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Pensando a aquisição da linguagem


Neste número da Letras de Hoje encontram-se reunidos trabalhos
originalmente apresentados como conferências plenárias e como
simpósios no 7º Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem,
promovido pelo Centro de Estudos sobre Aquisição e Aprendizagem da Linguagem – CEAAL – da PUCRS.
Ocorrendo regularmente com uma periodicidade de três anos
desde 1989, os ENALs têm sido ocasiões importantes de reunião de
pesquisadores representativos da área da aquisição. São momentos
propícios para debates e troca de idéias, levando-nos adiante no
percurso em direção a uma maior compreensão da aquisição da
linguagem pela criança.
Além dos conferencistas e dos membros de simpósios cujos
textos estão contidos neste número temático da Letras de Hoje,
pesquisadores representando trinta e nove universidades brasileiras, de dez estados diferentes, apresentaram trabalhos no 7º ENAL.
O conjunto de trabalhos apresentados constou de três conferências;
nove simpósios reunindo trinta e dois trabalhos; vinte e três comunicações integradas reunindo noventa e três comunicações; cento e
sessenta comunicações individuais e quarenta pôsteres.
A organização dos textos contidos neste volume segue a organização dos trabalhos na programação do evento.
No primeiro dia, à conferência plenária de Letícia Maria Sicuro
Corrêa (PUC-Rio), proferida pela manhã, seguiu-se, à tarde, um
simpósio coordenado pela mesma pesquisadora, para o qual foram
convidados Marina Rosa Ana Augusto (UERJ/PUC-Rio/LAPAL),
Maria Cristina Lobo Name (UFJF/PUC-Rio/LAPAL), Ana Castro
(UNL) e José Ferrari Neto (PUC-Rio/LAPAL).
No segundo dia, pela manhã, tivemos a conferência plenária
de Ruth E. Vasconcellos Lopes (UNICAMP), seguida, à tarde, pelo
simpósio por ela coordenado e composto por Telma Magalhães
(UESB) e Marina Rosa Ana Augusto (UERJ/PUC-Rio/LAPAL).
No terceiro e último dia assistimos à conferência plenária de
Maria João Freitas (Universidade de Lisboa), intitulada “Gramática
Letras de Hoje. Porto Alegre, v. 42, n. 1, p. 5-6, março, 2007

e freqüência no desenvolvimento fonológico infantil: o caso do
Português Europeu”. Infelizmente, por motivos de saúde da ilustre
convidada, o texto dessa conferência não está incluído neste volume.
No entanto, temos os textos do simpósio sobre Aquisição Fonológica, coordenado na mesma tarde por Eleonora Albano (UNICAMP),
tendo como componentes, além da mesma, Giovana Ferreira
Gonçalves Bonilha (UFSM), Érika Parlato-Oliveira (PUC-SP), Thais
Christófaro-Sliva (UFMG) e Christina Abreu Gomes (UFRJ).
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Neste espaço renovamos os agradecimentos às pessoas e entidades
cujo apoio foi essencial para a realização do 7º ENAL:
– ao Prof. Dr. Jorge Luis Nicolas Audy, Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação da PUCRS;
– à Profa. Dr. Maria Eunice Moreira, Diretora da Faculdade de
Letras;
– à CAPES, pelo apoio financeiro.
Em especial, agradeço ao Prof. Dr. Ir. Elvo Clemente, editor da
Letras de Hoje, por tornar possível esta publicação, e também à Profa.
Dr. Carolina Cardoso Oliveira pelo contato com os autores e pela
organização dos originais.

Regina Ritter Lamprecht
Coordenadora do 7º ENAL
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