo no que concerne à proposição de 
cursos para a Plataforma ABRALIN Ead), bem como estratégias de trabalho conjunto na 
futura etapa de análise de trabalhos submetidos ao próximo Congresso Internacional da 
ABRALIN.  
 
Atividades previstas para o próximo semestre  
 
A Comissão de Fonologia deverá colaborar com a análise dos trabalhos submetidos ao 
Congresso Internacional da ABRALIN. Conforme já afirmado, tal trabalho de análise será 
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realizado a partir de uma estratégia conjunta entre as Comissões de Fonética e 
Fonologia.  
 
Além das tarefas comuns a todas as Comissões, como exemplos de atividades previstas 
para o segundo semestre de 2021, a Comissão de Fonologia vê como prioritária a 
proposição de cursos a serem oferecidos na Plataforma ABRALIN EaD. Tem-se a 
intenção de propor dois cursos: (i) um curso voltado aos preceitos de Fonética Acústica, 
com um enfoque na reflexão sobre a importância do detalhe acústico nos estudos 
fonológicos; (ii) um curso voltado à discussão de diferentes modelos de Teoria 
Fonológica.  
 
No que diz respeito ao curso referente aos fundamentos de Fonética Acústica, cabe 
mencionar que tal meta tem sido perseguida desde o segundo semestre de 2020. Na 
ocasião, membros da Comissão de Fonologia convidaram alguns colegas da área a 
ministrar tal curso, mas não houve respostas positivas. A meta de um curso de Fonética 
Acústica tem sido um dos principais motes de discussão juntamente ao Comitê de 
Fonética da ABRALIN: de fato, conforme discutido na última reunião de 07 de maio, 
pretendemos realizar uma iniciativa conjunta entre ambos os Comitês. Tal iniciativa 
conjunta deverá refletir-se não somente no caráter institucional da proposição do curso, 
mas na sua própria formulação, na ementa e nos seus objetivos (que, no presente 
momento, estão sendo elaborados pelos dois Comite ̂s). É intenção de ambos os Comite ̂s 
oferecer um curso que, ao discutir os preceitos da Fonética Acústica, proponha uma 
reflexão do papel do dado acústico nas análises fonológicas.  
 
No que concerne ao curso referente aos Modelos de Fonologia, considera-se que a 
referida proposta colaborará imensamente com a formação de Mestrandos e 
Doutorandos de nosso país, ao possibilitar a reflexão acerca das distintas escolas e 
vertentes teóricas. Tal curso deverá ser pertinente, inclusive, para pesquisadores e 
estudantes de outras áreas do conhecimento, dado que a trajetória dos modelos 
fonológicos perpassa a história do desenvolvimento da própria Linguística. No presente 
estágio da proposição, o Comitê se encontra realizando um levantamento dos possíveis 
nomes que poderão ser convidados para atuarem como ministrantes do curso.  

Além das atividades supracitadas, caberá à Comissão, também, propor duas novas 
sessões para a série ‘ABRALIN ao Vivo’: uma plenária e uma nova mesa-redonda. Tais 
sessões, com previsões de ocorrerem até o final do ano de 2021, contarão com 
professores convidados definidos a partir das sugestões e discussões entre os membros 
da Comissão. 
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Historiografia Linguística  

 
INTEGRANTES DA COMISSÃO: 
Leonardo Kaltner  
Jocenilson Ribeiro 
Alessandro Jocelito Beccari 
Marcelo Rocha Barros Gonçalves 
Marcelo Alessandro Limeira dos Anjos 
Melyssa Cardozo Silva dos Santos 
Neusa Barbosa Bastos 
Ricardo Stavola Cavaliere 
Ronaldo de Oliveira Batista 
 
1) SÍNTESE DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2020 E EM CURSO EM 2021 
A Comissão de Historiografia da Linguística da Abralin participou das iniciativas 
propostas no ano de 2020 e de 2021, a saber a série Abralin ao Vivo, Cursos EaD na 
plataforma Moodle. Divulgou e fomentou a participação no Linguistweets e no Abralin em 
Cena. Enviou proposta de dossiê temático para a Revista da Abralin e a indicação de 
duas mesas-redondas para o Interab. A comissão reúne-se, constantemente, para 
debater pautas e a participação nas atividades da Abralin. 
 
Abralin ao Vivo, já realizados: 
- Mesa-redonda: Historiografia da Linguística. Participantes: Gonçalo Fernandes, Rogelio 
Ponce de Leon Roméo, Alessandro Jocelito Beccari. Moderador: Jocenilson Ribeiro. 
- Mesa-redonda: História da Linguística: o que é? Participantes: Marli Quadros Leite, 
Neusa Barbosa Bastos, Ricardo Cavaliere. Moderador: Ronaldo de Oliveira Batista. 
- Conferência: Ronaldo Batista 
- Conferência: Cristina Altman 
- Conferência: Carlos Assunção 
- Conferência: Ricardo Cavaliere 
 
Cursos EaD – plataforma Moodle/Abralin, em andamento 
- Curso: Historiografia da Linguística: Ronaldo Batista 
- Curso: Historiografia da Linguística 2 – Leonardo Kaltner, Ronaldo Batista, Neusa 
Bastos, Marcelo Barros, Ricardo Cavaliere, Alessandro Beccari 
 A comissão buscará dar continuidade nas atividades da Abralin, buscando 
desenvolver mais conferências e mesas-redondas no campo teórico da Historiografia da 
Linguística. Há o projeto de ofertar mais dois cursos na modalidade EaD, com 
convidados, em 2021. 
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2) QUADRO DE REUNIÕES E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA COMISSÃO DE HL 
 

DATA PAUTA / PROPOSIÇÃO DELIBERAÇÃO/AÇÃO 
04/07/2020 Convite de atribuição via 

chamada pública para 
composição pela Abralin 

Aceite até dia 10/07/2020 

07/07/2020 Reunião de coordenadores  
Leonardo Kaltner e Jocenilson 
Ribeiro 

1) Responder afirmativamente à 
Abralin; 
2) Marcar reunião com os demais 
integrantes da Comissão inscritos na 
convocatória: Ligia Negri, Marcelo 
Rocha Barros Gonçalves, Maurício 
José de Souza, Diogo Simões 

30/07/2020 I REUNIÃO:  
- Apresentação da Comissão 
- Abralin Ao Vivo: organização 
de 2 mesas de HL para outubro 
e novembro; 

1) planejamento de mesas de HL 
2020/2021; 
2) inclusão de Melyssa Cardozo 
3) Convite de novos integrantes 
4) Nome para conferência no Abralin 
ao Vivo Prof Dr Ronaldo Batista  

30/07/2020 Convite ao Prof Dr Ronaldo 
Batista para  
Agendamento na Abralin 

Data de Realização Abralin ao Vivo 
em 14 de outubro, às 14h 

26/08/2020 II REUNIÃO: 
- Conferência de Ronaldo 
Batista (Abralin ao Vivo) 
- Enanpoll 2020 
- Simpósio/Mesa-redonda de 
HL (Abralin ao Vivo) 

1)Planejamento da conferência do 
Prof Ronaldo Batista; 
2) orientação para a Enapoll 2020 
3) Praparação de Simposio/Mesa-
redonda 
 

06/10/2021 III REUNIÃO: 
- Conferência de Ronaldo 
Batista (Abralin ao Vivo, 14/10), 
divulgação; 
- Mesa-redonda de HL, 30/11; 
- Próximas ações e ampliação 
da comissão (sugestão de 
nomes); 

1) inclusão de novos integrantes: 
Alessandro Joelito Beccari, Ricardo 
Cavaliere e Neusa Maria Bastos 
3) detalhes da conferência de 14/10 

14/10/2020 Realização Conferência com Prof Dr Ronaldo 
Batista (UPMSP) 
Mediador: Leonardo Kaltner 



 

 

 
 
 abralin.org  abralin@abralin.org  

 

27/10/2020 Reunião extraordinária para 
elaborar Pareceres do 
Linguistweets 

Resposta à Abralin com os 
pareceres. 

24/11/2020 IV REUNIÃO: 
Mesa-redonda de HL (Abralin ao 
Vivo, 30/11), divulgação e 
ajustes finais; 
- Linguistweets 05/12; 
- Enanpoll e simpósio doGT de 
HL no Brasil (09 a 11/12); 
- Cursos de EaD da Abralinde 
HL: chamada para 02 cursos 
- Chamada de trabalhos: VCILH 
— Congresso Internacional de 
Linguística Histórica 
(UNICAMP), cominscrição até o 
dia 21/12; 
 

PLANEJAMENTO 

30/11/2020 Realização Mesa-redonda de HL (30/11), 
segunda-feira às 10h.  
Tema: Historiografia Linguística: 
percursos 
Mediador: Jocenilson Ribeiro (UFS) 
Convidados: Rogelio Ponce de León 
Romeo (FLUP); Alessandro Jocelito 
Beccari (UNESP); Gonçalo Fernandes 
(UTAD) 

09/03/2021 V REUNIÃO: 
- Informes 
- Cursos EaD da Abralin; 
- Congresso Interab: divulgação 
e prazos. 
 
 

Planejar e cadastrar na plataforma 
EaD da Abralin cursos 

10/03/2021 1ª REUNIÃO GERAL DA ABRALIN 
com todas as Coordenações de 
todas as comissões com a 
Presidência da Abralin; 
representação da CHL: Prof 

Orientações e informes 
Relatos das comissões 
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Lenardo Kaltner e Prof 
Jocenilson Ribeiro 

27/04/2021 VI reunião: 
- Curso EaD: inscritos e acesso 
à plataforma (início 08/05) 
- Abralin ao Vivo em maio: 
conferências - Ricardo (10/05) 
e Marli (19/05) 
- Interab/21: mesas 
confirmadas 
- Volume temático de HL para a 
Revista da Abralin (chamada 
até 15/05) 

Planejamento dos cursos EAD e 
atividades de 2021; 
Proposição de volume temático para 
Revista da Abralin 

 
Línguas Indígenas  

 
Coordenadoras: Bruna Franchetto (UFRJ) e Ana Vilacy Galúcio (MPEG e UFPA) 
Membros: Filomena Sândalo (UNICAMP), Ana Carla dos Santos Bruno (INPA e UFAM), 
Flávia de Castro Alves (UnB), Luiz Amaral (Univ. Massachusetts/Amherst). 
 
Período: Julho 2020 – Julho 2021 
 
Mesas ABRALIN AO VIVO: 
- Línguas indígenas ameaçadas: o impacto do Covid-19 no Brasil e no Peru. 
17/10/2020. 
Resumo: O contágio descontrolado pelo Covid-19 nas aldeias e nas cidades tem atingido 
e levado a óbito muitos idosos vários dos quais eram os últimos guardiões de línguas e 
saberes tradicionais. O impacto destas perdas é desastroso sobretudo para as línguas 
indígenas criticamente ameaçadas em sua sobrevivência. Pesquisadoras do Peru e do 
Brasil apresentam a situação atual em perspectiva comparativa e apontando para riscos 
imediatos e possíveis iniciativas mitigadoras. 
Moderadora: Stella Telles (UFPE) 
Participantes: 
- Hein van der Voort (MPEG); 
- Ilda de Souza (UFMS) 
- Carolina Rodríguez Alzza (PUC, Perú/Lima) 
- Liliana Sánchez (Universidade de Illinois, EUA) 
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- Pilar Valenzuela (Chapman University, EUA) 
 
- Linguistas indígenas: relatos de pesquisas e projetos com suas respectivas línguas 
tradicionais. 14/11/2020. 
Resumo: Nesta mesa redonda, pesquisadores indígenas apresentam pesquisas atuais 
versando sobre o estudo de suas respectivas línguas, incluindo suas experiências em 
projetos de fortalecimento e (re)vitalização linguística. Temas abordados incluem 
fonologia, morfologia e organização de dicionários, estudos de narrativas tradicionais, e 
experiências realizadas ou capitaneadas pelas próprias comunidades indígenas para 
manter as línguas em uso e o modo como os indígenas acionam as línguas como forma 
de resistência. 
Mediadora: Ana Vilacy Galúcio (MPEG) 
Participantes:  
- Orowao Paradran Canoé Urumbone 
- Altaci Kokama 
- Osias Guedes Alberto Tikuna 
- Márcia Nascimento 
 
- Línguas indígenas e sintaxe: contribuições empíricas e teóricas. 10/03/2021. 
Resumo: Pesquisas recentes têm contribuído para o conhecimento das línguas 
indígenas com novas descobertas e novos aportes para teorias linguísticas, em especial 
para teorias formais da sintaxe, e abordando tópicos pouco explorados, como negação, 
switch reference, subordinação, entre outros. Quatro jovens pesquisadores apresentam 
os resultados de suas investigações. 
Mediadora: Bruna Franchetto (UFRJ) 
Participantes: 
- Karin Camolese Vivanco (UFRS) 
- Lívia de Camargo Silva Tavares de Souza (Museu do Índio/ProDoclin) 
- Adam Roth Singerman (Documenting Endangered Languages, NEH) 
- Bernat Bardagil  (Universidade Gante, Bélgica) 
 
- Gramaticalização em línguas dos povos originários. 03/07/2021: 
Resumo: Nas línguas naturais, certas estruturas tendem a ser usadas para certas 
funções, e certas funções tendem a ser codificadas por certas estruturas. Além disso, a 
investigação tipológica mostra uma relação de princípio entre estrutura e função, mais 
facilmente observada nos processos de gramaticalização (DeLancey 2001).O objetivo 
desta mesa é  oferecer explicações funcionalistas de fenômenos sintáticos de 
gramaticalização em línguas de povos originários. Com isso, espera-se dar uma noção 
de quanto da estrutura linguística pode ser explicada em termos da função e dos 
processos diacrônicos recorrentes que são orientados pela função. 
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Mediadora: Flávia de Castro Alves (UnB) 
 
Participantes: 
- Fernando Zuñiga (University of Bern, Suíça) 
- Geny Gonzales Castaño (Universidad del Cauca, Colômbia) 
- Fernanda Nogueira (UFPA) 
- Marina Magalhães (UnB) 
 
Estamos conversando sobre próximas mesas (a primeira seria sobre Línguas Gerais) e, 
talvez, palestras. 
 
Cursos EAD-ABRALIN:  
- Revitalização linguística: início 2/03/2021, término 11/05/20121. Aulas semanais, 
duração 27 horas. 
Desdobramentos do curso: (i) criação de rede de pesquisadores e ativistas em 
revitalização; (ii) canal Youtube com mais de 30 vídeos, incluindo os que foram 
preparados e apresentados ao longo do curso: 
e cursos. https://www.youtube.com/channel/UCORxEgtyTTUN22XwbbyKipw 
com mais de 30 vídeos e 60 assinantes.   
Programação de futuras atividades ainda em discussão. 
 
Participação em iniciativas de instituições internacionais: 
- UNESCO: GT Nacional da Década das Línguas Indígenas, com reuniões quinzenais. 
- UNESCO:   consulta regional para América Latina em preparação do Plano de Ação para 
a Década Internacional de Línguas Indígenas (2022 a 2032) realizada nos dias 27 de 
maio às 16h e 28 de maio às 14h.  
 
Outras atividades: 
- Organização do novo site Viva Língua Viva. 
- Campanhas de arrecadação de recursos e de apoio a comunidade indígenas na 
pandemia através do canal de doações da Abralin. 
- Preparação do 2º Seminário Internacional Viva Língua Viva, previsto para novembro 
2021 com a coordenação do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Universidade Federal do 
Pará. 
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Linguística Aplicada  

 
1. Apresentac ̧ão  
 
Apresentamos, de maneira resumida, as atividades da Comissão Linguística Aplicada da 
Abralin, relacionadas aos anos 2020 e 2021, bem como nossa dinâmica de interação na 
comissão, desde 04 de agosto de 2020.  
 
A comissão é composta por treze professores-pesquisadores de diversos estados 
brasileiros. Durante este período, nós mantivemos nossas reuniões, através de meet, e, 
para decisões mais rápidas, utilizamos o dispositivo whats App. É preciso informar que 
todas as decisões são tomadas em grupo.  
 
Para mostrar nosso movimento na Abralin, inicialmente apresentamos os membros da 
comissão, depois listamos as atividades realizadas e as atividades a realizar ainda em 
2021. Por fim, fazemos uma avaliação dos trabalhos realizados.  
 
