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A atuação e o engajamento do Professor José Pereira aos es-
tudos linguísticos e filológicos já são conhecidos. Notamos os refle-
xos e o esforço do seu trabalho em suas obras, publicações e eventos 
do CIFEFIL, indispensáveis a qualquer estudante de Letras. Tenho 
uma grande estima em dizer que presenciei suas aulas como aluna, e 
fui estimulada a frequentar seus eventos e também a pesquisar. As-
socio a sua figura como a de um verdadeiro mestre, que inspira e in-
centiva. Esta sua mais recente publicação me remete às suas aulas de 
História da Língua Portuguesa, aliás, o quanto elas me ajudaram a, 
de fato, entendê-la sem ser cansativa. 

Sem dúvida, este livro preenche esta lacuna para qualquer es-
tudante de Letras de graduação ou pós-graduação e se torna uma re-
levante contribuição aos estudos diacrônicos, demonstrando a evolu-
ção da língua de maneira simples e objetiva, sem dispensar os con-
ceitos fundamentais de língua latina e românica. 

Esta edição da Gramática Histórica da Língua Portuguesa 
corresponde à versão adaptada e atualizada do material usado há 
mais de uma década nas aulas dos cursos de Letras ministradas pelo 
Professor, que tem observado mudanças de currículo e até mesmo a 
falta de motivação de seus alunos em relação aos estudos sobre a his-
tória da língua. 

As ideias estão dispostas de forma didática, cada capítulo traz 
um resumo, quadros e gráficos, que colaboram muito para ilustrar os 
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conceitos, e questionários. A divisão destes capítulos também segue 
a perspectiva didática, e topicalizam diretamente o assunto a ser tra-
tado. Apesar de manter o tradicionalismo de uma gramática relacio-
nada à história da língua, o seu tratamento se mostra bem contempo-
râneo e atual, inclusive já adaptada à recente reforma ortográfica. 

Em sua Introdução já encontramos esta tendência contempo-
rânea, na apresentação dos conceitos de linguagem, língua, classifi-
cação das línguas, dialeto, dialeto brasileiro (levando em considera-
ção o português falado) e o indo-europeu. 

Seguindo os capítulos, encontramos abordagens sobre as ori-
gens do idioma, alterações de fonética histórica (em que encontra-
mos a evolução ortográfica também), metaplasmos, morfossintaxe, 
lexicologia, formas divergentes e convergentes, fatos devidos à ana-
logia, arcaísmos e da formação do léxico português. Além de textos 
arcaicos comentados e anexos relacionando palavras portuguesas de 
origem tupi e árabe. 

Certamente esta obra do Professor José Pereira tem a sua 
marca, é didática e motivadora, sem abrir mão dos conceitos mais 
significativos concernentes à história da língua portuguesa. Trata-se 
de uma significativa contribuição aos estudos de gramática histórica 
e a todos os estudantes de Letras, e um estímulo àqueles mais inte-
ressados nos estudos diacrônicos. 
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