A família ALiB (Workshop 2012)
Este número da Signum estava programado para ser, unicamente, um espaço
para discutir as dificuldades metodológicas das pesquisas de campo, sobretudo aquelas
que enfrentamos no decorrer das entrevistas in loco para o Atlas Linguístico do Brasil.
Seria uma prestação de contas que cada entrevistador faria de seu trabalho.
No entanto, quis a Providência Divina chamar, de repente, a Suzana Cardoso
para seu convívio no Plano Espiritual. Ficamos sem chão, todos imensamente chocados,
com essa partida tão abrupta. Como aceitar, de imediato, o desaparecimento físico de
uma amiga e colega que fazia tantos planos, traçava diretrizes, atenta a tudo e a todos,
horas antes de partir? Pouco a pouco, fomos reunindo o que nos sobrara de energia para
nos refazermos do golpe e retomar o trabalho que ela tanto amava.
Seu exemplo e sua coragem passaram a nos nortear. Hoje, a fé está nos dando a
força necessária para prosseguir conforme seus desejos e planos. Assim, mudamos o
objetivo deste número para dedicá-lo a esta fortaleza que nos amparou durante esses 21
anos de ALiB; a esta amiga amorosa e solidária com quem compartilhávamos tristezas e
inquietudes pessoais; a esta sábia pesquisadora que não temia obstáculos; a esta Diretora
Presidente, a quem, carinhosamente, chamávamos de madre superiora, porque ela sabia
aliar, como ninguém, o pulso enérgico com a brandura da religiosa que era.
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Transcrevo aqui o AGRADECIMENTO que você nos deixou no Documentos 7,
nas páginas 16 e 17, publicado em 2017:
Ao concluir essas palavras de abertura nestes 20 anos do nosso Projeto, quero manifestar,
ab imo corde, a minha gratidão a toda a Família ALiB que me deu um título de DiretoraPresidente e um epíteto muito generoso de Madre Superiora, para dizer-lhes que o fardo tem
sido leve porque cada um dos membros da nossa grande Família dirige e preside com
competência e abnegação, o que lhe cabe administrar e porque nesse convento/mosteiro
ecumênico – que é a nossa família alibiana – onde o Deus do Universo se faz presente nas
suas diferentes manifestações, impera a harmonia, o trabalho, a seriedade, o espírito fraterno
e a alegria no fazer. Sou, pois, agradecida a todos vocês e, particularmente, por me terem
concedido a alegria de ver o nosso Atlas Linguístico do Brasil implantado, iniciado, com
resultados já circulando nos dois primeiros volumes já publicados e em franco
desenvolvimento, um sonho acadêmico que alimentei desde que enamorei da Geolinguística.

Querida Suzana, nós é que lhe somos gratos, você cumpriu, brilhantemente, sua
missão na Terra. Esteja em paz junto com os familiares e amigos que a antecederam.
Aqui ficaremos, na fugacidade da vida terrena, procurando dar continuidade ao ALiB
com a mesma paixão com que você o concebeu e executou até o último dia de sua
permanência na Terra.
Receba o abraço carinhoso de toda a equipe que você acolheu no seu lar e nas
salas do Instituto de Letras da UFBA. Estaremos sempre vibrando por sua felicidade e
progresso espiritual.
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