2. Apresentac ̧ão dos membros da comissão Coordenac ̧ão: 
 
Profa Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin - UFC Prof. Alexandre José Cadilhe - UFJF  
 
Membros:  
Anderson Cristiano da Silva 
Aurea Zavam 
Ângela Valéria Alves de Lima 
Diego da Silva Vargas 
Eugênia Magnólia da Silva Fernandes  
Jorge Rodrigues de Souza Junior  
José Marcos Ernesto Santana de França  
Laila Hamdan 
Marcus Vinícius Freitas Mussi  
Rosângela Oliveira Cruz Pimenta  
Vivian Rio Stella 
Vitória Wilson da Costa Pinheiro  
 
3. Ac ̧ões Realizadas  
O nosso trabalho na Abralin teve início em julho de 2020, quando fomos comunicados 
sobre a indicação da coordenação Comissão de Linguística Aplicada. No mesmo me ̂s, 
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formamos o grupo de trabalho, de acordo com a lista dos professores-pesquisadores 
encaminhada. Realizamos a nossa primeira reunião, em 28 de agosto, através do Google 
Meet. Nela, definimos nossa linha de trabalho e os critérios para decidirmos as nossas 
atividades e a seleção dos convidados.  
 
A segunda reunião aconteceu em 17 de setembro, quando fizemos o levantamento de 
nomes de convidados para participar da Abralin ao vivo. Decidimos os nomes através de 
um formulário do Google, quando selecionamos tre ̂s pesquisadores/as: Joaquim Dolz 
(Universidade de Genebra), Márcia Paraquett Fernandes (Universidade Federal da Bahia 
e CNPQ) e Jean-Paul Bronckart (Universidade de Genebra).  
 
22 de fevereiro 2021: Joaquim Dolz - Realização de Eventos no Abralin ao Vivo 
15 de março 2021: Márcia Paraquett - Realização de Eventos no Abralin ao Vivo 
17 de maio de 2021: Jean-Paul Bronckart - Realização de Eventos no Abralin ao Vivo  
Para outubro 2021, estamos propondo um Curso na Plataforma Abralin/EAD sobre a 
Linguística Aplicada e questões relacionadas à decolonialidade, a ser ministrado pelo 
professor Alexandre Cadilhe e convidado. E outro em dezembro 2021, a ser ministrado 
por Dora Riestra e convidado sobre contribuições do pensamento russo do início do 
século XX para a linguística aplicada. Há ainda a previsão de uma mesa no Abralin ao 
Vivo, a ser confirmada, com os/as pesquisadores Walkíria Monte-Mor (USP), Rosane 
Pessoa (UFG) e Kléber Silva (UnB), fechando o ciclo de quatro webinars.  
 
4. Ac ̧ões a realizar/em momento de negociac ̧ão  
 
Manteremos as nossas dinâmicas de trabalho, com reuniões através do Meet e com a 
discussão no WhatsApp para resolver situações mais simples. Continuaremos com as 
propostas para a série Abralin ao vivo e também para a Plataforma Abralin/EAD. Além 
disso, queremos propor uma Edição especial para a Revista da Abralin. No que diz 
respeito às relações com as demais comissões, pensamos em dialogar mais de perto 
com algumas comissões. Contudo, isso será discutido e definido por todos nós ao longo 
do ano de 2021.  
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Linguística Computacional e de 
Corpus  

  
Tiago Timponi Torrent Adriana Sales Lucena Maria Cláudia de Freitas Oto Vale  
 
1. Da composic ̧ão da Comissão  
 
A Comissão de Linguística Computacional e de Corpus é coordenada pelos professores 
Tiago Timponi Torrent, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Adriana Sales Barros 
Lucena, do Instituto Federal de Educação, Cie ̂ncia e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 
Conta com a participação de dois membros, além dos coordenadores: professores Maria 
Cláudia de Freitas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e Oto Vale, da 
Universidade Federal de São Carlos.  
 
A composição da comissão foi pensada pelos coordenadores com vias a constituir um 
grupo que tivesse longa experiência nas suas duas áreas-alvo, em especial 
considerando-se o fato de que, assim como o que ocorre no cenário internacional, os 
principais fóruns de discussão do campo da Linguística Computacional, no Brasil, 
estarem atrelados a aparatos institucionais vinculados à área de Ciência da 
Computação, nomeadamente, à Comissão Especial para Processamento de Língua 
Natural (CE-PLN) da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Nesse sentido, foram 
convidados a compor a comissão o atual representante da área de Linguística na CE-
PLN e uma representante de gestões anteriores. Dessa forma, acredita-se que esta 
comissão científica e estratégia da Abralin poderá se aproximar da CE-PLN, com vias a 
estreitar as discussões entre linguistas e cientistas da computação interessados pelo 
tratamento computacional das línguas naturais.  
 
2. Das atividades realizadas  
 
Até o momento de redação deste relatório, destacam-se as seguintes atividades 
realizadas pela comissão.  
 
2.1. Abralin ao Vivo com Emily Bender  
A primeira atividade realizada pela comissão foi a instância da série Abralin ao Vivo com 
a Dra. Emily Bender, da University of Washington. Co-autora do artigo premiado com o 
Best-paper Award no 58th Annual Meeting of the Association for Computational 
Linguistics (ACL 2020) e uma das principais vozes da academia na área de ética 
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aplicada ao Processamento de Língua Natural, Bender ministrou, em 25 de novembro de 
2020, a conferência Natural Language Processing with Language in Focus, cuja 
introdução e mediação foi realizada por um dos coordenadores desta  
comissão, professor Tiago Torrent. O vídeo já teve mais de 1.000 visualizações no canal 
da Abralin no YouTube.  
 
2.2. Aproximações iniciais com a CE-PLN/SBC  
Como primeira estratégia de aproximação entre as comissões da Abralin e da SBC que 
se debruçam sobre a Linguística Computacional, o professor Oto Vale, membro de 
ambas as comissões, informou os membros da CE-PLN sobre a criação da Comissão 
Científica e Estratégica da Abralin para Linguística Computacional e de Corpus e 
ressaltou o interesse desta última em estabelecer diálogo com aquela.  
Como desdobramento dessa aproximação inicial, o professor Oto Vale indicou o 
professor Tiago Torrent, para atuar como co-chair do Symposium in Information and 
Human Language Technology (STIL), evento bianual da CE-PLN, colocado com a 
Brazilian Conference on Intelligent Systems (BRACIS), sobre o qual se apresentam 
detalhes no próximo item.  
 
2.3. Participação de Coordenador da Comissão como Co-Chair do STIL 2021  
Os trabalhos para organização do STIL 2021 já tiveram início e o prof Tiago Torrent tem 
atuado junto ao prof. Evandro Ruiz, do Center for Artificial Intelligence (C4AI), co-chair do 
evento, nas diversas demandas para preparação do evento em si e da publicação dos 
trabalhos. O evento será realizado no modo on-line em novembro de 2021 e contará com 
três eventos colocados: Jornada de Descrição do Português (JDP), Workshop de 
Iniciação Científica em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana (TILic) e 
Workshop de Avaliação de Similaridade Semântica e Infere ̂ncia Textual (ASSIN). Haverá 
ainda conferencistas convidados e tutoriais.  
 
3. Das atividades planejadas  
 
Para 2021, a comissão vem debatendo quais atividades propor no âmbito do Abralin ao 
Vivo, entretanto, as demandas relativas a outras searas da atividade acadêmica, tais 
como os trabalhos de coleta de informações na plataforma Sucupira da CAPES têm 
adiado a decisão sobre as atividades a serem propostas.  
 
Até o presente momento, planeja-se a realização de uma mesa redonda com o tema 
Widening NLP in the Americas: Computational Linguistics Beyond English. A proposta 
envolveria a participação de pesquisadores da área de Linguística Computacional que se 
debruçam sobre as demais línguas faladas nas Américas, que não o inglês. Nomes 
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ventilados pela comissão incluem o da pesquisadora argentina Luciana Benotti, 
atualmente membro do Conselho do North-American Chapter of the Association for 
Computational Linguistics; o do pesquisador mexicano Ivan Vladimir Meza Ruiz, primeiro 
co-chair não anglófono da NAACL, além de um pesquisador brasileiro e um que trabalhe 
com línguas nativas americanas.  

 
Linguística e Cognição   

 
 
Coordenação:  
 
Marcos Luiz Wiedemer - UERJ 
Tiago de Aguiar Rodrigues - UFPB 
 
Membros Participantes:  
 
Adriana Tenuta (UFMG) 
Antônio Suárez Abreu (UNESP) 
Diogo Pinheiro (UFRJ)  
Fernanda Cavalcanti Carneiro (UERJ) 
Janderson Lemos de Souza (UNIFESP) 
Karen Sampaio Braga Alonso (UFRJ) 
Luiz Fernando Matos Rocha (UFJF). 
Maíra Avelar (UESB) 
Mara Sophia Zanotto (PUC-SP) 
Maria Lucia Leitão de Almeida (UFRJ) 
Mônica Fontenelle Carneiro (UFMA) 
Patrícia Ferreira Botelho (UFRN)  
Paulo Henrique Duque (UFRN)  
Solange Vereza (UFF) 

 
Ações realizadas 
 
Ações iniciais: 

ü Criação de e-mail da comissão: linguisticaecognicao@gmail.com 
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ü Constituição da Comissão por meio da seleção de pesquisadores/professores de 
diferentes instituições (ver lista, acima). 

ü Levantamento dos temas de pesquisas dos membros, sendo: Linguística 
Funcional; Gramática de Construções; Esquemas imagéticos, mesclagem, 
espaços mentais; Morfologia, Semântica, Linguística Cognitiva; Semântica 
Cognitiva, Metáfora, MCI e Categorização; Semântica de Frames: discurso e 
cognição; esquemas imagéticos; Linguística Cognitiva; Gramática 
Cognitiva; Fictividade; Interação Fictiva; Discurso Reportado; Multimodalidade, 
Metáfora, Esquemas Imagéticos, Gramática Cognitiva, Gramática de Construções 
do Enunciado, Estudos de Gesto; Gramática de Construções; Semântica Lexical 
Cognitiva; Teoria da Integração Conceptual; Metáfora; Frames; Metáfora; 
Metáforas Conceptuais; Metáforas Sistemáticas; Esquemas imagéticos; e 
Linguística Cognitiva e ensino de língua. 

ü Reuniões com o grupo: 06/10/2020 e 14/04/2021 
 
Ações acadêmicas desenvolvidas: 

ü Participação de alguns membros da Comissão Científica do LINGUISTWEETS com 
avaliação de trabalhos submetidos para evento. 

ü Em relação ao evento "Abralin ao vivo" - organização da mesa-redonda 
"Linguística Cognitiva e Ensino" com a participação dos 
professores/pesquisadores Antônio Suárez Abreu (UNESP) e Mônica Fontenelle 
Carneiro (UFMA). 

ü Em relação à Plataforma EAD - proposição de curso pelo professor Diogo 
Pinheiro - Gramática de Construções - a ser realizado a partir do dia 15/09/2021. 

ü Curso em EAD (a ser desenvolvido) – participação de diferentes membros sobre 
temáticas de Linguística Cognitiva e interfaces;  

 
Linguística Textual   

 
 
A – Programação de eventos 
 
Dentro da “Abralin ao vivo” agendamos e apresentamos 5 eventos: 
 
CONFERÊNCIAS 
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Em 2020 foram 3 conferências de professores de renome internacional, de diferentes 
países, todas com temática de grande interesse para a área específica:  
 
1) 26 DE OUTUBRO 2020, segunda-feira-10 horas 
CHRISTIAN PLANTIN  
https://www.youtube.com/watch?v=BTdFLiXr1cQ&feature=emb_title 
Título: Dictionnaire de l'argumentation : une introduction conceptuelle aux études 
d'argumentation  
Mediador: Rubens Damasceno-Morais (UFG) 
 
2) 9 DE NOVEMBRO 2020, segunda-feira-10 horas -  
TEUN VAN DIJK  
https://aovivo.abralin.org/lives/teun-a-van-dijk/ 
Título: Discurso antirracista no Brasil  
Mediadora: Viviane Resende (UNB) 
  
3) 23 DE NOVEMBRO 2020, segunda-feira-10 horas 
FRANÇOIS RASTIER  
https://aovivo.abralin.org/lives/francois-rastier/  
Título : Les formes textuelles : unités et métamorphoses 
Mediador:  Ivã Lopes (USP) 
 
Em 2021 foi apresentada mais 1 conferência de renomado professor estrangeiro, 
também com temática de grande interesse para a área específica 
 
4) 18 DE JANEIRO   2021, segunda-feira-10 horas 
 ANTONIO BRIZ  
https://aovivo.abralin.org/lives/emilio-antonio-briz/ 
Título: Atenuar o no atenuar, atenuar más o menos. Esa es la cuestión.  
Mediador: José Gaston Hilgert (UPM) 
 
MESA-REDONDA 
 
Em 2020 foi também agendada e apresentada uma mesa-redonda com 3 pesquisadores 
nacionais de diferentes estados do país: 
 
05 DE DEZEMBRO 2020, sábado-14 horas 
Apresentadores  
JOSÉ CARLOS AZEREDO (UERJ) 
LUIZ CARLOS TRAVAGLIA (ILEEL; UFU) 
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MARIA HELENA DE MOURA NEVES (UPM; Unesp / CNPq). Observação: A convidada inicial 
era Irandé Antunes (UFPE), mas ela teve compromisso no exterior na data e precisou ser 
substituída.  
Título: O tratamento escolar da gramática centrado no texto. 
Mediadora: Marli Quadros Leite (USP) 
 
A sistemática adotada para a organização e a realização desses eventos seguiu a 
seguinte direção: Todos os membros da Comissão foram consultados para indicação dos 
convidados, para facilitação dos contatos e para indicação dos moderadores. A atuação 
de alguns dos membros foi fundamental para o sucesso dos eventos.  
 
Para escolha dos moderadores das conferências não prevaleceu nenhum favorecimento 
pessoal de convidados. Pelo contrário, tomou-se cuidado rígido para que a mediação das 
conferências tivesse importância efetiva, e, nessa direção, só foram convidados para a 
tarefa pesquisadores com inserção direta no tema e com conhecimento dos trabalhos 
do conferencista, além de proficiência na língua da apresentação. Mais que isso, 
conseguiu-se, para a totalidade dos casos, a atuação de moderadores que já tinham 
trabalhado diretamente com o pesquisador conferencista, e os resultados foram ótimos. 
 
Na mediação da mesa sobre “gramática” atuou como moderadora uma das maiores 
especialistas do país no tema. 
 
B – Colaboração no julgamento de trabalhos para evento da Abralin 
 
Quanto à atividade de julgamento de trabalhos, 80% dos membros da Comissão atuaram 
empenhadamente na elaboração de cerca de 40 pareceres de RESUMOS PARA EVENTOS 
CIENTÍFICOS ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LINGUÍSTICA (Linguistweets), quando 
solicitado, com grande presteza. 
 
C – Perspectivas de atuação 
Estamos em tratativas para programação de Cursos EaD, de preferência que sejam 
inseridos em programações que envolvam grupos de Linguística textual já em atividade 
no país, para maior segurança do desenvolvimento dos trabalhos. 
 
Quanto à composição desta Comissão, não houve nenhuma alteração desde o início dos 
trabalhos, mas vamos providenciar a substituição de alguns elementos (provavelmente 
2 ou 3), que não têm demonstrado o envolvimento necessário nas discussões do grupo. 
Há, pelo contrário, pesquisadores que têm colaborado com a Comissão, embora externos 
a ela, e que merecem ser indicados. 
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Em 19 de maio de 2021, 
Maria Helena de Moura Neves 
Gisélia Evangelista de Sousa 

Linguística Histórica  

 
Coordenação: 
 Soélis Teixeira do Prado Mendes (UFOP) 
 Pedro Daniel dos Santos Souza (UNEB) 
 
AÇÕES REALIZADAS: 
 
ABRALIN ao Vivo 
 
07/11/2020, às 10h 
Mesa-redonda: Sociolinguística Histórica, tratamento de corpora e história do 
português brasileiro. 
Mediador: Pedro Daniel Souza 
Convidados: 
Juan Camilo Conde-Silvestre (Universidad de Murcia) 
Célia Regina Lopes (UFRJ) 
Aroldo Leal de Andrade (UFMG) 
 
03/02/2021, às 19h 
Conferência: A (re)construção da História do Português Brasileiro: a metonímia do 
pesquisador e da pesquisa com manuscritos. 
Mediador: Soélis Mendes 
Conferencista: Afrânio Gonçalves Barbosa (UFRJ) 
 
Cursos ofertados – Plataforma EAD: 
 
1) Tradição Discursiva (TD) – Valéria Severina Gomes (UFRPE): com aulas síncronas de 

3h de duração, o curso foi ministrado nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. 
Carga horária total: 30h. 

