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1. Introdu#$o
A lexicografia come#ou a estruturar-se como disciplina lingu'stica
desde a primeira metade do s(culo XVI, em v%rios centros human'sticos
europeus. Foi inicialmente motivada pelas solicita#.es do ensino do latim
como l'ngua n$o materna, e encontrou na t(cnica tipogr%fica uma condi#$o
determinante para a sua configura#$o e difus$o.
Podemos todavia recuar a g(nese dos dicion%rios para as escolas
medievais de latim. Desde o s(culo XI produziu-se, sobretudo na It%lia,
uma esp(cie de pr(-lexicografia que foi rapidamente divulgada entre as
escolas mon%sticas de toda a Europa. Em Portugal conservam-se
testemunhos manuscritos do Elementarium )c. 1050* de Papias, que pode ser
considerado como o primeiro arqu(tipo dos dicion%rios modernos; do Liber
derivationum )fins do s(c. XII* de Hug/cio de Pisa; do Catholicon )1286* de
Jo$o Balbo; e de outros textos medievais com informa#$o lexicogr%fica,
essencialmente latina, mas que serviram de refer,ncia para o aparecimento
dos primeiros gloss%rios das l'nguas modernas. )Verdelho 1995, 137*.
A emerg,ncia da escrita entre os vern%culos europeus, desde a recuada
Idade M(dia, paralelamente 0 escolariza#$o do latim, deu naturalmente
origem 0 dicionariza#$o das l'nguas vulgares. Gerou-se em primeiro lugar
uma esp(cie de lexicografia impl'cita que tecia os pr&prios textos e facilitava
a compreens$o do vocabul%rio caracter'stico da escrita, for#osamente mais
amplo e menos quotidiano do que o da l'ngua oral. Os textos que d$o
testemunho das primeiras tentativas do uso da escrita em vern%culo
portugu,s e ainda quase toda a produ#$o textual subsequente, at( aos
tempos modernos, v,m marcados por esse esfor#o metalingu'stico de
clarifica#$o e autodescodifica#$o, pr&ximo da informa#$o lexicogr%fica.
Muitos textos medievais portugueses parecem ser constru'dos com a
preocupa#$o de fornecerem um f%cil acesso 0 significa#$o do seu pr&prio
l(xico, apresentando um estilo parafr%stico, enquadrado por muitas palavras
redundantes e frequentemente entretecido por verdadeiras defini#.es
lexicogr%ficas. Os exemplos mais elucidativos poder$o recolher-se nos textos
jur'dicos de Afonso X, tais como as Partidas e o Foro Real traduzidos do
castelhano logo nos primeiros s(culos da escrita em l'ngua portuguesa
)Ferreira 1980 e 1987*.
Os textos da Casa de Avis, e muito especialmente o Leal Conselheiro de
D. Duarte, oferecem tamb(m bons exemplos do fundo pr(-dicionar'stico
que acompanhou o in'cio da mem&ria textual portuguesa. O Leal Conselheiro
apresenta-se mesmo como obra de tipo paralexicogr%fico nas declara#.es
introdut&rias do pr&prio autor )1E filhayo por h2u A B C de lealdade3*.
)Verdelho 1995, 172*.
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2. Lexicografia latinoportuguesa
2.1. Gloss%rios bilingues medievais

O simples desenvolvimento do exerc'cio da escrita n$o podia deixar
de suscitar uma necess%ria reflex$o gramatical e uma consequente produ#$o
metalingu'stica, com natural relevo para a elabora#$o de tipo lexicogr%fico.
Juntamente com a emerg,ncia da escrita vern%cula, o confronto com o
latim, muito especialmente na inst+ncia escolar, deve ter provocado
imediatamente o aparecimento de gloss%rios e outros materiais de apoio 0
intercompreens$o das duas l'nguas, exercitando a sua equival,ncia lexical.
