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RESUMO: Esta resenha foi elaborada 
com o objetivo de retomar, de maneira 
crítico-informativa, o livro Linguística 
histórica: uma introdução ao estudo da 
história das línguas, de autoria do Prof. 
Dr. Carlos Alberto Faraco (UFPR). A 
obra, publicada pela Editora Parábola, 
discorre sobre diversos tópicos atinentes 
à Linguística Histórica, sendo esta uma 
das diversas áreas pertencentes à 
Linguística. Assuntos como mudança, 
variedades e periodização da história das 
línguas, percurso histórico da  Linguísti- 

ca e estudos históricos no Brasil, por 
exemplo, são devidamente abordados no 
livro e rediscutidos neste texto, que visa 
não só retomar as abordagens contidas 
na obra do linguista Carlos Faraco, mas 
também busca contribuir para a propa-
gação de conteúdos pertencentes a um 
ramo que é por vezes negligenciado pela 
academia. 
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A obra Linguística histórica: uma introdução ao estudo da história das línguas, 
elaborada pelo professor aposentado Carlos Alberto Faraco (UFPR), foi 
pensada e direcionada não apenas aos estudantes de graduação em Letras 
espalhados pelo país, mas também a qualquer indivíduo interessado pelos 
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fenômenos inerentes à mudança linguística. Publicado pela Parábola 
Editorial no ano de 2005, o livro é estruturado em seis capítulos e possui uma 
vasta carga de conteúdos acerca da ciência responsável pelos estudos sobre a 
mudança das línguas, apontando diversas orientações teóricas e discussões 
sobre os fundamentos epistemológicos que sustentam o campo científico 
supracitado. Sabendo que os falantes não percebem as mudanças pelas quais 
as línguas passam e não conhecem seus fenômenos causadores, o autor 
decidiu trazer à luz uma obra que, além de expor as ocorrências empíricas 
envolvidas nas mudanças linguísticas de forma embasada, também aponta 
caminhos para aqueles que despertem interesse em trilhar por esses 
domínios, sendo, portanto, um verdadeiro convite aos estudantes, 
pesquisadores e docentes não só da área de Letras, Linguística e Artes, mas 
também das Ciências Humanas. 

No primeiro capítulo, intitulado Primeiras palavras, Faraco aponta que o 
livro possui como objetivos principais oferecer ao público um panorama dos 
estudos das mudanças que perpassam as línguas e atuar como um texto de 
divulgação científica, sem deixar de reconhecer suas limitações devido à 
amplitude e complexidade do assunto a ser desenvolvido. Além disso, o autor 
norteia o leitor ao apresentar pequenas sínteses de cada um dos seis capítulos 
que compõem a estrutura da obra e busca tranquilizá-lo ao afirmar que, por 
se tratar de um livro introdutório, os diversos termos que serão apresentados 
nos capítulos posteriores serão devidamente explicados, o que de certa forma 
é visto com bons olhos por todo leitor que está sendo introduzido a uma 
disciplina de rigor científico.  

É importante ressaltar, também, a relevante escolha do autor de expor, 
logo no capítulo inicial, a diferença entre Linguística Histórica e História da 
Linguística, sendo a primeira a ciência que busca analisar as mudanças que 
ocorrem nas línguas naturais à medida que o tempo passa (sendo esta o foco 
principal da obra) e a segunda, por sua vez, a ciência que procura recuperar 
as origens e discorrer acerca do desenvolvimento da Linguística no tempo.  