O curso teve como objetivo abordar o conceito de tradição discursiva e suas implicações 
para a pesquisa e para o ensino, no que se refere à historicidade da língua e do texto. 
 
2) Noções básicas de Paleografia – Leonardo Lennertz Marcotulio (UFRJ): o curso 

ocorreu com aulas síncronas de 3h de duração, de 18 às 21h, de segunda a sexta-
feira, concentradas em duas semanas, de 22 de fevereiro a 05 de março de 2021. 
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Este curso, de natureza teórico-prática, teve como objetivo articular noções gerais 
da Paleografia com atividades de leitura e transcrição de manuscritos medievais e 
modernos. 

 
AÇÕES PLANEJADAS: 
 
Além das ações listadas abaixo, estamos empreendendo esforços para recompor a 
Comissão. As atividades programadas para a série Abralin ao Vivo e para a Plataforma 
EAD estão ainda condicionadas à confirmação dos convidados. Por conta disso, ainda 
não temos uma definição precisa das datas de sua realização. 
 
ABRALIN ao Vivo 
 
Agosto/2021 (data a definir), às 10h 
Conferência: Estudo comparativo entre galego e português brasileiro. 
Mediador: a definir 
Conferencista: Rosario Álvarez Blanco (Universidade de Santiago de Compostela) 
 
Outubro/2021 (data a definir), às 10h 
Mesa-redonda: História social da cultura escrita 
Mediador: a definir 
Convidados: 
Antonio Castillo Gómez (Universidad de Alcalá de Henares) 
Rita Marquilhas (Universidade de Lisboa) 
Ana Maria de Oliveira Galvão (UFMG) 
 
Cursos ofertados – Plataforma EAD: 
 
1) Noções básicas de Paleografia II – Leonardo Lennertz Marcotulio (UFRJ) 
Data prevista: primeiras semanas de setembro. 
 
2) “Fundamentos empíricos para uma teoria da mudança linguística" – Marco 

Antônio de Oliveira (UFMG/PUCMinas) 
Data prevista: novembro 
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Línguas de Sinais  

 
Ø Ações já realizadas 
 

a) Proposta do edital pela Comissão de LS, sendo substituída pela proposta de TILS 
para se voluntariar nos eventos da ABRALIN – criação da lista TILS Voluntários 
ABRALIN; 

b) Organização do ABRALIN ao vivo, com o tema “Corpus da língua de sinais 
espanhola – CORALSE” pela Dra. Imaculada Baéz, da Universidade de Vigo. Com a 
atuação do TILS: Tiago Coimbra e Anderson Silva, realizada no dia 17 de abril de 
2021, às 17hs; 

c) Incentivo aos Interessados ou Sócios a aderir como Sócio e pagamento da 
anuidade da ABRALIN; 

d) Criação da subcomissão: SubComissão para artigos científicos (sob 
responsabilidade da Marisa Dias) e SubComissão para palestra e eventos (sob 
responsabilidade do Charley Soares);  

e) Início das discussões sobre a questão da tradução e acessibilidade para os 
surdos dentro do Congresso Interab 2021. 

f) Levantamento de possíveis nomes de palestrantes e temas para o ano de 2021 
no Abralin Ao Vivo – A Linguística das Línguas de Sinais.  

 
Ø Ações planejadas 
 

a) ABRALIN LIVE - dia 30 de outubro de 2021 – Mesa com surdos pesquisadores - Dr. 
Christian Rathmann (Berlim), Me. Rodrigo Nogueira Machado (UFC) e Dra. Ronice 
Quadros (UFSC); 

b) Reunião com os TILS Voluntários para explicitar as questões profissionais 
relacionadas ao programa de voluntariado (data a definir); 

 
Ana Regina Campello 
Anderson Almeida da Silva 
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Morfologia  

 
Comissão de Morfologia – Abralin Coordenadoras: Ana Paula Scher, Ieda Maria Alves  
 
Atividades realizadas: 
 
- Conferência proferida pela Profa. Graça Maria Rio-Torto (Universidade de  
Coimbra, Portugal). 
Tema: Morfologia da renovac ̧ão do léxico no português brasileiro e  
europeu. 
Dia 13.02.2021, das 14:00 às 16:00. 
Apresentação e mediação do Prof. Carlos Alexandre Gonçalves (UFRJ).  
 
- Mesa-redonda composta por Eulália Bonèt (Universitat Autònoma de Barcelona, 
Espanha), Hagit Borer (Queen Mary University of London, Inglaterra), David Embick 
(Pennsylvania University, Estados Unidos).  
Tema: Grammar architecture. Morphology and its interfaces. 
Dia 15.05.2021, das 14:00 às 16:00. 
Apresentação e mediação da Profa. Indaiá de Santana Bassani (UNIFESP).  
 
Atividades a serem realizadas  
 
- Cursos EAD  
Os membros da Comissão de Morfologia estão discutindo a realização de um curso, de 
aproximadamente 12 horas e de caráter introdutório, que possa contemplar diferentes 
modelos e abordagens da Morfologia. Em razão da heterogeneidade das vertentes 
morfológicas praticadas pelos membros da Comissão - Morfologia Derivacional, 
Morfologia Flexional, Morfologia Distribuída, Morfossintaxe, Morfologia Histórica, 
Morfologia Estilística, Morfologia Gerativa, Morfologia e Aquisição da Linguagem... -., o 
curso pretende apresentar um panorama dessas diferentes abordagens dos estudos 
morfológicos.  
 
- Outra proposta, que visa à divulgação dos estudos morfológicos, concerne à 
divulgação de pequenos vídeos (de até 05 minutos), sobre temas morfológicos,  
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a exemplo dos conceitos de morfema, alomorfia, produtividade, que poderiam ser 
divulgados antes do início das aulas do curso EAD. Esses vídeos receberam, 
provisoriamente, a denominação de “pílulas morfológicas”.  
 
- Mesa-redonda sobre diferentes enfoques para o tratamento de um mesmo fenômeno 
morfológico  
 
A Comissão também está discutindo a organização de uma mesa-redonda que aborde 
enfoques de um aspecto da Morfologia, baseado em distintas abordagens. Dessa mesa 
participariam pesquisadores brasileiros vinculados a diferentes modelos para o 
tratamento de fatos morfológicos.  

 
Sintaxe  

 
Ações realizadas de agosto de 2020 a fevereiro de 2021:  
 
- 3 edições do Abralin ao Vivo: 
 

a) Adele Goldberg (Universidade de Princeton) 
b) Ur Shlonsky (Universidade de Genebra) 
c) Caterina Bonan (Universidade de Cambridge) 

 
- 1 reunião interna para planejamento de atividades. 
 
- Parecer a 49 abstracts submetidos ao evento Linguistweets na Área de Sintaxe. 
 
 
Ações planejadas a partir de março de 2021:  
 
- 2 cursos na Abralin EAD:  
 

• 1 curso de Introdução à Cartografia Sintática, ministrado pela Ani Carla 
Marchesan (UFFS), Núbia Rech (UFSC), Simone Guesser (UFRR) e outros 
convidados. Sem data de previsão.  

• 1 curso de Sintaxe Mais Simples, ministrado por Giuseppe Varaschin, 
Ray Jackendoff (Tufts University) e Peter W. Culicover (Universidade do Estado 
de Ohio). Previsão de início de curso em 16 de agosto.  
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- 2 edições do Abralin ao Vivo  
 

• convidado 1:  Sonia Cyrino (UNICAMP) – Abralin ao Vivo agendado para 28 de 
julho.  

• convidado 2: a definir. 
 
- 2 edições do Abralin Arena  
 

• Aquisição sintática e inatismo. A intenção inicial é fazer uma parceria com a 
Comissão de Aquisição e propor um Abralin Arena conjunto. Convidados a serem 
definidos. Sem data de previsão.  

 
• A expressão do imperativo em Português Brasileiro. Convidados a serem 

definidos. Sem data de previsão.  
 
Janayna Carvalho (UFMG)                                                                  
Simone Guesser (UFRR) 

 
Psicolinguística e Neurolinguística  

 
A Comissão de Psicolinguística e Neurolinguística da ABRALIN, sob a coordenação do 
professor Márcio Martins Leitão (UFPB) e da professora Thaís M. M. de Sá (CEFET-MG), foi 
constituída em 08/2020 com 26 pesquisadores/professores que foram convidados 
levando em consideração a representatividade nacional e a experiência acadêmica, 
assim há membros da comissão em todas as regiões do Brasil e há desde pesquisadores 
seniores, a pesquisadores recém doutorados. A partir da constituição da comissão, 
tivemos um primeiro encontro para discussão sobre o seu funcionamento e sobre as 
primeiras ações. Foi decidido que a primeira ação seria uma série de encontros 
quinzenais em que os vários grupos de pesquisa e/ou laboratórios se apresentariam e 
também trariam temas e questões que julgassem relevantes para a área da 
Psicolinguística e da Neurolinguística. Dessa forma, os grupos e/ou laboratórios que se 
apresentaram foram: LAPAM – UFAC, LABILIN – UFRA, GEP – UFG, LEELin – UFRN, 
PLIBIMULTI – UFC, Laboratório de Psicolinguística da UFMG, NEALP – UFJF, LAPAL – 
PUC-Rio, GENP – PUCRS, LABICO-UFRGS, ACESIN – UFRJ, LABILING - UFSC, LAPROL – 
UFPB, NCH – Neuroimagem da Cognição Humana, PUCRS/InsCer, GEPEX- UFF, LAPEX-
UFRJ, além da professora emérita Leonor Scliar-Cabral (UFSC). Nos 08 encontros, foram 
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trazidas para discussão algumas questões relevantes para o desenvolvimento da área 
da Psicolinguística e Neurolinguística, como o déficit da formação dos alunos no curso 
de LETRAS para pesquisa na área, pois geralmente o currículo disciplinar dos cursos de 
LETRAS não abrangem conhecimentos teóricos e metodológicos necessários para 
pesquisadores da área, ou ainda a falta de uma maior divulgação dos trabalhos e 
pesquisas da área para um público maior, mostrando, por exemplo, as várias 
possibilidades de interface que a área abriga, como a interface com a área da Educação 
e da Saúde; outra questão discutida é a especificidade em termos de fomento que a área 
de Psicolinguística e Neurolinguística necessitam para um seu amplo desenvolvimento, 
pois é fundamental que os grupos e laboratórios tenham condições de se equipar para 
que técnicas experimentais, como o rastreamento ocular e a Eletroencefalografia, 
estejam disponíveis. Essas e outras pautas serão mais discutidas e se configurarão em 
ações para que sejam resolvidas ou minimizadas, permitindo que a área se desenvolva 
ainda mais. Além desses encontros, a comissão respondeu a demandas da ABRALIN em 
termos de pareceres e eventos, promoveu por meio de seus membros e suas redes de 
parceiros internacionais uma série de palestras e mesas-redondas no evento da 
ABRALIN AO VIVO, particularmente via comissão, as palestras da professora Letícia 
Sicuro Corrêa (PUC-Rio) e do professor Falk Hoettig (Max Planck Insitute). Tivemos 
também o curso sobre Alfabetização na EAD ABRALIN, ministrado pela professora 
Leonor Scliar-Cabral, membro da comissão. A partir das discussões sobre formação e 
possibilidades que os encontros virtuais via plataformas remotas têm permitido, desde 
março, está sendo ministrado gratuitamente o curso livre Psicolinguística e Interfaces 
pelo professor Márcio Martins Leitão (UFPB) e pela professora Juliana Novo Gomes (U. 
Minho/UFPB), vinculado ao PROLING-UFPB, em que vários professores, membros da 
comissão, têm participado em encontros síncronos quinzenais via plataforma zoom, 
além de desdobramento e aplicação de metodologias ativas via atividades no Moodle 
classes. O curso termina em junho e conta com mais de 100 alunos tanto da graduação, 
quanto da pós-graduação de instituições espalhadas por várias regiões do Brasil.  
Atualmente, a comissão é constituída por 24 membros, já que duas professoras que 
estavam na formação inicial da comissão pediram para sair, além disso, a atual 
coordenação do professor Márcio Martins Leitão e da professora Thaís M. M. de Sá está 
sendo finalizada e estão assumindo a coordenação a professora Ana Paula Martins Alves 
Salgado (UFRA) e a professora Juliana Novo Gomes (U. Minho/UFRJ/UFPB). Teremos 
reunião para planejamento das próximas ações provavelmente em maio ou junho já com 
a nova coordenação, nessa oportunidade iremos escolher coletivamente novos nomes 
para participação da ABRALIN AO VIVO e sobre a possibilidade e interesse de outros 
pesquisadores oferecerem cursos via plataforma EAD ABRALIN.  
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Semântica e Pragmática  

 
Coordenadoras: Maria José Foltran (UFPR) e Letícia Lucinda Meirelles (UFMG) 
 
APRESENTAÇÕES NA ABRALIN AO VIVO: 
 
- Já realizadas: 
 
1.  Mesa redonda: Caminhos da Semântica da Enunciação no Brasil  
Data: 16/12/2020 
Apresentadores: Eduardo Guimarães (UNICAMP), Luiz Francisco Dias (UFMG), Valdir 
Flores (UFRGS) 
Mediadora: Sheila Elias de Oliveira (UNICAMP) 
 
2. Conferência: Applicativization and Root-Sensitivity in Argument Alternation 
Data: 16/01/2021 
Apresentador: John Beavers (Texas University) 
Mediadora: Letícia Lucinda Meirelles (UFMG) 
 
3. Mesa redonda: Verboweb: banco de dados e análises verbais do PB  
Data: 14/06/2021  
Apresentadores: Márcia Cançado (UFMG), Luana Amaral (UFMG), Letícia Lucinda 
Meirelles (UFMG), Thaís Carvalho Bechir (UFMG), Amanda Noronha (UFMG) 
Mediadora: Maria José Foltran (UFPR) 
 
4. Arena: O prefixo re- em verbos do PB: visões da Semântica Lexical e Morfologia 
Distribuída 
Data: 08/05/2021  
Apresentadores: Letícia Lucinda Meirelles (UFMG) e Alessandro Boechat Medeiros (UFRJ) 
Debatedores: Luísa Godoy (UFVJM), Pablo Ribeiro (UFRGS), Ana Paula Quadros Gomes 
(UFRJ), Marcus Lunguinho (UNB), Janayna Carvalho (UFMG), Paula Armelin (UFJF) 
Mediadora: Thaís Carvalho Bechir (UFMG) 
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5. Arena: Alternâncias Verbais: alternância causativa e alternâncias inovadoras em 
português 
Data: 23/06/2021 às 19h 
Apresentadoras: Luana Amaral (UFMG) e Janayna Carvalho (UFMG) 
Debatedores: Letícia Lucinda Meirelles (UFMG), Angélica Furtado (UFRN), Luísa Godoy 
(UFVJM), Alessandro Boechat Medeiros (UFRJ), Esmeralda Negrão (USP), Tereza 
Wachowicz (UFPR) 
Mediadora: Thaís Carvalho Bechir (UFMG) 
 
- Agendada: 
 
1. Mesa: Pragmática Formal: pressuposição e contexto 
Data: 02/08/2021  
Apresentadores: Marcelo Ferreira (USP), Marcos Goldnadel (UFRGS), Sérgio Menuzzi 
(UFRGS) 
Mediadora: Roberta Pires de Oliveira (UFSC) 
 
CURSOS – ABRALIN EAD 
 
- Já realizado: 
 
1. Semantics in Grammatical Models (Evilien Keyser – Universität Wien, Aústria) 
Data: 27/01/2021 a 10/02/2021 
 
- Agendado: 
 
1. Pragmatics through the prism of FDG (Lachlan Mackenzie - Vrije Universiteit 
Amsterdam) 
Data: 13/09/2021 a 27/09/2021 
 
- A definir: 
 
1. Semântica e Ensino (Ana Müller (USP) e Nize Paraguassú (UEP)) 
Data: a definir 
 
CONTRIBUIÇÃO EM EVENTOS 
 
1. Avaliação para o Linguistweets: Letícia Meirelles (UFMG) e Roberlei Bertucci 
Data: 05/12/2020 
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2. Avaliação para o Interab: Roberta Pires de Oliveira (UFSC), Pablo Nunes Ribeiro 
(UFRGS), Roberlei Alvez Bertucci (UTFPR), Lauro Gomes (IFRGS), Lígia Negri (UFPR), 
Erotilde Goreti Pezatti (UNESP), Nize Paraguassú (UEP), Lara Frutos (UNIOESTE), Maria 
Cecília Mollica (UFRJ), Luísa Godoy (UFVJM), Maria José Foltran (UFPR), Letícia Lucinda 
Meirelles (UFMG), Renato Basso (UFSCar), Luisandro Mendes de Souza (UFRGS) 
 
Semiótica  

 
Composta em julho de 2020, a Comissão de Semiótica da Abralin, conta com sete 
membros: Geraldo Vicente Martins, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(coordenador); Luís Américo Silva Bonfim, Universidade Federal do Sergipe 
(coordenador); Alexandre Marcelo Bueno, Universidade Presbiteriana Mackenzie; 
Carolina Lindenberg Lemos, Universidade Federal do Ceará; Daniervelin Renata Marques 
Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais; Flávia Karla Ribeiro Santos, Universidade 
Estadual Paulista; e Ricardo Nogueira de Castro Monteiro, Universidade Federal do Cariri.  

