
Programa da Gestão 2012 – 2014 do GT de Psicolinguística da ANPOLL 

O Grupo de Trabalho de Psicolinguística da Associação Nacional de Pós-graduação e 

Pesquisa em Letras e Linguística – ANPOLL – congrega professores e pesquisadores 

ligados a universidades e institutos de pesquisa brasileiros, atuantes nas subáreas de 

Aquisição e Processamento da Linguagem. Criado em 1987, em encontro da ANPOLL 

realizado em Curitiba, é coordenado no biênio 2012 – 2014 por Márcio Martins Leitão 

(UFPB) e Marianne Cavalcante (UFPB). 

Seguindo o que as recentes gestões da coordenação do GT de Psicolinguística têm 

executado, pretendemos dar continuidade ao site do GT, mantendo as informações 

atualizadas referentes aos membros do GT e ao histórico do GT. Além disso, 

pretendemos inserir o GT nas redes sociais (facebook, twitter, Ning) na tentativa de 

fomentar uma maior interação entre os membros do GT, facilitando o fluxo de 

informações entre os membros e seus grupos de pesquisa e laboratórios. Essas 

ferramentas da internet têm um grande potencial para gerar colaboração e interação de 

forma mais dinâmica do que apenas o site do GT. Com uma rede Ning, por exemplo, 

podemos ter a participação de todos os membros inserindo informações e interagindo 

colaborativamente, todos podem compartilhar links, vídeos, arquivos (artigos, teses, 

dissertações, livros, etc), podem criar fóruns de discussão a partir de algum tema ou 

texto, além de muitas outras possibilidades de colaboração e interação, tanto individuais 

como em grupo.  

O tema a ser desenvolvido Durante a gestão 2013-1014 Foi escolhido Em 2012, na 

reunião final do GT de Psicolinguística no XXVII Nacional da ANPOLL na UFF, foi 

escolhido o tema a ser desenvolvido na gestão 2012 - 2014 pelos membros que lá 

estavam presentes: “Aspectos metodológicos em Aquisição e Processamento da 

linguagem”. O tema é bastante pertinente, já que com o crescimento e amadurecimento 

de vários grupos de pesquisa e laboratórios na área de Psicolinguística aqui no Brasil, 

temos atrelados a isso, uma variedade de procedimentos metodológicos nas duas 

subáreas que englobam o GT: Aquisição e Processamento da Linguagem. Com base 

nessa variedade metodológica, parece ser um bom momento não só para conhecermos 

os métodos utilizados pelos grupos e laboratórios que compõem o GT, como também 

para discutirmos e refletirmos sobre esses vários métodos, buscando delinear o 

potencial alcance e os limites de cada um deles.  

Pretendemos continuar também organizando eventos intermediários aos encontros 

bienais da ANPOLL, desde eventos grandes como o ENAL na área de aquisição e o 

Congresso Internacional de Psicolinguística na área de processamento, até apoio a 

eventos menores e temáticos, como por exemplo, o Workshop de Processamento 

Anafórico que já vai pra sua terceira versão. Executando já essa proposta, nos dias 23, 

24 e 25 de maio de 2013 teremos a realização do III Workshop de Processamento 

Anafórico e em outubro de 2013 realizaremos de forma articulada na mesma semana, de 

30/09 a 04/10/2013, a promoção de dois grandes eventos internacionais: II Encontro 

Internacional de Psicolinguística da ANPOLL e III EIAL/ IX ENAL – Encontro Nacional de 

Aquisição da Linguagem. A idéia de se articular os dois eventos na mesma semana, vem ao 

encontro de uma necessidade explicitada na última reunião do GT em 2012 na UFF, que diz 
respeito à possibilidade de se fazer eventos que englobem as duas subáreas do GT: Aquisição da 

Linguagem e Processamento Linguístico, pois o que geralmente acontece é que apenas uma das 

duas subáreas era contemplada em encontro intermediário. 



Por ocasião dos dois eventos grandes citados acima, faremos uma reunião dos membros do GT 
de Psicolniguística em 2013, na UFPB, para discutirmos encaminhamentos para o encontro de 

2014 na UFSC e também alguns temas pertinentes ao GT: definir como se dará a participação 
dos alunos de pós nos encontros do GT, o que não abrimos mão, e também discutirmos a 

possibilidade da criação de um periódico brasileiro específico na área de Psicolinguística
1
, mas 

que tenha como meta a inserção internacional, já que temos uma produção considerável tanto 
em nível nacional, quanto em nível internacional. 

Em relação à programação para o próximo encontro da ANPOLL na UFSC em 2014, temos 
como delineamento inicial: 

 Apresentação das pesquisas executadas pelos grupos e laboratórios que fazem parte do 
GT de Psicolinguística 

 Sessão de pôsteres em que participam alunos de pós-graduação ligados aos grupos e 

laboratórios que fazem parte do GT de Psicolinguística 

 Discussão do tema do biênio: Aspectos metodológicos em aquisição e processamento 

da linguagem 

 Inter GT ainda a ser definido 

 Reunião final e escolha da próxima coordenação do GT  

Em linhas gerais, nossa gestão 2012 – 2014 pretende continuar o trabalho das gestões anteriores 
e contribuir para a possibilidade de um GT cada vez mais colaborativo e unido no objetivo de 

ampliar as formas de comunicação e parceria entre seus membros e os laboratórios aos quais 

eles pertencem, fazendo com que a área da Psicolinguística continue seguindo sua trajetória de 
crescimento e de aperfeiçoamento acadêmico no Brasil. 

 

Coordenador do GT 

Márcio Leitão (UFPB) – profleitao@gmail.com 

Vice-coordenadora do GT 

Marianne Cavalcante (UFPB) – marianne.cavalcante@gmail.com 
 

                                                             
1
 A idéia para a discussão a respeito da possível criação deste periódico surgiu em conversa com a 

professora Mailce Mota em Natal, por ocasião da ABRALIN 2013. 


