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Geraldo Mattos Gomes dos Santos é professor aposentado da 
Universidade Federal do Paraná e tem uma rica contribuição para a 
literatura científica da área de Letras, tendo sido um dos consultores 
do Ministério da Educação para opinar sobre o Acordo Ortográfico, 
com livros didáticos para o ensino de língua e literatura, assim como 
na área de lexicografia. 

O seu livro que agora resenhamos foi produzido para servir de 
suporte à produção de material didático específico para o ensino su-
perior a distância, sendo acompanhado de três dvds com doze video-
aulas gravadas pelo professor José Mario Botelho, da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, correspondentes aos doze capítulos do 
livro. 

Nos doze capítulos, correspondentes às doze videoaulas, o 
professor Geraldo Mattos ensina sobre o conceito e a origem da filo-
logia românica, os fatores de dialetação do latim vulgar, a origem e 
formação das línguas românicas, a fragmentação da língua românica, 
a língua portuguesa arcaica ou galego-português, sobre as línguas 
românicas contemporâneas, sobre as características específicas da 
língua portuguesa, sua história externa, a formação de seu léxico e a 
história de sua ortografia, além de tratar do contexto sócio-histórico 
e linguístico do Brasil no período colonial e do contexto social e lin-
guageiro posterior a sua independência. 

Além de apresentar uma excelente síntese da matéria com 
uma linguagem acessível aos estudantes de hoje, que já não contam, 
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há várias décadas, com as aulas de latim para lhes servir de suporte, 
apresenta um bom número de exercícios e respectivo gabarito, para 
servir de testes para a fixação da matéria estudada. 

Além disso, todos os capítulos são seguidos de um bem sele-
cionado texto teórico apresentado como Texto Complementar, que 
leva o aluno a refletir sobre a história da língua portuguesa de vários 
pontos de vista, ao invés de apresentar apenas a estrutura formatada 
pelo próprio autor. 

As videoaulas do professor José Mario Botelho que acompa-
nham o volume impresso não são réplicas do que está no livro de 
Geraldo Mattos, mas uma reapresentação da matéria, com outros re-
cursos e com outros pontos de vista para ajudar o aluno a progredir 
na aprendizagem. 

Os dois professores estão de parabéns pelo excelente material 
didático produzido. 

Como se trata da primeira edição, tanto o livro em suporte 
impresso quanto o que é apresentado em suporte digital deverão re-
ceber algumas revisões nas muitas edições que certamente terão. 

Algumas universidades brasileiras que estão oferecendo o en-
sino de graduação em Letras na modalidade a distância já começa-
ram a adotá-lo. 

Entre os autores dos referidos textos suplementares estão An-
tônio Houaiss, Ismael de Lima Coutinho e Serafim da Silva Neto, 
entre outros que valem a pena serem lidos. 