A l'ngua portuguesa, pelo menos desde o s(culo XIII, ao mesmo
tempo que tinha acesso 0 sistematiza#$o da escrita, come#ou a ser utilizada
numa produ#$o pr(-lexicogr%fica, baseada em listagens glossar'sticas
medievais bilingues )latim-vern%culo* que eram j% utilizadas por outras
l'nguas vulgares da Europa, desde a mais remota Idade M(dia, como
auxiliares da escolariza#$o do latim. Estes vocabul%rios escolares,
preferencialmente baseados no 1corpus3 lexical do texto b'blico, eram
organizados por %reas tem%ticas ou por categorias gramaticais e
aproximavam-se j% da ordena#$o alfab(tica. )Rich( 1979, 232*.
Entre o esp&lio paleogr%fico portugu,s hoje conhecido guarda-se
apenas um pequeno texto residual e not'cia de outro. 4 o pouco que resta
do muito que poder% ter sido a pr(-lexicografia medieval portuguesa. O
documento conservado ( um manuscrito alcobacense )c&dice CDIV/286*,
que se encontra na Bibl. Nac. de Lisboa e que foi publicado por Henry
Carter )1953*. Comp.e-se de uma listagem quase alfab(tica de cerca de
3000 verbos latinos, transcritos pelo in'cio do s(c. XIV, a que foram
acrescentadas, por outra m$o e eventualmente j% no s(c. XV, as formas
equivalentes em portugu,s. O 1corpus3 lexical portugu,s apresenta cerca de
1100 verbos diferentes com um total aproximado de 3.000 ocorr,ncias. 4
um documento importante para a hist&ria da t(cnica lexicogr%fica e
sobretudo para a hist&ria da l'ngua portuguesa. )Verdelho 1995, p. 196-213*.
Mais antigo do que este monumento da lexicografia portuguesa seria
um 1Vocabul%rio em 45, que fora escripto pelos anos de 1170; ordenado por
alfabeto dava as significa#.es dos nomes Latinos em Portugues3
)Boaventura 1827, p. 74*. Barbosa Machado, no t. III da sua Biblioteca
Lusitana )1752* atribui mesmo a Frei Martinho de Arraiolos, 1Monge
cisterciense que floreceo no anno de 11703, a autoria deste Vocabularium
alphabetica methodo digestum significatione nominum latinorum adhibita e
acrescenta 1conserva-se na Biblioteca M. S. do Real Convento de
Alcoba#a3. O ms. era j% lastimavelmente perdido quando Fr. Fortunato de
S$o Boaventura se lhe refere em 1827.
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2.2. As origens renascentistas da lexicografia portuguesa
2.2.1. Jer&nimo Cardoso

A lexicografia da l'ngua portuguesa, como a dos restantes vern%culos
europeus, nasceu dos vocabul%rios bilingues que puseram em confronto o
latim e as l'nguas vulgares. Por sua vez, a maior parte destes textos foram
elaborados tomando como fontes de refer,ncia os grandes monumentos da
lexicografia humanista e em especial: a obra de Nebrija )1492*; o dicion%rio
publicado a partir de 1502 sob o nome de Ambr&sio Calepino; e o Tesouro
da l'ngua latina de Robert Estienne )1531*. Os dicion%rios portugueses dos
s(culos XVI e XVII inserem-se tamb(m nesta genealogia lexicogr%fica, com
especial depend,ncia em rela#$o aos textos de Nebrija e de Calepino.
Os dicion%rios do humanista Jer&nimo Cardoso )c. 1500-c. 1569*
)Teyssier 1980* especialmente o Dictionarium ex Lusitanico in Latinum
Sermonem )1562* marcam o in'cio da dicionariza#$o da l'ngua portuguesa.
Neste dicion%rio Cardoso promoveu a primeira alfabeta#$o do 1corpus3
lexical vern%culo e deu assim origem, com maior ou menor interfer,ncia, a
todos os subsequentes dicion%rios do portugu,s, repercutindo-se
efectivamente na t(cnica dicionar'stica, no levantamento das unidades
lexicais, na referencia#$o do seu valor sem+ntico, e na fixa#$o da sua
imagem ortogr%fica.