Além de contatos proporcionados pela participação em eventos da área organizados 
pelos mais diversos grupos e instituições em que a semiótica se faz presente, nos quais 
buscaram fomentar a difusão dos trabalhos de pesquisadores vinculados ou não à 
Associação, os membros da Comissão tiveram a oportunidade de propor duas atividades 
para a série Abralin ao Vivo no segundo semestre de 2020: uma com pesquisadora de 
renome nacional, a Profa. Norma Discini de Campos, da Universidade de São Paulo, e 
outra com um pesquisador internacional, o Prof. Sémir Badir, da Universidade de Liége. 
Em ambas, pode-se contar com um público considerável, mais de uma centena de 
participantes durante as sessões.  
 
Para o primeiro semestre de 2021, havia a pretensão de dar continuidade à organização 
de outras edições do Abralin ao Vivo com estudiosos da área, mas, infelizmente, os 
convites encaminhados pela Comissão, por várias razões, não puderam ser atendidos 
pelos selecionados, o que inviabilizou a consecução dessa proposta. Também não se 
concretizou a ministração de um curso pela plataforma EaD da Abralin, em razão de 
tarefas institucionais dos membros envolvidos em sua elaboração, as quais acabaram 
por impedir-lhes de se dedicarem ao projeto em andamento, com vistas à sua conclusão 
em tempo hábil para submissão de uma proposta consistente à Comissão.  
Esperamos que, para o próximo semestre, a Comissão consiga retomar sua proposição 
inicial, colaborando, de modo mais efetivo, com as ações de consolidação da área de 
Semiótica no âmbito da Abralin.  
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Campo Grande (MS), 21 de maio de 2021.  
Geraldo Vicente Martins Pela Comissão de Semiótica.  

Sociolinguística  

 
1. MEMBROS DA COMISSÃO 
 
Coordenadoras: Juliana Bertucci Barbosa (UFTM-Uberaba) e Marcia dos Santos Machado 
Vieira (UFRJ)  
  
Membros:  
Carla Regina Martins Valle (UFSC) 
Elyne Giselle de Santana Lima Aguiar Vitório (UFAL)  
Flávio Brandão Silva (UEM) 
Rosane de Andrade Berlinck (UNESP/Araraquara)  
Silvia Rodrigues Vieira (UFRJ) 
Livia Oushiro (UNICAMP) 
Marinete Rodrigues da Silva (UFAC) 
Christiani Pinheiro Thompson (USASK)  
 
2. AÇÕES REALIZADAS 
 
2.1. AÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE:  
 
(i) Seleção e criação de recursos tecnológicos para organização e estabelecimento de 
contato entre os membros da comissão.  
 

• E-mail da comissão: sociocabralin@gmail.com  

• Drive ligado ao email da comissão (para arquivo e registro de 
atividades/organização)  

• Classroom da comissão: osbvase  
• Google Meet (com gravação de reuniões)  

• Google Forms e outros aplicativos (para consulta aos membros e tomadas de 
decisões) 

• Grupo no Whatsapp  
 
(ii) Reuniões - Interlocuções (como acordado com os membros): Foram realizadas 
reuniões online entre as coordenadoras e destas com os membros (uma em 10 de 
fevereiro de 2021, pelo Google Meet) e consultas aos membros por meio de formulários 
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do Google Forms e Whatsapp para decisões sobre as atividades da comissão (por 
exemplo, sobre temáticas e convidados para Abralin ao Vivo e Plataforma EAD), bem 
como via comunicados por e-mail.  
 
PRINCIPAIS AÇÕES ATÉ O MOMENTO:  
 

• Acompanhamento do processo de criação da comissão na página da Abralin 
(coordenadoras, julho-agosto); 

• Atendimento de demandas da gestão Abralin: leitura/acompanhamento de duas 
cartas públicas; reunião com todos os coordenadores de comissões e os 
gestores da ABRALIN;  

• Emissão de pareceres: para Cadernos de Linguística e Linguistweets (neste caso, 
apenas pelos membros, incluindo as coordenadoras, da Comissão); 

• Indicação de pareceristas para avaliação de artigos em inglês: consulta/convite 
a possíveis pareceristas dentre os membros da Comissão e dentre 
sociolinguistas de instituições estrangeiras, indicação à Abralin de nomes que 
nos disseram aceitar a tarefa;  

• Organização de templates (em português e em ingle ̂s) para instrução/sugestão 
ao: mediador sobre informações importantes na apresentação/no encerramento 
de atividade de conferência/mesa-redonda, bem como a docente a 
conceber/responsabilizar-se por um curso na plataforma EAD sobre o conjunto 
de informações necessárias ao registro da proposta de curso;  

• Coordenação de atividades na série Abralin ao Vivo – nos bastidores, antes e 
durante/no chat (neste, com perguntas e incentivo a que o público formule 
perguntas): indicação de nomes, convite a membros da Comissão; 

 
Sugestões para texto do regulamento da comissão e outros documentos;  
 

• Diálogo com o GT de Sociolinguística da Anpoll; 

• Planejamento de ações de divulgação e popularização científica; 
• Discussão sobre planejamento de outros projetos, como o de banco de dados 

linguísticos;  

• Organização de cursos EAD da área. 
 
(iv) Criação de veículo de divulgação de ações: Twitter (@SocioAbralin)  
 
ABRALIN AO VIVO 
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- 27 de janeiro de 2021, às 19h (horário de Brasília): Conferê̂ncia “Sociolinguistic 
Variation and the Public Interest” ("Variação sociolinguística e o interesse público")  
de Dr. Walt Wolfram, moderadora Profa. Dra. Silvia Vieira (UFRJ)  
 
- 27 de março de 2021 (sábado), às 14h: Mesa Redonda "Sociolinguística e a interface 
Morfossintaxe, Pragmática e Discurso”. Convidados Confirmados: Maria Antónia 
Coutinho (Universidade Nova de Lisboa), Marcos Goldnadel (UFRGS), Edair Gorski (UFSC), 
moderadora Profa. Dra. Juliana Bertucci Barbosa (UFTM)  
 
- 24 de abril de 2021 (sábado), às 14h: Mesa “Sociolinguística, Mídia, Ciência e 
Sociedade”, com Prof. Dr. Carlos Faraco e os jornalistas Sérgio Rodrigues e Marcelo Leite, 
moderadora Profa Dra. Carla Valle (UFSC)  
 
- Mediações de conferências no Abralin ao Vivo (a pedido da preside ̂ncia da Abralin): Nico 
Nassenstein e Naomi Nagy  
 
2.4 ORGANIZAÇÃO DE CURSO EAD E ORIENTAÇÃO DO DOCENTE 
 
- Introdução à estatística com o R (carga horária 30h), ministrado por Lívia Oushiro 
(UNICAMP) 
Data de início do Curso: 03 / 5 / 2021 
Breve descrição do curso: Este curso é uma introdução prática e abrangente ao uso da 
plataforma R para desenvolvimento de análises estatísticas de dados linguísticos.  
 
3. AÇÕES PLANEJADAS:  
 
(i) para ABRALIN ao VIVO  
- Novos convites para conferências e mesas redondas. 
 
(ii) Novos membros para comissão: Maíra Sueco Maegava Córdula (UFU).  
 
(iii) Plataforma EAD: 
- organização de mais dois cursos para plataforma EAD (incluindo de um internacional).  
 
(iv) Outras ações futuras:  
- atuação no Interab; 
- discussão sobre banco de dados; 
- planejamento de novas atividades e reuniões com a equipe.  
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Profa. Dra. Juliana Bertucci Barbosa  
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) 
Instituto de Educação, Letras, Artes, Ciências Humanas e Sociais (IELACHS)  
Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS)/UFTM Membro do GT de 
Sociolinguística da ANPOLL http://lattes.cnpq.br/2428313303884670  
Profa. Dra. Marcia dos Santos Machado Vieira Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Faculdade de Letras 
Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas (PPGLEV) Coordenadora do GT de 
Sociolinguística da ANPOLL http://lattes.cnpq.br/0796977308756789 

 
Tradução  

 
Este relatório busca apresentar a gênesis da constituição da Comissão Científica de 
Tradução na Associação Brasileira de Linguística (Abralin) até o presente momento e, 
também, um desenho futuro de trabalho dentro da Associação.  
 
Optamos por subdividir o relatório em cinco partes, sendo em: (i) a constituição da 
Comissão Científica de Tradução; (ii) as formas de comunicação realizadas 
intracomissão e entre a comissão e a Associação, apresentando os periódicos de 
encontros e as reuniões já realizadas; (iii) a nossa participação em eventos da Abralin; 
(iv) os projetos desenvolvidos e a serem desenvolvidos pela nossa Comissão; e (v) os 
possíveos desdobramentos, pretendendo realizar um lançamento de dois volumes 
temáticos (podendo ser em artigos ou em capítulos em livros).  
 
Em alguns momentos, a nossa narrativa será um espelho retrospectivo de fazeres e de 
momentos de interações e, em outros pontos do relatório, buscaremos apontar os 
objetivos a serem alcançados pela Coordenação e Comissão de Tradução. 
Em seguida, apresentaremos como começamos. 
 

(i) Constituição da Comissão de Tradução 
 
No dia 05 de julho de 2020, os membros da Abralin, Patrick Rezende e Glauber de Souza 
Lemos foram selecionados para coordenarem a Comissão Científica da Área 
de Tradução.  
 
Após esse momento, os dois coordenadores iniciaram a tarefa de seleção de 
participantes para comporem o quadro de membros da Comissão. A seleção se deu pela 
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busca de membros colaboradores e efetivos da Associação, conforme orientações 
apontadas pela Presidência da Abralin.  
 
Entre os dias 08 a 10 de julho de 2020, recebemos os aceites de convites dos 
participantes que iriam compor a Comissão. Os membros da Comissão são professores e 
tradutores/intérpretes (de línguas orais e línguas de sinais) de diversas instituições de 
ensino superior, os seus nomes são: Drª. Adriana Baptista de Souza (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ); Dr. Daniel Padilha Pacheco da Costa (Universidade 
Federal de Urbelândia – UFU); Drª. Giovana Cordeiro Campos (Universidade Federal 
Fluminense – UFF); Dr. Guilherme Lourenço (Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG); Drª. Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan (Universidade Federal do Espírito 
Santo – UFES); Dr. Marcus Vinicius Batista Nascimento (Universidade Federal de São 
Carlos – UFSCar); Mª. Mariana Farias Lima (Universidade Federal do Ceará – UFC).  
 
No dia 10 de julho de 2020, os coordenadores encaminharam os nomes dos membros da 
Comissão para a Presidência. Os nomes dos membros da Comissão encontram-se 
destacados na página de Comissões da Abralin, no link 
https://www.abralin.org/site/comissao/traducao/.  
 

(ii) Formas de comunicação da comissão – periódicos encontros e reuniões 
 
A primeira reunião entre os coordenadores e os sete membros foi realizada no dia 06 de 
agosto de 2020 (5ª feira), das 19:00 às 21:00, com a participação integral de todos os 
membros. Nesse dia, tanto coordenadores quanto membros da Comissão se 
apresentaram, apontando os seus interesses de estudos e pesquisas, as suas línguas de 
trabalho na tradução/interpretação, o seu cotidiano profissional e as suas sugestões 
para a constituição da Comissão. Todos os membros notificaram uma “timidez” na área 
de tradução dentro da Abralin.  
 
Outras reuniões vêm sendo realizadas, mas por consultas por e-mail, sempre 
perguntando a cada membro da Comissão, os seus pontos de vistas e pareceres em 
relação a qualquer questão, temática e evento. 
Além disso, os coordenadores da Comissão de Tradução participaram da reunião com o 
presidente da Abralin, no dia 10 de março de 2021, das 14:00 às 18:00. 
 

(iii) Participação em eventos da Abralin 
 
A partir da primeira reunião, tanto coordenadores quanto membros da comissão 
indicaram palestrantes para participarem em duas lives da Abralin – “Abralin ao Vivo – 
Linguists Online”. E seguindo a decisão coletiva, optou-se pela realização de duas 



 

 

 
 
 abralin.org  abralin@abralin.org  

 

participações em lives, que deveriam ser realizadas entre os meses agosto a dezembro 
de 2020.  
 
A Comissão decidiu por convidar o Prof. Dr. Adolfo Garcia, ministrando uma 
apresentação denominada de “Intérpretes simultâneos: ?Qué hacen com (y qué le hacen 
a) su cérebro?”. O pesquisador Adolfo é argentino e professor de Neurolinguística, na 
Faculdade de Educação da Universidad Nacional de Cuyo. O evento ocorreu no dia 19 de 
setembro de 2020, das 14:00 às 16:00, tendo a interpretação simultânea em Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) dos professores Dr. Guilherme Lourenço e Ma. Hanna Beer 
Furtado. O registro da palestra encontra neste link https://youtu.be/Crp0jvB1hZw. 
Outra palestrante convidada para o mesmo evento foi a Profa. Dra. Jemina Melinda 
Napier, do departamento de Línguas e Estudos Interculturais, da Herio-Watt 
University/Reino Unido. A Profa. Jemina aceitou o convite e apresentaria as relações 
entre a linguística e os Estudos da Interpretação, tanto das línguas orais quanto das 
línguas de sinais. No entanto, com a pergunta da Profa. Jemina, se haveria interpretação 
direta em duas línguas de sinais (língua brasileira de sinais e língua americana de 
sinais), por conta da participação de público surdos de dois países, não pudemos manter 
a sua participação. Isso porque nos faltou acessibilidade linguística e faltou verba para 
contratação de intérpretes de línguas de sinais (língua brasileira de sinais e língua 
americana de sinais). 
 
A Comissão participou como parecerista no evento “Linguistweets Abralin”. Os 
coordenadores emitiram seis pareceres sobre trabalhos nacional e internacional, em 
português e inglês. 
 

(iv) Projetos desenvolvidos e a serem desenvolvidos 
 
No dia 05 de novembro de 2020, a Presidência da Abralin anuncia que inaugurará a 
“Plataforma EAD Abralin”. Com isso, os coordenadores de Tradução buscaram consultar 
os membros da Comissão Científica, com intuito de fazer um levantamento de 
interesses para oferta de cursos na plataforma. Durante os meses de janeiro a março de 
2021, os membros da Comissão foram se organizando e apresentam propostas de 
cursos. A partir de todas as respostas obtidas, conseguimos criar um único curso, sendo 
denominado de “Perspectivas teóricas e práticas em Tradução e Interpretação de 
Línguas Orais e de Línguas de Sinais”, a ser oferecido e realizado no segundo semestre 
de 2021.  
 
O curso contará com expoentes pesquisadores brasileiros na área dos Estudos da 
Tradução. O curso será subdividido em 11 aulas, em maioria, ocorrerão às sextas-feiras, 
na parte noturna. Apenas duas aulas ocorrerão na quinta-feira.  
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A seguir, apresentamos as aulas temáticas, os professores e os seus respectivos dias de 
aulas.  
 

