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Concluído o priteiro estágio da pesquisa "A Aquisição das Líquidas do Português", tendo-se entr~
vistado 3tt crianças na faixa etária dos 2 aos 7 anos de i~ade, é possível, neste 101ento. passar 
para a análise dos dados coletados, verificando-se, a partir deles, os processos lingüísticos que 

estio envolvidos na aquisição da tinguagu, co• es~ecial atendo para os processos de 1etátese. 
epêntese, assitila~io e dissitilaçio, que, por sua na!Ur@za especial. são i~revisíveis e, por
tanto, não podet ser analisados pelo prograaa do coaputador criado especificatente para esta pes
quisa. 
O trabalho de análise dos processos está fundaaentado na fonologia natural e et teorias fonológi
cas qLie tê• base et traços distintivos, que possibilitarão uta análise •ais precisa dos dados e, 
tatbél, o estabeleci1ento de relações entre os processos analisados e os processos diacrônicos do 
português. 
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. ASPECTOS: HISTORICOS E SOCIOLOGICOS DA EDUCAÇÃO BI
L!NGUE NO MUNIC!PIO DE SILVEIRA MARTINS -RS. 
H.S. Antunes & J.P.A.Gil. (Departamento de Metodolo
gia de Ensino,Centro de Educação, UFSM) 

A presente pesquisa busca conhecer e resgatar aspectos his
tóricos e culturais da educação nos primeiros anos da im 
plantação da Col~nia Italiana Silveira Martins, procu~ando 
investigar as causas do ~rocesso de aquisição da língu~ por 
tuguesa pelos imigrantes italianos. E se o processo resul : 
tante permitiu ou não que os seus descendentes tornassem bi 
língües. A pesquisa abrangeu a sede e a área rural do muni: 
cípio acima citado envolvendo crianças, jovens, adultos e 
~oradores mais antigos da comunidade. A partir da pesquisa 
bibliográfica realizada, das entrevistas 9ravadas e dos do
cumentos históricos investigados foi poss1vel chegar aos se 
guintes resultados: - o ensino por iniciativa dos colonos,Õ 
ensiho partic~lar, foi uma das primeiras formas de ensino 
que ocorreu nos primeiros anos de implantação da Col6nia 
Italiana Silveira Martins; - os professores italianos eram 
os moradores que possuiam um pouco mais de instrução do que 
os demais e a escola,na maioria das vezes, era construída 
pela iniciativa dos imigrantes e seus descendentes.Conclui
se que devido a imposição arbitária do aprendizado do por -
tugu~s nas escolas pioneiras italianas o ensino do dialeto 
era feito pela família tornando os mesmos bilíngües, porque 
aprendiam a língua portuguesa na escola e o dialeto,de uma 
forma lúdica e criativa,no convívio com os_ familiares. 