A obra de Cardoso poder% ter sido precedida por outras tentativas de
elabora#$o lexicogr%fica e de ordena#$o alfab(tica do vocabul%rio
portugu,s. Temos not'cia de um Dictionarium Lusitanum et Latinum atribu'do
a Francisco Sanches de Castilho )+1558* que estaria pronto para impress$o 0
data do falecimento do autor. O nome do ortografista Duarte Nunes de
Le$o )c. 1530-c. 1608* aparece tamb(m associado a um 1Vocabulario
Portuguez muy copioso com declara#$o da Origem de cada Vocabulo, e de
que lingoa emanou3 )Machado 1966, t. I, p. 738*, e h% ainda not'cia vaga de
outros manuscritos )Verdelho 1995, p. 377 e s. * mas at( ao presente nenhum
desses textos foi encontrado e n$o foi poss'vel recuar para al(m de 1562 o
in'cio da alfabeta#$o do portugu,s.
O pequeno dicion%rio de Cardoso deve ser assim considerado como o
padr$o inicial da lexicografia do portugu,s. N$o obstante a mod(stia das
suas dimens.es, oferece um 1corpus3 lexical interessante e muito
significativo para a (poca, composto por cerca de 12100 formas diferentes,
distribu'das por um pouco mais de 12000 entradas a que foram ainda
acrescentadas 728 na segunda edi#$o )1569*.
Sendo embora um dicion%rio bilingue, apresenta, para al(m das
equival,ncias latinas, uma abundante informa#$o lexicogr%fica no
respeitante 0 l'ngua vern%cula. Salientaremos alguns aspectos que
exemplificam o esfor#o de elabora#$o de uma primeira metalexicografia
portuguesa.
6 As entradas em portugu,s desdobram-se frequentemente em pares
sinon'micos do tipo:
abafar s. cobrir...,
abarregado s. amancebado,
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abater s. mingoar,
abominar s. amaldi'oar,
bisauoo ou bisdona,
boauentura ou dita.
6 Alarga-se o +mbito da explicita#$o esclarecendo casos de
polissemia ou salientando os valores sem+nticos determinados pelo
contexto:
abito s. costume, Abito de frade...,
acordar-se... Acordar do sono... Acordar ao que dorme Acordar I. auer
conselho....
6 Fornecem-se indica#.es de tipo gramatical:
Alem(o...
Alemoa, molher dAlemanha...
Alemanisca cousa....
6No +mbito da informa#$o gramatical, podemos notar a indexa#$o
dos adjectivos pela particula 1cousa3, utilizada com valor estritamente
metalingu'stico, servindo assim para destacar cerca de um milhar de
adjectivos.
A obra lexicogr%fica de J. Cardoso deu origem, j% em edi#$o p&stuma
)1569/70*, a um conjunto dicionar'stico, preparado por Sebasti$o
Stockammer, onde se atestam cerca de 24000 formas diferentes do fundo
lexical portugu,s, inseridas num corpus bilingue, latino-portugu,s e
portugu,s-latino. Este texto foi reeditado mais de uma dezena de vezes, at(
ao fim do s(culo XVII, com algumas varia#.es ortogr%ficas, mas sem
altera#.es significativas, no que respeita ao corpus lingu'stico portugu,s.
Serviu de manual escolar e teve uma decisiva import+ncia como fonte de
refer,ncia para o vocabul%rio da l'ngua vern%cula durante uma longa
sesquicent/ria, at( aos alvores do s(c. XVIII, assistindo 0 leitura latina,
facilitando a tradu#$o e modelando a escrita portuguesa.
2.2.2. Agostinho Barbosa

Nas origens da lexicografia portuguesa devem ainda incluir-se todos
os restantes dicion%rios bilingues )latim - portugu,s e sobretudo portugu,s latim* publicados at( ao s(culo XVIII.
O primeiro de entre eles, de Agostinho Barbosa )1590-1649* )Barbosa
1611, edi#$o /nica*, para al(m do seu corpus latino ser autorizado, oferece
muitos exemplos de acumula#$o sinon'mica na parte portuguesa e uma
frequente textualiza#$o das entradas, com prejuizo da ordena#$o alfab(tica
)1/Despontar, i. rebotar, ou desfazer, ou tirar a ponta... /Despor, ali0s
ordenar... /Despor aruores... /Desposi#$o boa, i. saude... /Bem desposto, i.
estar bem desposto, & ter saude... /Bem desposta cousa, i. que tem saude...