 
Curso da Comissão de Tradução da ABRALIN 
“Perspectivas teóricas e práticas em Tradução e Interpretação  
de Línguas Orais e de Línguas de Sinais” 
 
 
AULAS 
 

 
PROFESSORES 

 
DIAS 

Aula 01: Introdução à 
historiografia da 
tradução e da 
interpretação 

Dr. Dennys Silva-Reis  
(Universidade Federal do Acre) 

17/09/2021 
(6ª feira) 

Aula 02: Personagens 
e narrativas literárias 
como alegorias da 
tradução 

Dra. Junia Claudia Santana de Mattos 
Zaidan 
(Universidade Federal do Espírito Santo) 

24/09/2021 
(6ª feira) 

Aula 03: A reescrita de 
contos de fadas: da 
tradição da oralidade à 
literatura escrita 

Dra. Anna Olga Prudente de Oliveira 
(Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro) 

01/10/2021 
(6ª feira) 

Aula 04: Os códigos de 
ética e de conduta e a 
formação e atuação 
profissional de 
tradutores e 
intérpretes 

Dra. Teresa Dias Carneiro 
(Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro) 

22/10/2021 
(6ª feira) 

Aula 05: As 
consequências do 
apagamento de 
gênero na tradução 

Dra. Ana Maria de Moura Schaffer 
(Centro Universitário Adventista de São 
Paulo) 

28/10/2021 
(5ª feira) 

Aula 06: Efeitos da 
modalidade e 
dimensão verbo-visual 
da língua(gem) na 
interpretação e 

Dr. Marcus Vinicius Batista Nascimento 
(Universidade Federal de São Carlos) 

29/10/2021 
(6ª feira) 
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tradução da língua de 
sinais 
Aula 07: Linguística de 
Corpus e Tradução  

Dra. Mayelli Caldas de Castro 
(Universidade Federal de Minas Gerais) 

05/11/2021 
(6ª feira) 

Aula 08: Tradução e 
análise textual 
semântico-pragmática 

Dra. Flávia Medeiros Álvaro Machado  
(Universidade Federal do Espírito Santo) 

11/11/2021 
(5ª feira) 

Aula 09: Tradução 
audiovisual e 
acessibilidade 
comunicativa: janela 
de Libras 

Dra. Adriana Baptista de Souza 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

12/11/2021 
(6ª feira) 

Aula 10: Tradução 
audiovisual e 
acessibilidade 
comunicativa: 
legendagem para 
surdos e ensurdecidos 

Dra. Adriana Baptista de Souza 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

19/11/2021 
(6ª feira) 

Aula 11: Tradução 
audiovisual e 
acessibilidade 
comunicativa: 
audiodescrição 

Dra. Adriana Baptista de Souza 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

26/11/2021 
(6ª feira) 

 
(v) Desdobramento de atividades com lançamento de volume temático 

 
Em 11 de janeiro de 2021, os coordenadores da Comissão de Tradução contactaram o 
Presidente da Abralin, informando sobre possíveis organizações de publicações, 
tematizando os Estudos da Tradução. Os coordenadores apresentaram um breve 
objetivo da organização para ser desdobrada em duas coletâneas sobre as áreas de 
Estudos da Tradução e da Interpretação (das Línguas Orais e das Línguas de Sinais). 
Para cada campo, está sendo pensado em reunir 10 capítulos, somando-se, assim, um 
total de 20 capítulos.  
 
Os coordenadores consideram muito relevante as publicações dessas duas obras, pois 
são poucos os livros, em âmbito nacional, em que reúnam pesquisadores dos Estudos da 
Tradução e dos Estudos da Interpretação, para, assim, apresentarem, 
contemporaneamente, uma articulação entre cada linha de pesquisa e as suas agendas 
teóricas, epistemológicas e práticas. Por esses motivos, os coordenadores solicitaram 
apoio institucional ao presidente da Abralin e liberação do uso do selo da Associação nas 
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publicações. O Presidente da Abralin, Prof. Dr. Miguel Oliveira, respondeu positivamente, 
anunciando que a Abralin pode chancelar o livro (sem custo financeiro), uma vez que os 
seus organizadores são membros de uma Comissão da Abralin. Assim, os coordenadores 
estão realizando um levantamento para autores agregarem ao projeto e quais editoras 
poderão realizar as duas publicações. 
 
Pretendemos, ainda, realizar uma chamada de dossiê temático em uma das revistas da 
Associação. 

 
Diversidade, Igualdade e Inclusão  

 
A Comissão de Diversidade, Inclusão e Igualdade (CDII) da Associação Brasileira de 
Linguística (Abralin) iniciou as suas atividades em junho de 2020 formada pelas 
seguintes pessoas: João Carlos Gomes, docente da Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR); Luciane de Paula, professora da Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita 
Filho (UNESP); Maria Helena de Paula, docente da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
Rafahel Parintins Lima, professor da Secretaria Municipal de Educação do Rio de 
Janeiro; além dos coordenadores Humberto Borges, da Universidade Federal de Jataí 
(UFJ), e Iran Ferreira de Melo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). No 
mês de agosto, Luciene de Paula e Rafahel Lima se deligaram da comissão.  
Como propostas, a comissão, naquele momento, se interessava em iniciar uma 
cartografia de estudos da área de interface que o grupo contempla, a partir de 
dezembro; enviar, em novembro, proposta para a Abralin permitir um dossiê anual nas 
revistas científicas e na revista de divulgação da associação; escrever o documento de 
diretrizes da comissão para a Abralin, inspirado na LSA. Decidiu-se que haveria reuniões 
mensais, sempre na terceira segunda-feira do mês, às 14h.  
 
No mês de julho ainda, a Abralin criou o e-mail da CDII: diversidade@abralin.org. A 
comissão, naquele mês, propôs que iria se comunicar com a associação, para solicitar 
representação indígena nas comissões científicas, promover políticas afirmativas para 
eventos e publicações e instaurar uma política de combate ao preconceito dentro da 
Abralin (com inclusive sanção para os casos de violência). A CDII ainda pensou em 
viabilizar seções permanentes sob responsabilidade dessa comissão nas publicações da 
associação; organizar eventos com protagonismo de movimentos sociais e artivistas; 
conversar com representantes do CNPq e dialogar com a mídia, a fim de refletir sobre a 
representação de grupos minoritários na comunicação de massa.  
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A CDII também se engajou na série Abralin ao Vivo (AV), recebendo a possibilidade de 
fazer dois eventos por ano nesta ação, refletiu sobre a possibilidade de realizar 
chamadas de plenárias com pesquisadorxs que tenham lugar de fala em comunidades 
subalternizadas e com pessoas não acadêmicas; planejou escrever textos de repúdio a 
casos que descaracterizam, dentro e fora da Abralin, os princípios da comissão; fazer 
uma campanha, na Abralin, contra machismo, racismo, lgbtfobia e capacitismo; 
interagir com a educação básica em diferentes redes de ensino. 
 
Em dezembro, a CDII, mediou, na AV, por meio da atuação de Iran Melo, a conferência 
Antirracismo nos Estudos da Linguagem, proferida pelo professor Marco Bonfim, da 
Universidade Estadual do Ceará. Em março, Iran Melo também mediou a mesa redonda 
Linguagem não-binária: potências, limites e caracterização (Manu Rodrigues/UnB; Nai 
Monteiro/UFRPE; Richard Fernandes/UFRPE). Em abril, por atuação do prof. Humberto 
Borges, houve a realização da mesa-redonda Línguas de sinais indígenas (João Carlos 
Gomes/UFRN; Shirley Vilhalva/UFMS). 
 
Em 2021, a comissão foi responsável por organizar, na plataforma de cursos das Abralin, 
os minicursos ‘Linguística Queer: uma introdução e Linguagem’ e ‘Racismo e Educação 
Antirracista’, ministrados, respectivamente, em fevereiro, pelo professor Rodrigo Borba, 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e, em março, pela professora Glenda 
Cristina Valim de Melo, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).  
No mês de maio, foram convidados Marco Bonfim e Rodrigo Borba para comporem a 
comissão. Neste mês, Iran Melo se desligou da CDII. Em junho-julho de 2021, novos 
membros integram a comissão, a convite especialmente de. Rodrigo Borba: Alexandre 
Almeida/UFCSPA; Danillo da Conceição Pereira Silva/IFAL; Fabiana Poças Biondo/UFMS; 
Fábio Alexandre Silva Bezerra/UFPB; Fábio Sampaio/CEFET-RJ; Jaqueline Ângelo dos 
Santos Denardin/UFMT; Lia Schulz/UFRGS; Thayse Figueira Guimarães/UFGD.  
 No fim de julho de 2021, Humberto Borges decide deixar a coordenação da comissão. 
Marco Bonfim e Rodrigo Borba passam a atuar como os novos coordenadores, 
substituindo, respectivamente, Iran Melo e Humberto Borges.  
 
São elencadas, a seguir, algumas das ações discutidas e decididas no âmbito da CDII de 
junho de 2020 a junho de 2021.  
1. Reunião com a Profa. Dra. Roberta Pires de Oliveira, do Comitê Assessor de Letras e 
Linguística do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
sobre as políticas de diversidade, igualdade e inclusão na referida agência de fomento. 
Nosso objetivo era divulgar, se existissem, políticas dessa natureza entre os membros da 
Abralin. Fomos informados de que há um programa de bolsas para graduados aspirantes 
à carreira de diplomata no CNPq, mas essa ação não impacta diretamente nossa área de 
atuação. Para as pesquisadoras bolsistas do CNPq em início de exercício da 



 

 

 
 
 abralin.org  abralin@abralin.org  

 

maternidade, fomos informados de que há o direito à licença-maternidade. Foi, então, 
mencionada a prática de inclusão dos períodos de licença-maternidade no texto de 
apresentação do currículo da Plataforma Lattes por mães professoras/pesquisadoras – 
essa prática teve início, principalmente, por conta de ações vinculadas ao movimento 
Parent in Science, coordenado por Fernanda Staniscuaski (UFRGS). (Desde abril de 2021, 
o CNPq incluiu, atendendo às demandas da comunidade científica, o campo licença-
maternidade no currículo da Plataforma Lattes.). A profa. Roberta Pires de Oliveira 
prontificou-se a solicitar ao CNPq informações sobre sexo, raça e cor dos bolsistas de 
produtividade, especialmente os das áreas de Letras e Linguística. A resposta à 
solicitação da Profa. Roberta Pires de Oliveira foi a seguinte: 
 
Em atenção à sua solicitação, informamos que foi realizado contato com à Coordenação 
de Estatística e Indicadores - COEST e após análise de sua demanda obtivemos o 
seguinte retorno: 
“Ao analisar ao “Pedido de Acesso a Informação” é necessário esclarecer o CNPq coleta 
informações de “Cor/raça” e “Sexo” por meio do Currículo Lattes. Em decorrência da 
origem destes dados, entende-se aplicar a estes dados o regramento abaixo 
relacionado: 
 
1-Termo de Adesão ao Lattes: Onde o CNPq se compromete explicitamente a não 
divulgar os dados de sexo e raça. O compromisso firmado pelo CNPq com o usuário do 
Currículo Lattes não possui cláusula que preveja a liberação anonimizada de tais dados. 
Ou seja, ainda que a solicitação indique dados anonimizados o documento de adesão 
enviado pelo usuário não consente a sessão desse tipo de dado; 
2- Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei nº 12.527)-(Arquivo Anexo) estabelece em seu 
artigo 4, item IV que informação pessoal é “aquela relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável”; 
3- A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709)(Arquivo anexo) em 
seu artigo 5, define: 
I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; 
II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção 
religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 
III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu 
tratamento; 
V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento; 
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VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 
VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador; 
XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 
ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as 
leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em 
seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, 
científico, tecnológico ou estatístico; 
- O artigo 7 da LGPD que determina que o “tratamento de dados pessoais somente 
poderá ser realizado nas seguintes hipóteses” contempla entre outros os 02 itens 
abaixo: 
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 
necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as 
disposições do Capítulo IV desta Lei; 
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, 
a anonimização dos dados pessoais; 
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares 
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; 
A definição de órgão no escopo da referida lei encontra-se em seu artigo 5, item XVIII 
(anteriormente mencionado); 
- A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD ainda determina em seu artigo 17 
que: 
“Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos 
os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta 
Lei”. 
Dado o contexto acima entende-se que dados de “Cor ou raça” de usuários do currículo 
Lattes (especificados pela LGPD como dados pessoais sensíveis) não podem ser 
fornecidos mediante a presente solicitação (I) em virtude do compromisso assumido 
pelo CNPq em seu Termo de Adesão ao Lattes, (II) e em obediência ao artigo 7, item XVIII 
da LGPD. 
Cumpre ainda esclarecer que conforme determina o artigo 17 da LGPD os dados do 
currículo Lattes são de propriedade do usuário (denominado na referida lei como titular) 
e não do CNPq. Portanto, não cabe ao CNPq dispor de tais dados sem a prévia anuência 
do titular, conforme também determina a LGPD em seu artigo 7, item I. 
Atenciosamente 
Equipe SIC 
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O objetivo da coleta era, com os dados em mãos, pensar/formular, a partir da 
CDII/Abralin, ações afirmativas que pudessem diversificar o quadro de bolsistas de 
produtividade do CNPq. (Para ilustrar, conforme indicava nossa intuição inicial, uma 
pesquisa vinculada ao movimento Parent in Science divulgou, em maio de 2021, que 
36% dos bolsistas de produtividade do CNPq são mulheres: 
https://www.ufsm.br/midias/arco/maternidade-no-lattes/. Não sabemos, ainda, como 
os dados foram obtidos.). Ao nosso ver, a representatividade de grupos minoritários 
nesse grupo de pesquisadores de alto nível é importante para o desenvolvimento e um 
maior impacto da pesquisa linguística no país. Contudo, com a impossibilidade de coleta 
de dados de bolsistas de produtividade do CNPq, a CDII mudou sua rota e decidiu 
verificar a possibilidade de coleta de informações sobre gênero, raça e cor dos membros 
da Abralin, de modo a restringir sua atuação ao âmbito da Abralin. A solicitação para a 
Diretoria da Abralin, no entanto, ainda não foi realizada, tendo em vista a saída, devido a 
outras demandas profissionais, de ¾ de seus membros na ocasião. Essa solicitação 
permanece, portanto, como demanda da comissão para o segundo semestre de 2021.  
 
2. Cursos na plataforma EaD da Abralin por ordem de cronológica:  
 
i. Linguística queer: uma introdução (Rodrigo Borba/UFRJ);  
 
ii. Linguagem e educação antirracista (Glenda Cristina Valim de Melo/Unirio). 
 
3. Abralin ao vivo por ordem cronológica:  
 
i. Antirracismo nos estudos da linguagem (Marco Antônio Lima do Bonfim/UECE);  
 
ii. Linguagem não-binária: potências, limites e caracterização (Iran Ferreira de 
Melo/UFRPE; Manu Rodrigues/UnB; Nai Monteiro/UFRPE; Richard Fernandes/UFRPE); 
 
iii. Línguas de sinais indígenas (João Carlos Gomes/UFRN; Shirley Vilhalva/UFMS). 
 
DEMANDAS & PROJETOS 2021-2022 
 
A seguir, pontuamos as demandas e os projetos da CDII para o 2º semestre de 2021: 
 
i. Manual de boas condutas e práticas acadêmicas (a pedido da Direção);  
ii. Declaração sobre Diversidade, Igualdade e Inclusão (a pedido da Direção. Cabe 
destacar, a respeito dessa demanda, que a CDII, desde sua instalação, tentou dialogar 



 

 

 
 
 abralin.org  abralin@abralin.org  

 

com outras associações de pesquisadores, especialmente estrangeiras, que propuseram 
um documento similar. O diálogo, no entanto, conforme pretendido, não prosperou.); 
iii. Cursos EaD (já definidos); 
vi. Abralin ao vivo (já definidos); 
v. Arena (a definir). 
 