No segundo capítulo da obra, Faraco abre espaço para as questões 
atinentes à percepção da mudança linguística, ressaltando que as línguas não 
se configuram enquanto realidades estáticas, e sim enquanto entidades 
mutáveis e heterogêneas que passam por diversas transformações ao longo do 
tempo. Com o intuito de exemplificar o exposto, o autor apresenta um texto 
de cunho poético do século XIII em que constam algumas diferenças 
substanciais entre a língua daquela época e a língua dos dias atuais, a 
exemplo do desaparecimento de certos itens lexicais e gramaticais do uso 
corrente e das mudanças sintáticas e estilísticas.  
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Além disso, Faraco também discorre acerca dos fenômenos de mudança 
que ocorrem no tempo presente, comparando as falas de grupos sociais 
diferentes e de pessoas de diferentes faixas-etárias e grupos socioeconômicos. 
O autor também aponta o contraste entre a língua escrita e a língua falada 
como uma outra possível fonte de detecção de mudanças em progresso, uma 
vez que a língua escrita é geralmente mais conservadora comparada à língua 
falada e essa diferença entre as duas pode trazer à tona novas ocorrências na 
fala que, num dado momento, não entraram na escrita.  

O autor também aponta corretamente que os falantes – sobretudo os que 
pertencem a grupos socioeconômicos mais elevados – reagem inicialmente de 
forma negativa às mudanças, acusando-as de serem “erradas” ou 
“impróprias”. Sobre isso, Faraco ressalta que o cientista da linguagem deve 
estar atento para evitar tais juízos de valor em suas análises, uma vez que 
todas as línguas comportam um conjunto heterogêneo de variedades 
resultantes das experiências históricas e socioculturais dos falantes e que as 
mudanças ocorrem em todas as partes da língua, da fonologia à pragmática. 

No capítulo seguinte, intitulado Características da mudança, o autor apresenta 
importantes considerações sobre certos aspectos da mudança linguística, 
apontando a priori que tal mudança é contínua e ocorre lenta e 
gradualmente em todas línguas.   Além disso, Faraco também aponta que as 
modificações nas línguas são relativamente regulares, atingindo, de maneira 
sistemática e em todas as ocorrências, o mesmo elemento de acordo com as 
suas próprias condições.  

O linguista também discorre sobre as leis fonéticas, teoria idealizada pelos 
neogramáticos, e entra no ponto nevrálgico do capítulo ao discorrer sobre a 
importância de estudar os fenômenos em conjunto com outros fatos da 
história da língua, sejam esses fatos de caráter social, cultural ou meramente 
linguístico. Sobre isso, Faraco aponta que a língua e o social estão 
intrinsecamente ligados e é por essa razão que as mudanças linguísticas 
emergem da heterogeneidade, fato que é inclusive discutido por cientistas 
que assumem haver um caráter teleológico (que possui finalidade) nas 
mudanças. 

No quarto capítulo da obra, o autor introduz outra temática de suma 
importância para a compreensão da obra como um todo: o tratamento 
científico dado à Linguística Histórica. Nesta seção, Faraco apresenta de 
maneira didática e objetiva alguns pressupostos teóricos do referido campo 
de estudos e busca enfatizar a diversidade teórica e relevância de se buscar 
compreender quais são as controvérsias, os fundamentos e os modos de 
argumentação específicos que nele predominam.  
    


    Revista Linguística Rio, v. 6, n.2, ago.-dez. 2020. 211



O autor também retoma os conceitos de “sincronia” e “diacronia” 
saussurianos e expõe algumas diferenças sobre a Linguística Descritiva 
Teórica e a Linguística Histórica, com o intuito de melhor esclarecer o 
sentido proposto pelos manuais ao empregar esses termos. Aliado a isso, 
Faraco aponta para uma certa hegemonia dos estudos sincrônicos e 
apresenta algumas considerações acerca da dicotomia “sincronia/diacronia”, 
mencionando alguns posicionamentos de renomados linguistas como 
Eugenio Coseriu (1921-2002), Uriel Weinreich (1926-1967), Willian Labov 
(1927) e Marvin Herzog (1927-2013), além do próprio idealizador dos 
conceitos Ferdinand de Saussure (1857-1913).  

