Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa
Apresentação:
O Núcleo de Estudos de Língua Portuguesa (NELP) – coordenado, desde 2017, pela
professora doutora Mariana Fagundes – foi criado pelas professoras doutoras Norma
Lucia de Almeida e Zenaide Carneiro, em 1998, no Departamento de Letras e Artes
(DLA) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a partir das pesquisas
desenvolvidas no âmbito do projeto A Língua Portuguesa no Semiárido Baiano, por elas
coordenado e fruto de estudos iniciados, na instituição, pela professora doutora Ilza
Ribeiro e pelo professor doutor Dante Lucchesi, sobre a constituição de banco de dados
para investigação da história do português brasileiro. Fazem hoje parte do NELP
diversos projetos de pesquisa (muitos deles contando com o auxílio financeiro de
diferentes instituições, como CAPES, CNPq, FAPESB), que têm por objetivo maior
contribuir com os estudos sobre a história da língua portuguesa, não apenas no espaço
brasileiro, mas também na África. O Núcleo tem mais de 50 participantes, entre
professores e estudantes de Graduação e de Pós-Graduação, trabalhando em parceria
com outras universidades brasileiras, bem como com universidades estrangeiras,
estabelecendo, assim, uma rede de pesquisa muito produtiva. Trata-se do maior núcleo
de estudos de língua portuguesa, em perspectiva histórica, da Bahia.

Coordenadores/Diretores/Equipe:
Mariana Fagundes de Oliveira Lacerda (Coordenadora)
Huda da Silva Santiago
Josane Moreira de Oliveira
Natival Almeida Simões Neto
Norma Lucia Fernandes de Almeida
Rejane Cristine Santana Cunha
Silvana Silva de Farias Araujo
Zenaide de Oliveira Novais Carneiro

Site para direcionamento: https://nelpuefs.wordpress.com/

Redes sociais: Instagram: @nucleonelp
YouTube: NELP

Contato: nelp@uefs.br

Projetos em andamento no NELP

A gramaticalização da expressão do aspecto progressivo no português falado do
Brasil.
Coordenação: Josane Oliveira

CE-DOHS:

Corpus

Eletrônico

de

Documentos

Históricos

do

Sertão.

Coordenação: Mariana Fagundes e Zenaide Carneiro

Descrição morfológica do português popular brasileiro falado no semiárido
baiano.
Coordenação: Natival Simões Neto

Documentos produzidos por mãos inábeis: estudos linguísticos e filológicos.
Coordenação: Huda Santiago
Em busca das raízes do português brasileiro: Fase III – estudos morfossintáticos.
Coordenação: Silvana Araujo

Inserção

do

indígena

Coordenação: Rejane Cunha

no

mundo

da

escrita.

O sistema pronominal no português falado no semiárido baiano. Fase 2: Feira de
Santana.
Coordenação: Norma Lucia Almeida

Plataforma de Corpus Eletrônico de Documentos Históricos do Sertão (XVI-XX):
contribuições ao entendimento da relação entre contato linguístico e mudança
paramétrica na formação do português brasileiro.
Coordenação: Mariana Fagundes e Zenaide Carneiro

Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB): a realização de /t, d/ diante de [i] no
Nordeste.
Coordenação: Josane Oliveira

Um estudo lexicográfico do semiárido baiano: Fase 2: influências de línguas
indígenas.
Coordenação: Norma Lucia Almeida

Vozes do Sertão em Dados: história, povos e formação do português brasileiro.
Coordenação: Zenaide Carneiro e Mariana Fagundes