COMPOSIÇÃO 2020-2021 DA CDII (por ordem alfabética) 
Humberto Borges/UFJ/coordenador 
Iran Ferreira de Melo/UFRPE/coordenador 
João Carlos Gomes/UFRN 
Maria Helena de Paula/UFCAT 
 
COMPOSIÇÃO 2021-ATUAL DA CDII (por ordem alfabética) 
Alexandre Almeida/UFCSPA 
Danillo da Conceição Pereira Silva/IFAL 
Fabiana Poças Biondo/UFMS 
Fábio Alexandre Silva Bezerra/UFPB 
Fábio Sampaio/CEFET-RJ 
Humberto Borges/UFJ 
Jaqueline Ângelo dos Santos Denardin/UFMT 
Lia Schulz/UFRGS 
Marco Antônio Lima do Bonfim/UFPE/coordenador 
Rodrigo Borba/UFRJ/coordenador 
Thayse Figueira Guimarães/UFGD 

 
Linguística na Educação Básica  

 
A Comissão de Linguística na Educação Básica da Associação Brasileira de Linguística é 
composta por dez membros, que estão distribuídos em quatro regiões do país, a saber:  
Adriana Santos Batista (UFBA) Eloisa Pilati (UnB) 
Jônatas Nascimento de Brito (UNEB)  
Júlio William Curvelo Barbosa (UNESPAR)  
Maurício Souza Neto (Instituto Federal Tecnológico de Educação da Bahia) Mônica 
Tavares Orsini (UFRJ) 
Noádia Íris da Silva (UFRPE) -Coordenadora da CLEB 
Rafael Dias Minussi (UNIFESP) -Coordenador da CLEB  
Sirlene Antônia Rodrigues Costa (Universidade Estadual de Goiás)  
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Sônia Margarida Ribeiro Guedes (Secretaria de Educação do Distrito Federal) Neste 
relatório, objetivamos apresentar as ações já realizadas e as que temos planejado desde 
o início dos trabalhos da comissão no me ̂s de julho de  
2020, início de nossa gestão na coordenação da CLEB, até dezembro do ano corrente.  
 
1) Ac ̧ões realizadas:  
 
a) Reuniões ordinárias: As reuniões são bimestrais e realizadas através do aplicativo 
Google Meet, as quais são gravadas e registradas em atas (ou memória da reunião);  
b) Mesas-redondas: A presente comissão tem planejado uma série de mesas-redondas 
tendo como foco o debate sobre a Base Comum  
Curricular para a série “Abralin ao Vivo”. O objetivo da série intitulada “Leituras da BNCC” 
é promover o debate e reflexões sobre este documento que é referência obrigatória para 
o sistema de ensino nacional pela Resolução CNE/CP No 2, de 22 de dezembro de 2017. 
De acordo com o texto oficial, pela primeira vez em nosso país, conseguiu-se construir 
“consensos nacionais sobre as aprendizagens essenciais que são consideradas como 
direito de todos os educandos”.  
 
A primeira mesa-redonda, “Leituras da BNCC: Variação Linguística, Multiletramentos e 
Gêneros Textuais” aconteceu no dia 09 de dezembro de 2020. Essa mesa contou com a 
participação de Leonor Werneck dos Santos (UFRJ), Raquel Meister Ko. Freitag (UFS), 
Luiz Percival Leme Britto (UFOPA) e mediação de Rafael Dias Minussi (UNIFESP). Houve 
grande participação do público em geral e professores do Ensino Público. Atualmente, a 
mesa já ultrapassou as 6.000 visualizações. O sucesso desse primeiro evento fez com 
que a comissão preparasse outras mesas com a mesma temática.  

Na sequência, a segunda mesa-redonda foi intitulada “Leituras da BNCC: Ensino de 
gramática no currículo nacional e livros didáticos” e ocorreu no dia 17 de março de 2021. 
Essa mesa foi composta pelos pesquisadores Eloisa Pilati (UnB) e Clecio dos Santos 
Bunzen Júnior (UFPE) e por dois professores que atuavam no Ensino Básico: Jônatas 
Nascimento de Brito (UNESP) e Moacir Natercio Ferreira Junior (SEEDF). A moderação 
ficou a cargo dos coordenadores Noadia Silva (UFRPE) e Rafael Dias Minussi (UNIFESP).  
Nesta nova mesa, as reflexões sobre a BNCC foram  norteadas pelo tópico de ensino de 
gramática. O ensino de gramática tem  ocasionado discussões desde a década de 80 
sobre diversas questões, por exemplo: “o que é gramática?”, “é importante ensiná-la na 
escola básica?” etc. Os convidados, além das questões já apontadas, discutiram:  (i) 
pesquisas e métodos inovadores que possam contribuir para as práticas docentes, (ii) 
questões teóricas relacionadas ao ensino de língua na escola, (iii) materiais didáticos 
utilizados em escolas e (iv) suas experie ̂ncias em sala de aula. Mais uma vez, tivemos 
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grande adesão do público durante a sessão cujo vídeo, atualmente, já conta com mais 
de 6.000 visualizações.  
 
2) Ac ̧ões planejadas: Há 3 ações que estão em andamento.  
 
a) Mesa-redonda: Ainda dando continuidade à série Leituras da BNCC, já está 
programada para ser realizada no dia 05 de junho de 2021 a mesa- redonda “Leituras da 
BNCC: Ensino de línguas e a construção da cidadania”, que terá como convidados 
Cleidimar Aparecida Mendonça e Silva (UFG), Domingos Sávio Pimentel Siqueira (UFBA) e 
Erivaldo de Jesus Marinho (IFBA), com moderação de Mauricio José de Souza Neto (Land 
School) e interpretação para Libras de Erivaldo de Jesus Marinho. Essa mesa redonda 
propõe uma discussão de questões relativas à exclusão de outras línguas, que não o 
inglês, como o espanhol e a libras e tentará responder algumas questões: (i) como essa 
mudança impacta desde o currículo dos cursos de Letras, à formação de professores, 
aos aspectos metodológicos, políticos e pedagógicos?; (ii) como a não oferta de outras 
línguas, a exemplo do espanhol e da LIBRAS, impacta para um ensino de línguas que se 
identifique como intercultural, crítico, protagonista e que vise à formação cidadã.  
 
b) Novas mesas-redondas: a comissão discutiu a possibilidade de dar continuidade à 
série de debates sobre a Base Nacional Comum Curricular; 
 
c) Publicac ̧ão de um Dossie ̂: como forma de dar visibilidade aos trabalhos da comissão 
e formalizar as discussões realizadas nas mesas- redondas da Série ABRALIN ao Vivo, a 
comissão quer reunir os textos apresentados na série “Leituras da BNCC” em um livro 
impresso ou e- book, que deverá ser organizado pelos membros da Comissão de 
Linguística na Educação Básica;  
 
d) Cursos EAD: Já estamos organizando um curso EAD que será  
ministrado na plataforma Abralin EAd. O curso terá como foco o ensino de gramática na 
perspectiva da “Aprendizagem Linguística Ativa”- Gramaticoteca e será organizado 
pelos professores Eloísa Pilati (UnB), Julio Barbosa (UNESPAR) e Rafael Dias Minussi 
(UNIFESP). Por sua vez, a coordenadora Noadia Silva sinalizou a possibilidade de 
integrantes da CLEB produzirem um minicurso com o tema “Leituras da BNCC” no 
segundo semestre de 2021.  
 
e) Produc ̧ão coletiva do regimento da Comissão: Os membros da  
comissão sentiram a necessidade de sistematizar algumas metas e regras da comissão 
como, por exemplos: i) sobre a periodicidade dos encontros, ii) sobre a participação dos 
membros dos encontros, iii) metas e deveres etc.  
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Linguística na Graduação  

 
1. Integrantes da Comissão 
 
Adriana Lessa (UFRRJ; UFBA) 
Alessandro Boechat de Medeiros (UFRJ) 
 Ana Paula Brandão (UFPA) 
André Vinícius Lopes Coneglian (UFMG) – coordenador 
Danniel Carvalho (UFBA) 
Francisco Eduardo Vieira (UFPB) 
Gabriela Codinhoto (UFAC) 
Marcus Vinícius Lunguinho (UnB) – coordenador 
Sandra Quarezemin (UFSC) 
 
2. Atividades em andamento 
 

a) Mapeamento do currículo dos cursos de Letras e Linguísticas nas instituições de 
ensino superior públicas e privadas do Brasil 

 
Os integrantes da Comissão dividiram-se em três grupos de trabalho para fazer o 
levantamento: 
GT 1 – Pesquisa curricular de cursos de Letras e Linguística de instituições públicas 
(federais, estaduais e rurais) e privadas. 
GT 2 – Proposição de diretrizes curriculares, com base nos resultados apresentados no 
GT1. 
GT 3 – Discussão sobre teoria linguística geral, para auxiliar a proposição de diretrizes 
curriculares. 
Entende-se que é necessário, como um trabalho de base, verificar o que se tem 
ensinado sobre Linguística nos diversos cursos de graduação do País, a partir de um 
levantamento das propostas curriculares e pedagógicas de cursos de Letras e 
Linguística (GT 1). Com base nessa constatação, pretende-se propor diretrizes para o 
trabalho com linguística na graduação, contemplando os eixos de ensino, pesquisa e 
extensão (GT 2). A proposição de diretrizes é sustentada pela discussão sobre o tipo de 
teoria linguística que se pretende ensinar aos graduandos. Essa discussão é 
particularmente relevante se se considera que o contexto atual é de uma verdadeira 
revolução científica nos mais diversos campos do conhecimento, de modo a estabelecer 
práticas científicas mais inclusivas e tolerantes (GT 3). 
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Com o estabelecimento desses Grupos de Trabalho, fica acordado que a Comissão de 
Linguística na Graduação tem projetos a longo prazo para contribuir para um trabalho 
eficaz com a Linguística nos cursos de graduação do Brasil. 
 

b) Elaboração de uma proposta de um livro-texto de Linguística para graduação 
A proposta é organizar um livro que apresente uma visão de teoria linguística geral, de 
linguística aplicada e de descrição particulares de línguas, e disponibilizar uma 
vídeoaula para cada capítulo do livro, que ficará disponível na Plataforma de EaD da 
ABRALIN. Ficou definido que, na ocasião de preparar o livro, os integrantes da Comissão 
terão autonomia para convidar pesquisadores externos para escrever os capítulos.  
 
3. Atividades planejadas 
 

a) Conferência da Profa. Dra. Anne Charity Hudley (Stanford U) – data a confirmar 
b) Mapeamento dos componentes curriculares de Linguística nos cursos de 

Pedagogia em nas instituições de ensino superior públicas e privadas do Brasil. 

 
Línguas Ameaçadas  

 
Apresentac ̧ão  
 
A Comissão estratégica de Línguas Ameaçadas da Abralin iniciou suas atividades em 
agosto de 2020. A composição da comissão, sugerida inicialmente pela ABRALIN, teve 
alguns acréscimos e supressões a partir de sugestões dos coordenadores e 
concordância dos novos membros. Realizamos uma primeira reunião para a instalação 
no dia 6 de agosto e, então, tivemos a oportunidade de uma breve apresentação de 
todos os membros convidados, seguida da explanação dos objetivos e das propostas de 
atividades. A ata da primeira reunião fica registrada no documento em powerpoint que 
guiou os trabalhos do primeiro encontro. Ficou assim estabelecida a comissão e a 
proposta de realização de encontros sistemáticos. Após a reunião inicial de 6 de agosto 
de 2020, a comissão se reuniu mais seis vezes: em 10 de setembro, 19 de novembro, 10 
de dezembro, 11 de fevereiro, 4 de março, 8 de abril, 29 de abril e 4 de maio. Na data de 
sua implementação, foi criado um grupo de Whatsapp, com nome sugerido para nossa 
comissão: CLAME-ABRALIN (Comissão de Línguas Ameaçadas da ABRALIN), pelo qual 
nos comunicamos com bastante frequência, tanto para discutir os pontos das reuniões, 
como para divulgar eventos que são realizados pelos membros em suas instituições de 
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origem e/ ou sugeridos para participação por conta da afinidade com a temática fim da 
Comissão.  
 
Atualmente, participam da Comissão os seguintes membros: Beatriz Protti Christino, 
(bpchristino@yahoo.com.br); Cléo Vilson Altenhofen (cvalten@ufrgs.br); Consuelo Alfaro 
(consueloalfaro@hotmail.fr); Edenize Ponzo Peres (eponzoperes@gmail.com); Hellen 
Cristina Picanço Simas (india.parintintins@gmail.com); Karen Pupp Spinassé 
(spinasse@ufrgs.br); José Ribamar Bessa (jrbfreire@yahoo.com.br); Marco Guimarães 
Barone Savedra Araújo Cardoso (marco.barone@ufpe.br); Mônica (msavedra@id.uff.br); 
Silvana Maria Silva de Farias (silvana.uefs.2014@gmail.com)  
e Ytanajé Coelho (ytanajecardoso@gmail.com).  
 
Vale esclarecer que os pesquisadores José Ribamar Bessa e Consuelo Alfaro nem 
sempre podem comparecer às reuniões, mas estão sempre participando das trocas de 
mensagens do grupo de Whatsapp .  
 
Dentre as atividades desenvolvidas de agosto de 2020 até o presente momento, 
destacamos a participação de Marco Barone na Reunião Geral da ABRALIN no dia 10 de 
março de 2021 e a realização de três mesas redondas, nos dias 23 de janeiro, 15 de 
fevereiro e 19 de abril. Todas dentro da plataforma da Abralin ao Vivo. Em nossa 
penúltima reunião, que teve lugar no dia 29 de abril de 2021, estabelecemos o plano de 
atividades futuras.  
 
A seguir, apresentamos um relato das mesas realizadas durante o período e o 
planejamento futuro.  
 
1 Mesas realizadas: Mesa 1  
 
Data do Evento: 23/01, horário:14 BRT 
Título: Línguas Originárias 
Subtítulo: Estratégias e ações de vitalização 
Participantes: Dernival Kiriri (UNEB), Joaquim Maná Kaxinawá (UFAC), Márcia Kaingang 
(UFRJ/CNPq), Maurizio Gnerre (Università L’Orientale, Nápoles, Itália) Moderador: Marco 
Barone  
Resumo: "Os pesquisadores debateram suas experie ̂ncias de vitalização de línguas 
originárias, norteados por uma concepção ampla e, fundamentalmente, cultural de 
"língua", que vai muito além da estrutura" 
Número de visualizac ̧ões até data presente (04/05/21): 757 (youtube).  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zTL1mXLH_2Q  
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Pequeno comentário avaliativo: O debate incluiu membros de povos originários 
falantes de suas línguas com um pesquisador não indígena e um membro de povo 
indígena já não falante de sua língua, que serviu como base para reivindicar o estatuto 
de português indígena e, de forma mais geral, uma noção de língua como “sistema de 
hábitos compartilhados por uma comunidade” que a redefine retrospectivamente como 
comunidade linguística. Algumas reflexões que surgiram dos comentários 
reivindicavam a presença e autoridade do ponto de vista nativo no mérito das definições 
e redefinições linguísticas, e na empreitada da revitalização, onde a comunidade falante 
se colocasse como líder legítima dos processos e dos julgamentos, muitas vezes 
enviesados por pressuposições teóricas acadêmicas desviantes da realidade ou freada 
por tabus (como a suposta inviabilidade da reconstrução de línguas parcialmente 
perdidas apenas pela invenção de novas palavras). Ao ponto que a academia chegou 
mais vezes a ser definida, nos comentários, como uma instituição (ou uma modalidade 
de instituições) reacionária por natureza. Foi mencionada nos comentários a disputa 
acadêmica sobre os estudos existentes no processo de retomada linguística da 
comunidade Pataxó. A modalidade remota permitiu a participação como ouvintes de 
vários integrantes dos povos Kiriri, Kaingang e Kaxinawá, que se manifestaram no chat. 
Cabe notar que uma nova onda de visualizações assíncronas do evento ocorreu em um 
segundo momento, em ocasião da mesa sucessiva da comissão (15/02), quando o 
evento anterior foi relembrado pela mediadora, o que frisa a importância de estabelecer 
conexões e usar as plateias virtuais como espaços para a divulgação de eventos 
relacionados.  
 
Mesa 2 
Data do evento: 15/02/2021, horário 11h BRT 
Título: Línguas Ameaçadas 
Subtítulo: Desafios para seu diagnóstico e salvaguarda  
Participantes: Hugo Cardoso (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa); Gilvan 
Müller de Oliveira: (Universidade Federal de Santa Catarina/ Coordenador Geral da 
Cátedra UNESCO em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo)  
Mediadora: Beatriz Christino (UFRJ)  
Resumo da mesa: Em sua fala, intitulada “Contração e preservação dos crioulos luso-
asiáticos", Hugo Cardoso focalizou a dimensão da contração no emprego dessas línguas 
e de sua ameaça atual, bem como alguns dos esforços que ve ̂m sendo empreendidos no 
intuito de preservá-las. O recorte adotado por ele priorizou as línguas com que vem 
trabalhando de forma mais direta, a saber os crioulos de Diu, da Costa de Malabar e do 
Sri Lanka. Com relação a este último, abordou, inclusive, dados significativos levantados 
por um inquérito sociolinguístico implementado por Rui Pereira. Dentre os diversos 
processos que levaram à contração dos crioulos asiáticos mencionados por Hugo 
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Cardoso, encontram-se a pressão normatizadora exercida pelo Português Padrão e 
movimentos de realinhamento identitário e shift para línguas dominantes, notadamente 
para a língua inglesa, identificada com a dimensão do poder e da administração no 
universo do sistema colonial. No campo dos esforços em resposta à ameaça linguística, 
Hugo Cardoso apontou iniciativas acadêmicas de constituição de corpora públicos (para 
os crioulos de Diu, Korlai, Cananor, Sri Lanka e Malaca), de produção de dicionários e o 
estabelecimento de ortografias, assim como, no âmbito das próprias comunidades, deu 
notícias de iniciativas de ensino comunitário e de outras de natureza artística, como as 
do grupo Dóci Papiaçám di Macau, ou articuladas por meio da internet e das redes 
sociais.  
 
