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A coordenação do Grupo de Trabalho em Psicolinguística da ANPOLL, eleita em 03 de 

julho de 2010 para o biênio 2010-2012, busca dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido pelas coordenações anteriores, de modo a consolidar a reunião dos grupos 

de pesquisa e pesquisadores da área e, ao mesmo tempo, garantir a preservação da 

diversidade de subáreas e de perspectivas teóricas e metodológicas adotadas, marca de 

nosso GT que tanto enriquece o debate científico. 

O GT de Psicolinguística congrega 86 participantes, desenvolvendo pesquisas em 

aquisição, déficits, perda da linguagem e/ou processamento adulto, focalizando língua 

nativa e/ou segunda língua, voltados para aspectos fonológicos, prosódicos, lexicais, 

semânticos, morfológicos e sintáticos. Em comum, uma preocupação com os processos 

subjacentes à percepção, compreensão e produção de enunciados linguísticos, à 

aquisição e aprendizagem de língua(s), e uma vocação para interfaces com diferentes 

domínios das ciências cognitivas, sociais e humanas. 

Nesse sentido, o tema A integração entre a Psicolinguística e a Neurociência da 

Linguagem – escolhido na última reunião – se revela atual e instigador. Diante de 

tantos avanços nas ciências cognitivas, faz-se necessária uma reformulação dos níveis 

de análise, tais como formulados por Marr (1982) ou a distinção entre esses níveis 

continua sendo produtiva e essencial para uma melhor compreensão dos fenômenos 

investigados? É possível buscar-se uma convergência entre processos cerebrais e 

mentais para um melhor entendimento das habilidades e capacidades lingüísticas? Tais 

questões têm sido alvo de debate e aparecido direta ou indiretamente na produção da 

área (cf., p.ex., Gazzaniga, 2010; Marantz, 2005; Poeppel & Embick, 2005; Corrêa, 

2009; França, 2009) e deverão permear as discussões em nossos encontros ao longo 

deste biênio. 

Nossa participação em eventos de grande porte, nacionais e internacionais, tem sido 

fundamental para o avanço de nossas pesquisas. Contudo, eventos específicos, como os 

Encontros do GT, são essenciais para o amadurecimento científico de nossas 

investigações e da área como um todo, por permitirem o aprofundamento de discussões 

entre nossos pares. Nesse sentido, destacamos a realização do encontro intermediário 

sob a forma do I Congresso Internacional de Psicolinguística pela gestão anterior, que 

contou com a presença de vários convidados internacionais e ultrapassou os limites 

deste GT.  

Por outro lado, não podemos deixar de lamentar a não continuidade do ENAL – 

Encontro Nacional sobre Aquisição da Linguagem. Idealizado e organizado por muitos 

anos pela professora e pesquisadora Regina Lamprecht, membro efetivo de nosso GT, 



os Encontros sempre contaram com a participação de muitos membros da comunidade 

psicolingüística e tiveram um grande papel no desenvolvimento dos grupos e centros de 

pesquisa brasileiros voltados para a aquisição da linguagem.  

Nossa meta é manter o GT de Psicolinguística como espaço de discussão, divulgação e 

reflexão científicas, assim como promover a participação cada vez mais ativa de todos 

os seus membros, preservando sua pluralidade. Assim sendo, nossa gestão se propõe a 

organizar dois eventos que congreguem nossos membros: dada a sua importância para 

nossa área e cenário nacional, pretendemos organizar o VIII ENAL; em função da 

recente realização de um grande evento como o I Congresso Internacional de 

Psicolinguística, propomos a organização de um evento menor, mas não menos 

importante, em processamento adulto, com a presença de pesquisador(es) convidado(s), 

sob a forma de workshops e mesas-redondas. 

Submetemos, pois, à consideração dos membros do GT o presente plano de trabalho 

para o biênio 2010-2012: 

1. Manter o site do GT atualizado, com biodatas de todos os membros efetivos e 

lista completa de seus membros efetivos, convidados e colaboradores, links para 

seus laboratórios, permitindo a identificação clara de todas as linhas de pesquisa 

representadas no GT. Continuando esforços das coordenações anteriores, o site 

também deverá manter espaços para o desenvolvimento da memória do GT, a 

divulgação de eventos e publicações de interesse de seus membros; 

2. Organizar o VIII ENAL Encontro Nacional em Aquisição da Linguagem em 

2011. Com isso, buscamos recuperar esse importante fórum de debates e de 

divulgação das pesquisas em aquisição da linguagem, reunindo pesquisadores 

nacionais e internacionais; 

3. Promover um evento voltado para pesquisas em processamento adulto, com a 

presença de pesquisador(es) convidado(s), sob a forma de workshops e mesas-

redondas; 

4. Realizar o Encontro do GT de Psicolinguística durante o Encontro Nacional da 

ANPOLL em 2012, sob a forma de sessões de apresentação dos grupos de 

pesquisa e pesquisadores, a fim de se estreitarem as afinidades temáticas e se 

ampliarem as contribuições aos trabalhos. 
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