Encaminhando-se para o final do capítulo, o autor expõe algumas 
perspectivas teóricas da Linguística Histórica – a exemplo das orientações de 
cunho sociológico, antropológico e naturalista – e discorre sobre algumas 
motivações que fazem com que as teorias se aproximem, se distanciem ou se 
entrecruzem, acrescentando os meios pelos quais se pode estudar 
historicamente as línguas e a importância de se precaver ao se enveredar por 
qualquer um desses meios. 

No penúltimo capítulo, notadamente o mais extenso da obra, Faraco 
apresenta, em traços gerais, a história da disciplina, recuperando seus 
momentos, autores e obras mais relevantes e fornecendo ao leitor um 
considerável panorama acerca dos caminhos percorridos pela Linguística 
Histórica desde o seu nascimento – ocorrido no final do século XVIII – até 
os dias atuais. O autor inicia o capítulo explicando alguns precedentes e, logo 
após, discorre sobre os primeiros momentos da disciplina, apontando como 
marco inicial o ano de 1786, em que William Jones (1746-1794) apresenta à 
Sociedade Asiática de Bengala as semelhanças encontradas entre o sânscrito, 
o latim e o grego.  

Em seguida, o linguista disserta sobre a criação do método comparativo – 
iniciado por Friedrich Schlegel (1772-1829) na Alemanha. Faraco aponta 
semelhanças e diferenças existentes entre as ideias de alguns histórico-
comparativistas, a exemplo de Franz Bopp (1791-1867), Jacob Grimm 
(1785-1863), Rasmus Rask (1787-1832) e August Schleicher (1821-1868), 
interligando esse tópico ao surgimento dos neogramáticos, que é considerado 
um verdadeiro “divisor de águas” na Linguística Histórica.  

Uma vez apresentadas as principais teses e autores do movimento 
neogramático, a exemplo do manifesto publicado por Karl Brugmann 
(1849-1919) e Hermann Osthoff  (1847-1909), das leis de Verner (1846-1896) 
e Grimm e do princípio da analogia, Faraco dedica um breve subcapítulo 
para abordar as concepções sociológicas de Antoine Meillet (1866-1936) e 
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entra num assunto essencial para os estudos científicos da língua: os impactos 
do estruturalismo. O autor aponta importantes conceitos saussurianos e 
algumas divergências teóricas advindas de Roman Jakobson (1896-1982) e, 
mais tarde, de André Martinet (1908-1999), entrando em seguida na corrente 
gerativista. Ao apresentar os pressupostos teóricos, autores renomados e 
avaliações acerca do Gerativismo, Faraco dedica algumas linhas do capítulo à 
questão das análises tipológicas, da Dialetologia e da Sociolinguística e 
encerra o capítulo apresentando um breve e significativo panorama dos 
estudos históricos no Brasil. 

Por fim, no último capítulo da obra, Faraco presenteia seus leitores com 
um embasado roteiro de leitura acerca da história do português, da história 
das línguas românicas e, como estudos complementares, da Dialetologia e da 
Sociolinguística, propondo gramáticas históricas, artigos e manuais de 
diversos autores renomados, tais como Fernando Tarallo, Mattoso Câmara 
Jr., Silva Neto e vários outros, sem esquecer dos teóricos mencionados no 
decorrer dos capítulos. 

Em síntese, presume-se que o livro Linguística histórica: uma introdução ao estudo 
da história das línguas, de autoria do Prof. Dr. Carlos Alberto Faraco (UFPR), 
cumpre seus propósitos em todos os âmbitos, uma vez que todos os capítulos 
da obra, elaborados de forma clara e didática, carregam uma vasta gama de 
conteúdos histórico-científicos sobre as línguas naturais e são excelentemente 
adaptados ao aprendizado do leitor iniciante, seja este um estudante de 
Letras ou um simples interessado no assunto. Além disso, percebe-se que 
Faraco esforça-se para oferecer ao leitor uma bibliografia de renome sobre 
cada assunto abordado em cada capítulo, cumprindo com maestria seu 
objetivo e contribuindo para a divulgação de uma disciplina científica tão 
rica e ao mesmo tempo tão esquecida pelo público.  
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