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Nota prévia

O respeito pelo trabalho desenvolvido na Academia, a admiração pela 

maneira de conduzir-se na atividade docente, a seriedade no desenvolvimen-

to da pesquisa científica, a segurança com que enfrenta desafios e a serenidade 

na maneira de portar-se, ao longo desses anos vividos na Universidade Fe-

deral da Bahia, são, além da amizade devotada à homenageada, motivos que 

levaram alguns — na impossibilidade de reunir-se a todos — dos muitos ami-

gos e admiradores de Jacyra Andrade Mota a se associarem, nesta publicação, 

para, em uníssono, expressarem a sua satisfação por vê-la em plena atividade 

como pesquisadora, continuando a abrir caminhos e a construir novas rotas. 

Dos sons às palavras: nas trilhas da língua portuguesa concretiza-se graças 

à participação e à colaboração dos que assinam os capítulos, aos quais as or-

ganizadoras sentem-se no dever, mas, sobretudo, o fazem com muito prazer, 

de expressar o seu agradecimento por aquiescerem integrar esta obra e nela 

deixarem impressa a sua participação. 

Este livro, porém, não se teria concretizado sem o concurso de Vera  

Rollemberg, colega da homenageada no Curso de Licenciatura em Letras Neo-

latinas e dela companheira em todas as lides na docência na Universidade Fe-

deral da Bahia e no formarem parte da Equipe de Dialetologia do Instituto de 

Letras, responsável pela acurada revisão, pelo aperfeiçoamento de cada linha 

e pelo emolduramento final desta homenagem. A esta revisora ímpar, regis-

tram as organizadoras profundo agradecimento. 

E resta, agora, desejar aos leitores que enveredem pelas trilhas da língua 

portuguesa e encontrem nos sons e nas palavras uma fonte de saber e de prazer.

   
Salvador, 12 de setembro de 2009.

As organizadoras
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