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Editorial I

Caro leitor,

Espero que a curiosidade que existe dentro de nós desperte em 2008.
Adquirir conhecimento em determinada área só é possível quando
conseguimos transformar a informação recebida através de uma análise
crítica. A cada edição, a revista CEFAC apresenta autores criativos,
pesquisadores curiosos, corajosos ao inovar. Profissionais que fazem a
diferença em sua área de atuação. Não se importam em discordar ou
apoiar conceitos, desde que estes sejam questionados, explorados e
investigados. Aprenderam a observar, criaram hipóteses, usaram
instrumentos de avaliação e foram capazes de clarear o raciocínio clínico.
Observar não é fácil. Acima de tudo é despir-se de idéias pré-concebidas,
de certezas.

Com satisfação, a revista recebe estes profissionais talentosos,
otimistas que apresentam mudanças e valorizam a Fonoaudiologia. Cada
autor da presente edição presenciou o nascimento de uma idéia,
implantou, vivenciou e analisou. Foi além do aprender. Teve a capacidade
de criar e gerar novos conhecimentos por meio da apresentação de seu
artigo científico. Apresentam um mosaico rico e diferenciado de
experiências e vivências, diferentes visões dentro da prática clínica.

Ainda nesta edição, com o editorial de Simone Capellini, aproveitamos
para refletir sobre o baixo desempenho escolar e nível de letramento de
nossas crianças. O que acontece em nossas escolas? Existem falhas
no processo de alfabetização? As crianças conseguem desenvolver
competências elementares para o domínio da escrita? Aproveitem para
questionar a dificuldade ensino-aprendizagem na alfabetização. Devemos
ter em mente que o domínio da leitura e da escrita irá promover uma
nova inserção cultural para nossas crianças. Cabe a nós o olhar sobre o
amanhã, saber o que esperamos, e o que estamos realizando para
favorecer uma adequada alfabetização.

Por fim, desejamos a você, querido leitor, um 2008 com sucesso,
persistência e acima de tudo criatividade e coragem em inovar.

Boa Leitura!!
Um excelente 2008!!

Ana Lúcia Chiappetta




