
PREFÁCIO

“When we study human language, we are approaching what some might call 

the ‘human essence’, the distinctive qualities of mind that are, so far as we know, 

unique to man, and that are inseparable from any critical phase of human existence, 

personal or social. Hence the fascination of this study, and, no less, its frustration.”

Noam Chomsky, Language and Mind 

O presente volume inclui um conjunto de entrevistas realizadas no 
âmbito da revista elingUP, uma revista eletrónica de Linguística dos estudantes 
da Universidade do Porto (https://ojs.letras.up.pt/index.php/elingUP), tendo 
resultado da vontade de reunir num só livro importantes considerações de 
especialistas das mais diversas áreas da Linguística sobre variados assuntos 
relacionados com a linguagem, o seu estudo e o seu ensino. 

A revista elingUP, criada em 2007 no Centro de Linguística da Universidade 
do Porto pelo Professor Doutor João Veloso, tem como principais objetivos, 
por um lado, a divulgação da investigação desenvolvida em Linguística por e 
para estudantes e a promoção de um contacto mais direto dos estudantes com 
linguistas, e, por outro lado, o envolvimento dos estudantes na produção de 
uma revista de caráter científico, inteirando-os acerca de todo o processo de 
publicação, desde a receção de artigos até à revisão, formatação e disponibilização 
do número completo. A revista é atualmente dirigida pelos Professores Doutores 
António Leal e Purificação Silvano e conta com uma equipa editorial constituída 
por vários estudantes dos cursos de licenciatura em Ciências da Linguagem, em 
Estudos Portugueses e em Línguas, Literaturas e Culturas e por estudantes dos 
mestrados em Linguística, em Ensino de Português no 3.º Ciclo do Ensino Básico 
e no Ensino Secundário e também em Estudos Literários, Culturais e Interartes 
também da FLUP, sendo a comissão científica da revista composta por membros 
do Centro de Linguística da Universidade do Porto. 

A relevância deste projeto tem sido reconhecida por estudantes, docentes 
e pela própria reitoria da Universidade do Porto. Efetivamente, o projeto “Revista 
elingUP: uma aprendizagem baseada em projeto” foi, em 2019, um dos 10 
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projetos vencedores da 3.ª edição do concurso Projeto de Inovação Pedagógica, 
inserido no programa “Promover a Excelência Pedagógica”, que  visa promover 
a melhoria dos modelos educativos aplicados nos cursos e unidades curriculares 
da UPorto. Foi precisamente devido a esta distinção, acompanhada de um 
prémio monetário, que se obteve financiamento para a publicação deste livro 
de entrevistas.

As entrevistas reunidas neste volume foram feitas, como foi referido 
anteriormente, no contexto da revista elingUP. De facto, todos os números da 
revista, para além de artigos científicos e de recensões, englobam uma entrevista 
a um linguista. Cada entrevista passa por um processo com várias etapas, 
protagonizado pelos estudantes, sob a supervisão dos professores diretores da 
revista. Deste modo, em conjunto, a equipa editorial começa por decidir qual 
a personalidade a entrevistar, seguindo-se a planificação da entrevista com a 
redação de um guião. Combinada uma data para a entrevista, alguns estudantes, 
sempre que possível, deslocam-se à instituição do Professor convidado para a 
entrevista e gravam a conversa, que depois é transcrita e editada para publicação. 
Como se pode depreender, cada entrevista implica um trabalho moroso, mas 
também deveras aliciante para os estudantes.

À Conversa com Linguistas conta com o testemunho de dez especialistas 
portugueses e estrangeiros de áreas como a Fonética, a Fonologia, a Morfologia, 
a Semântica, a Sintaxe, a Pragmática, a Aquisição da Linguagem, o Bilinguismo 
e a Linguística Histórica. As entrevistas são apresentadas pela ordem cronológica 
segunda a qual foram feitas e publicadas na revista elingUP, tendo sido a primeira 
em 2006 e a última em 2020. Seguindo esta ordem, os nomes e afiliações 
dos entrevistados são os seguintes: Professor Doutor Francisco Lacerda, da 
Universidade de Estocolmo; Professor Doutor Joaquim Brandão de Carvalho, 
da Universidade de Paris VIII; Professor Doutor Cedric Boeckx, da Universidade 
de Barcelona; Professor Doutor João Costa, da Universidade Nova de Lisboa; 
Professor Doutor Ivo Castro, da Universidade de Lisboa; Professora Doutora 
Maria Helena Mira Mateus, da Universidade de Lisboa; Professor Doutor Ignacio 
Bosque, da Universidad Complutense de Madrid; Professor Doutor Rodolfo Ilari, 
da Universidade Estadual de Campinas; Professora Doutora Inês Duarte, da 
Universidade de Lisboa; e Professora Doutora Cristina Flores, da Universidade do 
Minho. Cada entrevista é precedida de uma breve introdução com informações 
sobre o entrevistado e sobre o contexto da entrevista realizada.

A perspetiva destes especialistas sobre o estado atual da Linguística em 
Portugal e noutros lugares do mundo, como Espanha e Brasil, constitui-se como 
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um valioso contributo que certamente cativará e estimulará o leitor interessado 
nas diferentes áreas da Linguística e na própria disciplina em geral. Ao mesmo 
tempo, são entrevistas que inevitavelmente refletem o papel fundamental destes 
profissionais no desenvolvimento de cada uma dessas áreas específicas. 

O tom familiar e descontraído que os entrevistados conferiram a cada 
conversa permitiu um momento de partilha imensamente enriquecedor, de grande 
aprendizagem, tendo sido essa experiência inesquecível para os estudantes que 
colaboraram na realização de cada uma das entrevistas. Para estes estudantes, 
que percorrem esse intrigante trilho que é o estudo da gramática das línguas, 
das suas características e atualizações no e ao longo do tempo, a realização 
destas entrevistas constituiu um momento marcante e, como tal, agradecemos a 
simpatia e generosidade dos especialistas numa partilha de conhecimento que 
foi, sem dúvida, inspiradora e motivadora para todos nós.

Este livro não teria sido possível sem a colaboração de várias pessoas 
e entidades. Nesse sentido, agradecemos à Reitoria da Universidade do Porto, 
em particular à Pró-Reitoria para a Promoção da Língua Portuguesa e Inovação 
Pedagógica, por valorizar e estimular o desenvolvimento de projetos como a 
elingUP e por ter financiado o livro; ao Centro de Linguística da Universidade 
do Porto, por ter promovido a criação desta revista em formato virtual e por ter 
mantido a vitalidade deste projeto com o apoio e a colaboração de todos os 
envolvidos; aos membros da Comissão Científica do CLUP, por todo o apoio 
dado à revista elingUP; e à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que é a 
“casa” da elingUP. Renovamos ainda o nosso especial agradecimento a cada um 
dos entrevistados e aos estudantes e docentes que, ao longo dos anos, realizaram 
as entrevistas. 

Desejamos que o leitor, seja ou não linguista, aprecie esta viagem repleta 
de fascinantes conversas sobre diferentes facetas do estudo da linguagem 
humana. 

Os Editores