Durante sua participação, com o título de “Línguas Ameaçadas: questões para a 
cidadania brasileira", o prof. Gilvan de Oliveira ressaltou que “quando as línguas entram 
em extinção, quando as línguas estão ameaçadas, há contextos políticos muito 
evidentes que muitas vezes são escamoteados na linguística” e destacou momentos de 
nossa história em que a repressão linguística se intensificou e em que políticas de 
"monolinguajamento" foram reforçadas, como durante o Estado Novo. Ele evidenciou, ao 
longo de sua fala, “o peso da violência colonial e neocolonial na produção do interdito 
das línguas e na produção do monolinguismo em português” e focalizou a política de 
cooficialização das línguas em nível municipal como estratégia de diagnóstico e 
salvaguarda de línguas ameaçadas, com respaldo nas próprias comunidades 
linguísticas. Detalhou também o papel das políticas vinculadas ao Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística na esfera da construção de diagnósticos de situações 
sociolinguísticas e lembrou que o reconhecimento das línguas como patrimônio cultural 
representa, por si, uma estratégia de salvaguarda.  
Número de visualizac ̧ões até o presente (06/05/2021): 775 visualizações (youtube)  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DrERYH3pCXk  
Pequeno comentário avaliativo: Pode-se afirmar que o evento cumpriu seus objetivos 
de conferir maior visibilidade às questões relacionadas à ameaça linguística e de 
levantar discussões ligadas à realidade sociolinguística dos crioulos luso-asiáticos e às 
estratégias de diagnóstico e salvaguarda de línguas ameaçadas em nosso país. O 
público participou de forma intensa e significativa no chat, no decorrer de todo o evento, 
o que tornou evidente, de imediato, o interesse despertado pela mesa-redonda. Foram, 
aliás, muitas as manifestações que sublinharam a importância do evento, como as 
declarações de Gean Nunes Damulakis – “Ótima e relevantíssima mesa! Parabéns aos 
palestrantes e aos organizadores” e de Xoán Lagares – “Parabéns pela mesa! Muito 
relevante, com intervenções extremamente interessantes e uma ótima moderação.” 
Poliana Arantes, por sua vez, destacou: “Esta é uma mesa fundamental que afirma a 
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indissociável articulação entre Linguística e política em nível governamental e na 
experiência concreta dos falantes.”  
 
Mesa 3  
Data do evento: 19/04/2021, horário 10h BRT  
Título: Resistências e transformações  
Subtítulo: Variedades linguísticas africanas e ameríndias no Brasil e na América do Sul  
Participantes: Ivana Stolze Lima (Casa de Rui Barbosa/ CNPq); Margarida Petter (USP) e 
Márcia Santos Duarte de Oliveira (USP/CNPq)  
Mediadora: Silvana Silva de Farias Araujo (UEFS)  
Resumo da mesa: A colonização e a escravização fizeram com que quase 5 milhões de 
africanos, falantes de mais de 200 línguas africanas, desembarcassem no território que 
se constituiu como o Brasil. Em regiões da América do Sul e do Caribe, o tráfico de 
africanos foi também significativo. A literatura especializada aponta que, no século XVI, 
esse espaço era habitado por cerca de mil povos distintos com uma população de 2 a 5 
milhões de pessoas. Diante de um quadro de predomínio de línguas ameríndias, e de 
presença cada vez mais significativa de línguas africanas, a difusão da língua 
portuguesa obedeceu a um ritmo lento, sendo modificado e implantando-se mais 
significativamente ao longo do século XVIII, e passando a ser a base de uma língua 
nacional consolidada pela centralização política e administrativa que marca o Brasil 
após a Independência. A história nos deixa os relatos das ameaças que sofreram todos 
esses povos, sejam os africanos, sejam os ameríndios. A história e a linguística nos 
deixam também a prova da resistência desses grupos sócio-histórico-linguísticos por 
meio da interação e contato de línguas. Considerando essas questões, nesta mesa 
redonda, foram debatidos assuntos como as distintas formas de tratamento das línguas 
africanas e ameríndias pela construção de uma ordem escravista durante a colonização 
e a formação do Estado nacional, a resistência das línguas africanas no Brasil, a 
revisitação da temática sobre “línguas pidgins e crioulas” à luz de línguas da América do 
Sul, dentre outros assuntos.  
Palavras-chaves: Línguas africanas; Línguas ameríndias; Colonização e escravização 
na América do Sul; Línguas em contato.  
Número de visualizac ̧ões até o presente (08/05/2021): 849 (Youtube) Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=zQPw_lDwhV0  
Pequeno comentário avaliativo: A mesa contou com a presença de uma historiadora e 
de duas linguistas que palestraram sobre as ameaças linguísticas e culturais que os 
africanos e afrodescendentes sofreram (e sofrem) no Brasil numa perspectiva histórica 
e atual, destacando a participação africana na constituição da identidade linguística 
brasileira. As pessoas que estavam na audie ̂ncia manifestaram-se positivamente no 
chat, como pode ser verificado, por exemplo, nos seguintes comentários:  
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“A apresentação da Prof. Ivana é muito importante, precisamos de mais estudos e 
análises voltadas para ambientes multilíngues, estamos habituados a ignorar como 
funciona uma sociedade multilíngue e isso é fundamental para entendermos o 
funcionamento do contato entre as línguas.”  
“Interessante o quanto que as sociedades africanas contribuíram para o enriquecimento 
da dita cultura brasileira...”  
“Muitas questões para discussão e muito para pensarmos em termos de Brasil!!!!”  
“Mesa fantástica. Muito obrigada, aos colegas pelas falas.”  
“Excelente mesa. Parabéns aos expositores e à mediadora!”  
 
2 Perspectivas e ac ̧ões futuras  
 

• Criação de um Logo para a comissão, de modo a divulgar e assumir parcerias em 
todos os eventos organizados pelos membros da comissão; Criação da página da 
Comissão. Estamos ainda discutindo se o site será criado em domínio separado 
do site da ABRALIN ou como uma aba dentro do site da ABRALIN. Pretende-se 
também incluir um link do site da Comissão em todos os grupos e os laboratórios 
institucionais onde marque presença um membro da Comissão atuante;  

• Criação de Fóruns/Seminários constantes de discussões temáticas, que tenham 
como participantes ativos diferentes falantes de línguas em situação minoritária, 
agentes governamentais, membros da academia (Universidades e Instituições de 
ensino e pesquisa). São temas já definidos para os eventos: inventários, 
cooficialização, diagnósticos/mapeamentos (quais línguas são faladas no Brasil; 
número de falantes por categorias (INDL), identificação do grau de vitalidade das 
línguas em diferentes domínios, entre outros a serem desenvolvidos durante o 
próximo período. Alguns desses temas já vêm sendo tratados por membros da 
comissão em seus projetos de pesquisa, tais como o projeto “Identificação e 
mapeamento de falantes de línguas de imigração no Espírito Santo”. (O grupo 
responsável pretende aplicar questionários para verificar as línguas faladas 
pelos sujeitos e as suas habilidades declaradas na língua, assim como realizar 
entrevistas com alguns falantes. O projeto envolve os moradores em geral dos 
diversos municípios do estado que receberam um grande contingente de 
imigrantes nos séculos XIX e XX). As datas dos fóruns também serão definidas na 
próxima reunião interna da comissão;  

• Estabelecer interlocução com demais comissões. Até o momento, identificamos 
as seguintes comissões para propor ações de investigação e eventos conjuntos: 
sociolinguística, política linguística, línguas indígenas, dialectologia, diversidade 
e inclusão, popularização da linguística, linguística histórica;  
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• Estabelecer a proposta para o evento da ABRALIN de setembro (Interab12), 
incluindo a questão das Arenas propostas pela diretoria da ABRALIN, o que será 
discutido em nossa próxima reunião, agendada para o dia 26 de maio;  

• Discutir propostas para cursos EAD a serem oferecidos pela Comissão. Até o 
momento ainda não temos as propostas fechadas; 

• Discutir possibilidade de participação no projeto intitulado Amazônia Ribeirinha, 
do curso de Comunicação social/Jornalismo - Universidade Federal do 
Amazonas, campus Parintins - AM para criar roteiro de um documentário sobre 
as línguas ameaçadas, especificamente do contexto amazônico, para exibição 
no canal Amazônia Ribeirinha.  

 
Terminamos, assim, o pequeno relato das ações realizadas e daquelas que estão 
propostas como plano de nossa Comissão.  
 
Data: 10 de maio de 2021 
Marco Barone 
Mônica Savedra  

 
Políticas Públicas  

 
Coordenação: 
Cristine Gorski Severo (UFSC)  
Fátima Cristina da Costa Pessoa (UFPA)  
 
Membros: 
Altaci Corrêa Rubim (UNB)  
Antonio Messias Nogueira da Silva (UFB)  
Janaina de Jesus Santos (UNEB)  
Leandro Rodrigues Alves Diniz (UFMG)  
Regina Helena Pires de Brito (Universidade Mackenzie, PPGL)  
Ricardo Abreu Nascimento (UFS)  
Andérbio Márcio da Silva Martins (UFGD) 
Xoan Carlos Lagares Diez (UFF) 
 
I - RELATÓRIO (março de 2020 – abril de 2021) 
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Esta comissão foi criada em 2020 no âmbito da gestão atual da Abralin, coordenada 
pelo prof. Miguel Oliveira.  A seguir apresentamos uma lista sucinta das atividades 
realizadas entre março de 2020 e março de 2021 pela comissão de Políticas Públicas.  
Iniciamos com uma apresentação da identidade e atribuições da comissão e seguimos 
com a apresentação de ações realizadas tanto no âmbito interno da ABRALIN, como da 
construção de diálogo com a sociedade civil e agentes do estado.  No decorrer deste 
período, foram realizadas 5 reuniões e criado um grupo de whatsapp para agilizar a 
comunicação entre os membros da comissão.  
 
Inicialmente, a comissão buscou criar uma identidade própria, delimitando o seu perfil, 
seus objetivos e atribuições. Ressalte-se que essa identidade será revista e expandida 
no próximo ano, como parte do plano de trabalho 2021-2022.  De forma geral, a 
comissão objetiva compreender as bases constitutivas da política linguística da Abralin 
para balizar o planejamento, as ações e os diálogos com as instituições governamentais 
ou não que concebem, executam e avaliam políticas públicas de impacto direto e/ou 
indireto em relação às línguas circunscritas nos espaços territoriais de atuação da 
associação.  
 
A atuação da comissão operou em duas direções, uma interna e outra externa: 
(i) Interno: com fins de construção de uma identidade própria em busca de diálogo com a 
comunidade acadêmica brasileira, foi realizado um mapeamento de grupos de pesquisa 
no Brasil voltados para as questões de políticas linguísticas, políticas públicas e direitos 
linguísticos.  
 
O mapeamento se concentrou nas seguintes áreas temáticas: 
- Espanhol 
- Línguas de imigração de grupos e comunidade sjá assentadas 
- Imigração e refúgio contemporâneos 
- Línguas indígenas (e ensino de Português como L2) 
- Línguas de sinais no Brasil (e ensino de Português como L2) 
- Português como língua estrangeira, língua de acolhimento e língua adicional 
- Línguas e heranças africanas e afro-brasileiras 
- Direitos linguísticos (tema transversal aos demais) 
 
Os grupo foram previamente levantados a partir do cadastro no diretório do CNPq, 
conforme as categorias elencadas acima. Na sequência, foi construído um questionário 
(google forms) e enviado aos representantes desses grupos. Os contatos foram feitos 
através de email e whatsapp, entre os meses de junho e setembro de 2020.  No total, 
obtivemos as seguintes informações sobre 27 grupos de pesquisa no Brasil, que 
incluem: nomes e contatos das pessoas coordenadoras; uma descrição do grupo, 
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pontuando a sua relação com políticas linguísticas e políticas públicas; os 
temas/projetos principais abordados pelo grupo; link de divulgação do grupo.  
Busca-se, no próximo plano de trabalho, aprofundar esse mapeamento ao: (i) construir e 
propor um instrumento de visibilidade dos grupos e projetos mapeados, com fins de 
divulgação; (ii) fomentar um espaço de diálogo entre a comissão e os/as 
pesquisadore/as através de um Encontro a ser organizado pela Comissão. 
 
(ii) Externo: entendemos que a comissão deve criar espaços de diálogo e de 
aproximação com as instituições civis, agentes do Estado e lideranças comunitárias a 
fim de aprofundar o debate envolvendo o papel das línguas em diferentes políticas 
públicas. Acreditamos que essa iniciativa nos possibilitará, dentre outras questões: 

a. Prestar assessoria aos órgãos do legislativo dos entes federativos na análise e 
produção de leis que tenham impacto direito ou incidental sobre questões afeitas 
às línguas. 

b. Prestar assessoria aos órgãos do executivo dos entes federativos, na 
implementação de políticas públicas que tenham impacto direto ou incidental 
sobre as questões afeitas às línguas 

c. Atuar como amicus curie nas cortes judiciais estaduais e federais com vistas a 
colaborar com questões linguísticas que apareçam direita ou incidentalmente 
em litígios no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. 

d. Estreitar o diálogo com MPF, MPEs, defensorias públicas para que as violações de 
direitos linguísticos, por ações ou omissões dos entes federativos, sejam 
prontamente combatidas com o apoio direito da Abralin. 

e. Atuar, no estrito limite do interesse da Abralin e dos seus sócios, junto às 
organizações não-governamentais, nacionais ou estrangeiras, que defendam 
matérias que se alinhem aos princípios da nossa associação e que afetam os 
assuntos atinentes às políticas públicas nacionais dirigidas direta ou 
indiretamente para as questões linguísticas.     

 
Como exemplo do diálogo com a sociedade civil e agentes governamentais, 
mencionamos a realização de 2 mesas-redondas no projeto Abralin Ao Vivo. Detalhamos 
a seguir a composição dessas mesas, cujos objetivos foram: (i) dar visibilidade à 
temática proposta a partir do olhar das políticas públicas; (ii) abrir um espaço de diálogo 
entre as instituições e sujeitos envolvidos e convidados para a mesa e o público da 
Abralin; (iii) divulgar o papel da língua em diferentes políticas públicas, sensibilizando as 
instituições civis, governamentais e o público para a temática; (iv) criar um canal de 
diálogo entre a Abralin e representantes da sociedade civil e do Estado. 
 
