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 BRUNELLI, Anna Flora, Fabiana KOMESU, Sandra Denise GASPARINI-
BASTOS & Sebastião Carlos Leite GONÇALVES (orgs). 2009. GEL: 40 
anos de história na Linguística brasileira. São Paulo: Paulistana Editora. 
89 p. ISBN 978-85-99829-34-9. Acompanha CD-Rom.

A história da Linguística no Brasil é duplamente feliz: criação da 
ABRALIN – Associação Brasileira de Linguística em São Paulo, 9 de janeiro 
de 1969 e, 20 dias depois, também na capital paulista, fundação do GEL, 
Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo. Da História da 
ABRALIN, já dispomos de expressiva literatura (cf. Nota neste número de 
DELTA). Agora, somos presenteados com este auspicioso volume, sobre 
o GEL. Este volume contém uma Apresentação (pela Diretoria do GEL, 
gestão 2007-2009), um afetivo Prefácio (Maria Helena de Moura Neves), 
duas seções (GEL: 40 anos de história na linguística brasileira; GEL: do 
passado ao presente), Bibliografia (8p.). Além deste valioso documento 
historiográfico, beneficia-se o leitor de um CD-Rom anexo, Índice on-
omástico das publicações.

Na Apresentação, somos informados de que “O propósito do livro é 
divulgar os objetivos e as metas que conduziram os rumos das principais 
atividades da Associação e criar condições para que se possa não só avaliar 
suas realizações, mas também predizer a direção de seus passos futuros” 
(p.5). A linguista Maria Helena de Moura Neves, em seu carinhoso Prefá-
cio, afirma que “o maior trunfo da história desse Grupo é o que ele rep-
resentou na história dos Grupos e Associações que se formaram em todo 
o país.”(p.8).

A primeira seção (32 p.) é uma sequência de informações inspirado-
ras: Perfil da Associação, Atividades do GEL, Os Seminários, As revistas, 
Inserção do GEL na Linguística brasileira, Avanços recentes, Estatuto do 
GEL, 20 Diretorias do GEL (até a data de publicação do volume, julho 
de 2009). Na segunda seção (22 p.), tomamos conhecimento de Breve 
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memória do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo (por 
Ataliba Teixeira de Castilho), Estudos Linguísticos 1978-2008 (por Geraldo 
Cintra), Uma pequena notável: os primeiros anos da Revista do GEL (por 
Olga Ferreira Coelho). Nesse histórico, Coelho conta de que maneira a 
referida publicação, lançada em 2004, se aproxima do décimo volume, 
revelando-se cada vez mais acolhedora de “trabalhos da área de Letras” 
e de textos em português, francês, inglês e espanhol. Auspiciosamente, a 
exemplo de DELTA, contribui significativamente para a internacionalização 
dos estudos brasileiros em Linguística.

No relato de Ataliba, destaco a menção feita ao pioneirismo do Depar-
tamento de Letras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília: 
”desse Departamento partiu, em 1967, a proposta de criação de uma so-
ciedade regional e de uma sociedade nacional de Linguística” (p.50).

Por falar em Marília, tive o privilégio de visitar sua inovadora Faculdade, 
ocasião em que convidei o empreendedoríssimo Ataliba a ingressar no PILEI 
– Programa Interamericano de Linguística e Enseñanza de Idiomas. Ressalto 
ainda, no texto Castilhano, seu questionamento de que “infelizmente, os 
linguistas brasileiros continuam aferrados a uma prática questionável de 
40 anos atrás: inspirar-se em alguma teoria gerada no espaço europeu ou 
norte-americano, e com base nela desenvolver suas pesquisas” (p.55). Essa 
generalização poderia ter sido atenuada, com “muitos”, pois, atualmente, 
há quem se engaje em trabalhos motivados por iniciativas científicas brasile-
iras: caso da Linguística da Paz.

No muito bem organizado relato do amigo Geraldo Cintra, conhecemos 
três fases da revista Estudos Linguísticos: impressa, publicação em CD-Rom, 
publicação no site do GEL (www.gel.org.br).

Poderia continuar a descrever as virtudes deste volume, mas opto por 
conclamar os leitores a partilhar da experiência agradável que tive. Assim, 
felicito as organizadoras, os autores, a Editora e aplaudo o trabalho dos 
gestores dessa admirável Associação. Tanto a ABRALIN quanto o GEL têm 
sabido honrar a Tradição Brasileira de Estudos Linguísticos. Que as novas 
gerações continuem essa missão.

Por/By: Francisco GOMES DE MATOS

(Professor Emérito, UFPE)
E-mail: fcgm@hotlink.com.br
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