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Editorial

Este número da revista Organon, organizado pelas Professoras Carmem Luci
da Costa Silva e Luciene Juliano Simões, do Departamento de Letras Clássicas e
Vernáculas da UFRGS, tem como tema as diferentes perspectivas da Aquisição
de Linguagem.
É com júbilo que nós, editores da revista, anunciamos a divulgação deste
número e isso, ao menos, por um motivo: é a primeira vez, em seus mais de
50 anos de existência, que a revista Organon destaca o tema Aquisição de
Linguagem .
A passagem da criança da condição de infans à de falante de uma língua é
um dos tópicos mais instigantes da pesquisa linguística. As diferentes perspecllvas teóricas há muito se esforçam para explicar e descrever essa passagem. As
J' 'S postas dadas são muitas e nem sempre unânimes.
As organizadoras esforçaram-se para apresentar um dossiê que represen11 8C a diversidade da pesquisa em Aquisição de Linguagem no Brasil. Apenas
o, portanto, já seria suficiente para o regozijo de seus pares. Mas há, ainda, os
h• tos que integram a seção livre - que dialogam com muitos dos temas pre111\l s nos artigos- e a resenha do livro de Alfredo Jerusalinsky.
•ostaríamos de lembrar, também, que, com esta edição da Organon, encerIJI • o período em que a editaria da revista esteve sob a nossa responsabilidalt, 'I mos o prazer de comunicar à comunidade científica da área de Letras que
1 tt•vlsta Organon está mais viva do que nunca. Sua periodicidade está em dia e,
'' 11111 importante, seus colaboradores estão entre os mais destacados da Linj ll 11 fl e dos Estudos de Literatura.
Jl, n t1 m, cabe ainda fazer um profundo agradecimento ao Programa de Apoio
' I d lomção de Periódicos Científicos, da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFRGS,
' ll t tll p oi tem sido decisivo para manter a periodicidade da Organon
Ana Lúcia Liberato Tettamanzy
Valdir do Nascimento Flores
(Editores)
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