Mesa 1:  Direitos Linguísticos: políticas de imigração e refúgio  
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Esta mesa-redonda visa apresentar e debater a situação linguística, social e política de 
imigrantes e refugiados no Brasil, atentando para a maneira como as políticas e os 
direitos linguísticos estão intrinsecamente articulados com outras políticas de 
acolhimento e reconhecimento dos direitos desses sujeitos. Tendo em vista o aumento 
da demanda por solicitações de refúgio no Brasil (ACNUR) e a presença de imigrantes de 
diferentes contextos, essa mesa-redonda agrega pesquisadores, agentes 
governamentais e representantes da sociedade civil que têm se voltado para essas 
questões, com vistas a sensibilizar o público mais amplo sobre a importância de 
políticas linguísticas consistentes, planejadas e articuladas voltadas para essa 
demanda.  
Data: 06 de março de 2021  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nJQgcQnyta4 (conta com mais de 
1000 visualizações). 
Membros da mesa:  
RICARDO RIZZO: Diplomata, trabalhou na Divisão das Nações Unidas do Ministério das 
Relações Exteriores (2006-2010), na Missão do Brasil junto às Nações Unidas em Nova 
York (2011-2014), na Embaixada do Brasil em Montevidéu (2014-2017) e no 
Departamento de Organismos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores (2017 
-). Responsável pelo projeto Acolhida, do Governo Federal, voltado para imnigrantes e 
refugiados venezuelanos. 
LEANDRO RODRIGUES ALVES DINIZ (UFMG): Foi membro da equipe de coordenadores do 
eixo de Português do programa Mais Médicos para o Brasil (2013-2018), vice-presidente 
do Programa Idiomas sem Fronteiras - Português (2015-2018), e professor da 
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (2011-2013). Desde 2012, integra 
a comissão técnico-científica do Celpe-Bras e, desde 2020, é editor-chefe da Revista 
Interfaces (UFMG), membro do Comitê de Políticas Públicas da Associação Brasileira de 
Linguística (Abralin) e coordenador do projeto DIPROlinguas (CAPES/COFECUB). 
MARCELO ANTONIO LEMOS: Diplomado em Ação Humanitária pelo Instituto de Estudos 
sobre Conflitos e Ação Humanitária  (IECAH) Madri, Espanha (2021). Atua  na 
Coordenação do Centro de Referência do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados de 
Belo Horizonte/MG.  
ROSITA MILESI: Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), foi responsável por trazer 
o tema da proteção aos refugiados para o Brasil no final da década de 1990, por meio de 
pesquisas que desenvolveu e de sua dedicação cotidiana ao tema. Em 1999, fundou o 
Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH), do qual é diretora até os dias de hoje.  É 
também fundadora e coordenadora da publicação “Caderno de Debates: Refúgio, 
Migrações e Cidadania”, com edição anual desde 2006. É também a articuladora e a 
coordenadora da RedeMir (Rede Solidária para Migrantes e Refugiados), que, desde 
2004, promove uma reunião em que entidades da sociedade civil debatem, refletem e 
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buscam respostas para os desafios dos refugiados – em diálogo com representantes de 
governo e de organismos internacionais.  
Registre-se que a participação de ROSITA MILESI  correu através de um texto que foi lido 
no decorrer da mesa-redonda. 
MEDIAÇÃO: REGINA HELENA PIRES BRITO (Universidade Presbiteriana Mackenzie):  
Membro da CPCLP - Comissão para a Promoção do Conteúdo em Língua Portuguesa, da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa|Câmara Brasileira do Livro. Membro da 
Comissão de Políticas Públicas da ABRALIN, Pesquisadora do CLEPUL- Centro de 
Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa e Pesquisadora Associada do Centro de Estudos das Literaturas de Expressão em 
Língua Portuguesa da USP, membro do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de 
Linguística de Timor-Leste, do Grupo de Historiografia Linguística do IP-PUC-SP e do GT 
de Historiografia da ANPOLL.  
 
Mesa 2: Políticas Linguísticas: Políticas Públicas e a Questão Indígena 
Esta mesa-redonda visa discutir a situação linguística dos povos indígenas brasileiros 
em relação às demais políticas públicas voltadas para esses povos. Considera-se que o 
reconhecimento da diversidade linguística de povos indígenas é fundamental para que 
políticas educacionais, de saúde e de acesso à justiça alcancem esses sujeitos. Em 
atenção à Década Internacional das Línguas Indígenas (UNESCO, 2022-2032), nesta 
mesa-redonda trata-se de refletir sobre o papel das línguas indígenas na construção de 
políticas de inclusão e de reconhecimento, em respeito aos direitos humanos 
Data: 20 de março de 2021  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ESzG3T8mnh0 (conta com mais de 
950 visualizações). 
Membros da mesa:  
1) Fernando Merloto Soave: Procurador da República para as causas indígenas e 
populações tradicionais no estado do Amazonas, vinculado à 6ª Câmara.   Especialista 
em Direito Público pela Damásio Educacional. Graduado em Direito pela Universidade de 
São Paulo. 
2) Dra Márcia Nascimento Kaingang: Linguista, pesquisadora de pós-doutorado na UFRJ 
com bolsa CNPq. Nasceu e cresceu na Terra Indigena Nonoai e tem o Kaingang como sua 
primeira língua. Desenvolve projeto na área de revitalização de línguas indígenas, com 
ênfase nos métodos de transmissão intergeracional de língua e cultura. Coordena o 
projeto “Ninho de língua e cultura Kaingang” que vem sendo desenvolvido entre a 
comunidade da Terra Indígena Nonoai desde de 2016.  
3) Liderança indígena Marcivana Rodrigues Paiva (do povo Sateré Mawé): Faz parte da 
Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (Copime). Conselheira Estadual 
de Saúde do Estado do Amazonas. É uma das líderes mais destacadas no trabalho com 
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indígenas em Manaus, e, por isso, foi convocada pelo Papa Francisco para ser auditora 
do Sínodo para a Amazônia. 
4) Dr Ricardo Nascimento Abreu (UFS): Tem experiência na área de estudos da 
linguagem, com ênfase em História Social da Língua Portuguesa no Brasil, Políticas 
Linguísticas e Direitos linguísticos. 
MEDIAÇÃO: CRISTINE GORSKI SEVERO (UFSC):  Lidera o grupo de pesquisa Políticas 
Linguísticas Críticas (CNPq). É Presidente do Comitê de Políticas Públicas da Associação 
Brasileira de Linguística (Abralin). Membro da coordenação do Ren Africa (Applied 
Linguistics and Literacy in Africa & the Diaspora Research Network, 2018-). 
Registre-se que o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, foi aceitou integrar a 
mesa. Contudo, a sua participação foi cancelada devido a motivos pessoais. 
 
Registramos, também, com fins de divulgação da comissão de políticas públicas, a 
submissão (e aceite) da proposta Linguagem e Políticas Públicas: Mútuas Implicações 
para a SBPC. Seguem abaixo informações sobre a mesa-redonda: 
RESUMO: Com vistas a participar do debate político democrático nacional, a comissão 
de políticas públicas da ABRALIN propõe uma discussão sobre o papel da dimensão 
linguística na proposição de ações políticas nas áreas educacionais e e nas esferas 
jurídicas, direcionadas a grupos sociais cujas identidades linguísticas precisam ser 
reconhecidas e salvaguardadas. Nesta apresentação abordaremos os temas: políticas 
de reconheicmento da pluralidade linguística na esfera nacional e diálgos das políticas 
linguísticas com os direitos linguísticos. Esta discussão destaca a pertinência da 
linguística como ciência a compor o debate público sobre os rumos da construção de 
uma sociedade democrática, ampliando o reconhecimento do alcance das políticas 
linguísticas para a construção de relações éticas responsáveis que garantam o direito às 
diferenças e singularidades. Buscamos refletir sobre a maneira como a vida das pessoas 
– e a vida institucional – é impactada por questões linguísticas no que tange à justiça 
social e o reconhecimento dos direitos linguísticos de diferentes grupos e sujeitos.  
 
PARTICIPANTES: 

1) Prof.ª Dr.ª Cristine Gorski Severo (Universidade Federal de Santa Catarina) 
-  Doutorado em Teoria e Análise Linguística (UFSC, 2007), doutorado em 
Ciências Humanas (UFSC, 2018) e pós-doutorado em Políticas 
Linguísticas (Universidade da Pennsylvania, 2014). Docente do Doutorado 
Interdisciplinar em Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação 
em Linguística (UFSC). Atua nos seguintes temas: dimensões política e 
ética das políticas linguísticas em contextos coloniais e pós-coloniais de 
uso da língua portuguesa, com enfoque na relação Brasil-África; 
linguística colonial; políticas linguísticas críticas; e história sócio-política 
das línguas.  
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2) Prof.ª Dr.ª Fátima Cristina da Costa Pessoa (Universidade Federal do 

Pará) – Doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de 
Minas Gerais (2004). Docente do Programa de Pós-Graduação em Letras. 
Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Teoria e Análise 
Linguística, especificamente em Análise do Discurso, atuando 
principalmente na interface linguagem, discurso e trabalho.  

 
3) Prof. Dr. Ricardo Nascimento Abreu (Universidade Federal de Sergipe) - 

Doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal da Bahia, e 
Graduação em Direito (2013) e em Letras (2000). Docente do Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe. Atua 
nos seguintes temas: História Social da Língua Portuguesa no Brasil, 
Políticas Linguísticas e Direitos Linguísticos.  

 
4) Prof. Dr. Leandro Rodrigues Alves Diniz (Universidade Federal de Minas 

Gerais) – Doutorado em Linguística pela Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Docente do Programa de Mestrado Profissional em 
Letras (ProfLetras) e do Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Linguísticos (Poslin). É editor-chefe da Revista Interfaces (UFMG) e 
coordenador do projeto DIPROlinguas (CAPES/COFECUB). Atua nos 
seguintes temas: políticas Linguísticas; materiais didáticos de PLA; 
ensino de PLA para grupos minoritarizados.  

 
II - PLANO DE TRABALHO 
(Maio de 2021-2022) 
 
A seguir, apresentamos uma lista de atividades e propostas para comissão de Políticas 
Públicas em 2021-2022. 
 
1) Mapeamento dos grupos de pesquisa sobre políticas e direitos linguísticos no Brasil.  
Objetivo: Construção de um instrumento de visibilidade do mapeamento, conferindo um 
tratamento especial aos dados. Além disso, busca-se efetivar um diálogo com as/os 
pesquisadores dos grupos. 
Metodologia: construção de uma proposta de classificação e organização dos grupos 
seguindo temáticas relevantes para as políticas e direitos linguísticos no Brasil. Busca-
se divulgar esses resultados na plataforma digital da Abralin, conferindo visibilidade a 
esses grupos.  
 
2)  Identidade da comissão de Políticas Públicas da Abralin: 
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Objetivo: Aprofundar o debate sobre a identidade da comissão de Políticas Públicas da 
Abralin. 
Metodologia: em diálogo com o mapeamento feito, refletir sobre o lugar e o papel das 
Políticas Linguísticas e Direitos Linguísticos na Abralin, com vistas a propor um espaço 
de visibilidade interna e externa para essa temática. Busca-se, também, propor um 
encontro com representantes dos grupos de pesquisa do mapeamento para estreitar 
laços e diálogos em torno das Políticas Linguísticas e Direitos Linguísticos. 
Temas a serem considerados como relevantes para a Comissão: 
- Década das Línguas Indígenas: destacar a distinção entre Políticas Linguísticas e o 
campo de documentação de línguas. 
- Questão de Migração, Refúgio no Brasil e as políticas linguísticas que atravessam 
essas políticas públicas. 
- O papel político do espanhol no Brasil: políticas de esnino, aprendizagem e de 
visibilização dessa língua na sua relação histórica com a formação de um imaginário 
nacional e latino-americano. 
- Políticas Linguísticas Educacionais: a Educação Bilíngue no Brasil: línguas indígenas, 
línguas de sinais, línguas de imigração. 
- Direitos Linguísticos em diálogo com a esfera do Direito. 
- Internacionalização do ensino superior no Brasil: das políticas linguísticas inscritas 
nesse processo.  
- Políticas voltadas para o multilinguismo: na esfera digital, an esfera educacional. 
- Políticas de Tradução e Políticas Linguísticas e Direitos Linguísticos.  
 
3) Encontro com pesquisadores sobre políticas linguísticas e políticas públicas. 
Objetivo: Promover um espaço de diálogo e aproximação entre pesquisadores voltados 
para a temática e as ações de políticas linguísticas e políticas públicas. 
Metodologia: Realização de um Encontro virtual com pesquisadores, que serão 
convidada/os previamente.  
Data Prevista: Novembro, 2021. 
 
4) Curso de EAD/ABRALIN de políticas e direitos linguísticos. 
Objetivo: Promover a divulgação de conhecimentos e discussões atuais no âmbito das 
políticas e direitos linguísticos no Brasil. 
Metodologia: Serão ofertados 3 módulos com 2 encontros cada (8h/a no total):  
a) Políticas Linguísticas e Políticas Públicas  
b) Direitos Linguísticos e Políticas Públicas  
c) Português como Língua Adicional e as Políticas de ensino e aprendizagem 
Data prevista: outubro e novembro, 2021. 
 
5) ABRALIN AO VIVO e o diálogo com a sociedade civil. 
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Objetivos: Intensificar o diálogo com a sociedade civil e agentes do Estado através da 
realização de mesas-redondas com representantes de diferentes instâncias, para além 
da acadêmica. 
Metodologia: os seguintes temas serão enfocados, com vistas a dar visibilidade a essa 
discussão a partir das políticas linguísticas e culturais: 
a) Movimento Fica Espanhol. 
b) Visibilidade linguístico-cultural afro-brasileira 
Datas previstas: 21 de agosto de 2021 (14h); 20 de novembro de 2021 (14h – em atenção 
à semana da consciência negra). 
 
6) ABRALIN INTERNACIONAL: Políticas Linguísticas, Direitos Linguísticos e Diálogos com 
a esfera Pública (Evento de 22 a 30 de setembro: Ciência Aberta). 
Objetivo: Divulgar o papel das políticas e direitos linguísticos na construção políticas de 
disseminação e compartilhamento dos saberes. 
Metodologia: submissão de proposta com membros da comissão de Políticas Públicas 
para o evento Abralin Internacional. 
 
7) ARENA ABRALIN 
Objetivo: Incluir a temática das políticas e direitos linguísticos nos debates públicos 
envolvendo as línguas, mostrando posicionamentos divergentes sobre uma mesma 
questão. 
Metodologia: submissão da proposta. Os seguintes temas poderão ser abordados: (i) 
Sobre as políticas de ensino da história do Português do Brasil; (ii) Linguagem Inclusiva 
no Brasil; (iii) Internacionalização das línguas e disseminação de conhecimentos: o 
multilinguismo em tela: (iv) Direitos Linguísticos no Brasil. 

 
Popularização da Linguística  

 
A Comissão, coordenada por Luana de Conto e Luciana Storto, realizou vários encontros 
virtuais desde a sua criação em 2020, e tem trabalhado nas seguintes atividades: 
 
Em progresso: 
 
- Equipe editorial de popularização: já fez a seleção por meio de edital e a revisão por 
meio de pareceres de livros que estão em processo de publicação em editora comercial 
com apoio da ABRALIN. Participantes:  
Cecilia Farias de Souza 
Ivo da Costa do Rosário 
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Lou-Ann Kleppa 
Luana De Conto 
Luciana Raccanello Storto 
Monique Amaral de Freitas 
Oriana de Nadai Fulantei 
Raquel Meister Ko. Freitag 
Rogério Modesto 
 
- Curso EAD: Línguas indígenas e africanas a ser oferecido na plataforma da ABRALIN 
em 15 de julho de 2021. Três membros da comissão (Luciana Storto, Gelsama Mara 
Santos e Glauber Romling) e dois professores convidados (Alexander Cobbinah e Márcia 
Oliveira) participam do curso, que será idealmente oferecido pela ABRALIN uma primeira 
vez aos sócios e depois tornar-se-á disponível gratuitamente. O curso contará com 15 
aulas gravadas e disponíveis na plataforma Moodle sobre cada um dos dois temas 
(Indígenas e africanas). 
 
- Participação em ABALIN ao Vivo: Linguagem Simples (Plain Language) e Cidadania: 
contribuições da Linguística. 
  
- LingPop: canal de popularização da linguística que reunirá conteúdos em formato de 
áudio, vídeo e imagens, produzidos por sócios da ABRALIN. O site está em fase de 
desenvolvimento pela ABRALIN e haverá uma seleção via chamada pública dos 
conteúdos que serão exibidos.  
Participam: Luana, Luciana Sanchez-Mendes, Lou-Ann Kleppa, Hélio Oliveira e Beatrice 
Monteiro. 
 
Em gestação: 
 
- Revista Rosetinha: popularização da linguística para crianças, em formato de texto, 
semelhante à Roseta. Participam Luisa Godoy, Monique Freitas e Beatrice Monteiro. 
 
Para o futuro: 
 
- Curso de formação para divulgadores via EAD, possivelmente no 2o semestre. 
- Novos pareceres para edital de livros. Equipe editorial de popularização fará a seleção 
por meio de edital e a revisão por meio de pareceres de livros que estão em processo de 
publicação com o apoio da ABRALIN. 
 
Outros: 
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Luana de Conto saiu da coordenadoria em abril de 2021. Ela continua como membro da 
comissão.  
Lou-Ann Kleppa será a nova coordenadora no lugar de Luana de Conto. 
Leandro Diniz não faz parte da comissão e deve ser tirado da página. 


