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PREFÁCIO 
 

É com grande satisfação que faço este Prefácio da quarta coletânea do 

PROHPOR (Programa para a história da língua portuguesa), grupo de pesquisa 

que ainda coordeno. 

 Intitulada a coletânea de do português arcaico ao português brasileiro: outras 

histórias, esta, diferentemente da primeira e da segunda, respectivamente, A carta 

de Caminha: testemunho lingüístico de 1500 e O português quinhentista: estudos 

lingüísticos, que foram resultados de projetos coletivos do PROHPOR, se afina com 

a terceira, do português arcaico ao português brasileiro, porque apresenta trabalhos de 

projetos de membros do PROHPOR e não projetos coletivos. 

 Constituída de quinze capítulos, vê-se que os capítulos primeiro e quinto 

tratam de aspectos do léxico (o primeiro de Rosa Virgínia Mattos e Silva e o quinto 

de Sônia Bastos Borba Costa); os capítulos quarto, sexto, oitavo e nono, da sintaxe 

(respectivamente, o de Pascásia Coelho da Costa, o de Maria da Conceição Hélio 

Silva com Mariana de Oliveira, o de Emília H. P. Monteiro de Souza com 

Therezinha M. Mello Barreto e o de Regina Lúcia Bittencourt); os capítulos 

segundo, terceiro e décimo segundo abraçam estudos no âmbito da morfologia 

(respectivamente, o de Antônia Vieira dos Santos, o de Aurelina Ariadne 

Domingues Almeida com Juliana Soledade Barbosa Coelho e, por último, o de 

Lucas Campos); os capítulos sétimo, décimo primeiro, décimo terceiro, décimo 

quarto e décimo quinto tratam de aspectos da sócio-história, cujos autores são, 

respectivamente, Klebson Oliveira, Hirão Fernandes Cunha e Souza com Luís 

Gomes e Ricardo Nascimento Abreu, Alex Batista Lins, Rosa Virgínia Mattos e 

Silva com Américo Venâncio Lopes Machado Filho e, por último, o de autoria de 

Tânia Conceição Freire Lobo. O capítulo décimo, redigido pelos punhos de 

Klebson Oliveira, se circunscreve no âmbito da fonética. 

 Dos dezenove autores, uns são doutores, outros mestres e outros 

mestrandos e doutorandos. Pelos títulos dos capítulos, que são longos e não 

cabem, a meu ver, em um Prefácio, uns se centram no português no seu período 

arcaico e outros no português brasileiro, dos séculos XVIII ao XX. 
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 Alegra-me e até orgulho-me do crescimento do nosso Grupo de Pesquisa e 

da diversidade da temática dos trabalhos desta coletânea, o que demonstra a 

maturidade do Grupo, adolescente de dezesseis anos. 

 Alguns estudos são na linha funcionalista (como o de Sônia Bastos Borba 

Costa, o de Regina Bittencourt, o de Lucas Campos e o de Maria da Conceição 

Hélio Silva com Mariana Oliveira); outros descritivistas (como o de Rosa Virgínia 

Mattos e Silva, o de Antônia Vieira Santos, o de Pascásia Coelho da Costa, o de 

Aurelina Ariadne Domingues Almeida com Juliana Soledade Barbosa Coelho e o 

de Klebson Oliveira que se refere à fonética); os que abordam a sócio-história 

apresentam (o de Klebson Oliveira sobre as tábuas votivas do século XVIII ao XX, 

o de Hirão Fernandes Cunha, escrito juntamente com Luís Gomes e Ricardo 

Nascimento Abreu, o de Alex Batista Lins, o de Rosa Virgínia Mattos e Silva com 

Américo Venâncio Lopes Machado Filho e o de Tânia Conceição Freire Lobo), 

como não poderia deixar de ser, interpretações qualitativas. 

 Assim sendo, termino este Prefácio e convido os Leitores à leitura dos 

referidos quinze capítulos, esperando que deles tirem bom proveito. 

 
Rosa Virgínia Mattos e Silva 

Professora Titular de Língua Portuguesa/UFBA




