
ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DE APOIO À 
PESQUISA EM ETIMOLOGIA E LÍNGUA PORTUGUESA (NEHiLP) 

 

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na 

sala 102 do prédio de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

reuniram-se os pesquisadores do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Etimologia e Língua 

Portuguesa: Mário Eduardo Viaro, Bruno Oliveira Maroneze, Aldo Luiz Bizzocchi, José 

Marcos Mariani de Macedo, Daniel Kölligan, Jasmim Sedie Drigo, Danilo Costa Leite, 

Yuri Fabri Venâncio e Alex Mazzanti Junior. A reunião foi feita para aproveitar a visita 

de Daniel Kölligan, pesquisador estrangeiro em visita ao país. Inicialmente, o prof. Dr. 

José Marcos Mariani reiterou que o livro The American Heritage Dictionary of Indo-

European Roots, de Calvert Watkins, um apêndice de The American Heritage 

Dictionary, seria um bom modelo para a origem de palavras indo-europeias. A partir 

dessa perspectiva, José Marcos Mariani de Macedo sugeriu não inserir cognatos indo-

europeus de línguas não-românicas se não houver uma relação direta com o português, o 

que foi secundado pelo prof. Dr. Daniel Kölligan. Em seguida, o prof. Dr. Mário 

Eduardo Viaro perguntou aos demais se o campo de busca por raízes na homepage do 

site deveria ser mantido ou não. A essa pergunta, o prof. Dr. José Marcos Mariani de 

Macedo sugeriu que o campo não fosse mantido, que seria melhor haver uma lista de 

raízes indo-europeias, tal como há em The American Heritage Dictionary of Indo-

European Roots, de Calvert Watkins. O prof. Dr. Mário Eduardo Viaro se encarregou 

de falar com os programadores do projeto a respeito dessa questão. Foi sugerido que 

para cada lema de origem indo-europeia houvesse um campo para a raiz, e Yuri Fabri 

Venâncio sugeriu que também houvesse um hiperlink. O prof. Dr. Mário Eduardo Viaro 

também se encarregou de falar com os programadores do projeto a respeito dessa 

questão. A seguir, o prof. Dr. Mário Eduardo Viaro comentou que o trabalho da Frente 

da Origem Remota já poderia começa a ser feito e que poderia ser feito de forma 

independente, ao que Jasmim Sedie Drigo comentou que seria importante algum tipo de 

comunicação entre a Frente da Origem Remota com a Frente da Etimologia. O prof. Dr. 

Aldo Luiz Bizzocchi lembrou os demais que ele mesmo faz parte de ambas as Frentes e 

que poderia auxiliar nessa comunicação. Em seguida, foi sugerida a possibilidade de 

haver um link para cada raiz indo-europeia para redirecionar para o blog, onde há mais 

espaço para discussão. Novamente, o prof. Dr. Mário Eduardo Viaro se encarregou de 

falar com os programadores do projeto a respeito dessa questão. Nada mais havendo a 

tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata. 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2016. 

 

 
 


