Apresentação
É com grande prazer que apresentamos o quarto número
da revista "Fórum Lingüístico" do Programa de Pós-Graduação
em Lingüística da Universidade Federal de Santa Catarina. O
presente número tem como eixo temático a Psicolingüística e
introduz artigos de pesquisadores nacionais que investigam diversos temas relacionados à psicolingüística experimental.
Editar um volume em psicolingüística no Brasil infelizmente ainda se mostra uma tarefa complexa por algumas razões. Em
primeiro lugar, verifica-se a falta de tradição em pesquisa experimental; além disso, há um número reduzido de grupos de pesquisa constituídos que se dediquem à área nas suas diferentes
ramificações. Embora tais dificuldades estejam presentes, conseguimos apresentar um número de contribuições pequeno, mas
de expressiva relevância e qualidade que certamente contribuirá
para o progresso das discussões no âmbito da psicolingüística.
Os artigos indicados para publicação, seguindo a política editorial da revista, foram aprovados por pareceristas adhoc.
Este volume compreende quatro artigos. O artigo de Marcus Maia e colaboradores trata do processamento de três tipos
diferentes de estruturas sintáticas ambíguas no português, evidenciando que o princípio da aposição mínima atua no processamento. O artigo de Maria Cristina Name e Letícia Sicuro Corrêa na área de aquisição da linguagem mostra como crianças
muito pequenas — em torno de 14 meses de idade -- são sensíveis
à categoria funcional Determinante, reconhecendo precocemente
os elementos que pertencem a essa categoria. O artigo de Cassio
Rodrigues trata do processamento sintático em pacientes portadores da demência do tipo Alzheimer, mostrando que o desen-

volvimento progressivo da patologia afeta a habilidade dos indivíduos portadores da doença de processar determinadas estruturas sintaticamente. O artigo de Ana Cláudia de Souza e
Ronaldo Lima apresenta um novo instrumento informatizado
para testagem do processamento de leitura, objetivando mostrar
alternativas para pesquisas na área.
Por último, gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para a realização deste volume. Aos autores por terem confiado à comissão editorial convidada as suas reflexões sobre psicolingüística. Aos pareceristas, no Brasil e no exterior, por certamente terem contribuído com a qualidade dos artigos, dedicando o seu tempo de trabalho já escasso na elaboração de parece,
res técnicos. A comissão editorial permanente da revista "Fórum Lingüístico" agradecemos a oportunidade de editar um
volume em nossa área de trabalho. Finalmente, agradecemos ao
Programa de Pós-Graduação em Lingüística pelo patrocínio deste
volume.
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