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noticiário
LANÇAMENTO DE LIVRO
A primeira edição impressa esgotou-se em quarenta dias. Deonísio da Silva
lançou pelo Grupo Editorial Almedina, no Brasil e em Portugal, a 18ª edição
de De onde vêm as palavras, desta vez com 1.192 páginas. O livro é a reunião
de mais de trinta anos de trabalho na sua original pesquisa de história das
palavras, tornada palatável ao grande público pelas curiosas referências
literárias, de usos e costumes do português do Brasil, com a busca de raízes
etimológicas desde a língua de onde partiram, ou de onde até o presente se sabe
que partiram, sem se limitar ao latim e ao grego, mas indo além e buscando seus
vestígios em línguas ou dialetos americanos, europeus, africanos e asiáticos.
Afinal, como diz Camões, do mundo que o português criou: “na quarta parte
nova os campos ara/ e se mais mundo houvera lá chegara”
Nosso confrade fez um longo percurso até reunir essas colunas, primeiramente
apresentadas na Rádio USP, nos anos 90, quando ensinava e pesquisava na
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), depois na revista CARAS,
onde manteve uma coluna semanal por 25 anos ininterruptos, de 1993 a 2018,
e finalmente na Rádio BandNews FM, onde apresenta a coluna SEM PAPAS
NA LÍNGUA, também semanalmente, desde 2011.
De passagem, registremos que o leitor ou consulente vai encontrar palavras
inexistentes nos dicionários mais consultados, como o Aurélio, o Houaiss e
o Michaelis, ou dadas como de origem incerta, mas cuja origem ele rastreia,
agora apoiado em novas bibliografias e outras ferramentas de pesquisa,
ensejadas pelos meios eletrônicos disponíveis.
Pelo mesmo grupo editorial, Deonísio da Silva relançou reedições de dois de
seus nove romances, Stefan Zweig deve morrer, Teresa D´Ávila. E dois livros
de pesquisa na área em que atua, a etimologia: A vida íntima das frases &
outras sentenças, Mil e uma palavras de direito. Para alcançar estas marcas,
em fevereiro de 2020 o professor e escritor deixou a Universidade Estácio de
Sá, à qual estava vinculado desde que se aposentara como professor federal
em 2003, e passou a cuidar de seus livros e atuar também como editor de uma
outra coleção na Editora Almedina.
DE ONDE VÊM AS PALAVRAS, que está à venda também em Portugal, pode
ser encontrado nas principais livrarias do país ou no sítio das respectivas
editoras: wwww.almedina.com.br e https://www.almedina.net/
A obra tem prefácio de Amós Coelho da Silva, Doutor em Letras Clássicas
pela UFRJ e atual presidente da Academia Brasileira de Filologia.