/M%, ou roym desposi#$o, ali0s pouca saude... /Mal desposta cousa, ali0s
doentia, & que tem pouca saude... /Bem desposta cousa do corpo, ali0s bem
feyta do corpo... /Desposi#$o do corpo...3* )col. 378* )Head 2004*.
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2.2.3. Amaro Reboredo

Deve tamb(m incluir-se, entre a lexicografia das origens, a obra de
Amaro Reboredo )Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1621, 444 p. * publicada no
+mbito de um manual escolar para o estudo do latim, com o t'tulo Raizes da
lingua latina mostradas em hum tratado, e diccionario: isto he, hum compendio do
Calepino com a composi'(o, e deriva'(o das palavras, com a ortografia, quantidade e
frase dellas. Trata-se de um dicion%rio Latim / portugu,s / espanhol
)transparece uma certa indecis$o na escolha do t'tulo - o termo 1dicion%rio3
n$o estava ainda optado para designar este instrumento metalingu'stico*. A
nomenclatura do Calepino ( enquadrada em fam'lias de palavras ligadas
pelas ra'zes latinas de modo a descodificar-se a sua significa#$o sem recorrer
0 forma equivalente portuguesa. Muitas entradas n$o t,m glosa portuguesa,
no entanto, os artigos com correspond,ncia vern%cula apresentam, por
vezes, uma acumula#$o sinon'mica muito informativa e outros aspectos
com interesse para a hist&ria do l(xico portugu,s. Exemplo:
6 1FELIX ... Ditoso, venturoso, prospero, bem afortunado. Hisp. Dichoso
prospero, &c. 3;
6 1VER, veris. Ver(o, primavera, isto he, Mar'o Abril e Maio. Hisp.
Verano, primavera.
Esta obra oferece-nos o primeiro conv'vio lexicogr%fico entre o
portugu,s e o castelhano, correspondendo certamente a uma conjuntura
interlingu'stica de domina#$o por parte da monarquia dual )entre 1580 e
1640*. As equival,ncias castelhanas aparecem de modo pouco sistem%tico,
em anota#.es espor%dicas e muito abreviadas. )Verdelho 2000*
2.3. Lexicografia dos Jesu'tas
2.3.1. Dicionaristas das l'nguas de miss$o

Entre as origens da dicionar'stica portuguesa ( devida especial
refer,ncia 0 produ#$o lexicogr%fica dos Jesu'tas. Desde a sua instala#$o em
Portugal, nos meados do s(c. XVI, empenharam-se na produ#$o de
manuais escolares, especialmente voltados para a forma#$o lingu'stica, e
criaram assim uma estudiosa escola de gram%ticos e dicionaristas. Entre eles,
avultam os dicionaristas das l'nguas de miss$o, no Brasil e no Oriente
)lembre-se, a t'tulo de exemplo, a laboriosa investiga#$o dicionar'stica
publicada no Jap$o )Dictionarium, Amacusa 1595; Vocabulario, Nagasaqui
1603*.
Al(m destes, no quadro mais espec'fico da lexicografia latino
portuguesa, enquadrada na forma#$o escolar do jovens postulantes, temos
not'cia de trabalhos de Fernando Pires, Ant&nio Velez, Manuel de
Gouveia, Manuel Barreto, Bento Pereira, Matias de S. Germano, Ant&nio
Franco e Jos( Caeiro. Alguns dos seus textos mant,m-se manuscritos e
aguardam um estudo que os apresente ao p/blico e que aprecie o seu
interesse para a hist&ria da l'ngua e da cultura portuguesa. 4 o caso do
Vocabulario Lusitanico Latino de Manuel BARRETO )c. 1561-1620*,
1composto na Provincia de Jap$o3, conclu'do em 1607, que se guarda
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manuscrito em 3 volumes na Biblioteca da Academia das Ci,ncias de
Lisboa.
2.3.2. Bento Pereira

A obra mais representativa da dicionar'stica dos Jesu'tas ficou
conhecida pelo t'tulo de Prosodia publicada desde 1634, em sucessivas
reedi#.es at( 1750 sob a refer,ncia autoral de Bento Pereira )1605-1681*. Era
um volumoso manual escolar composto por um dicion%rio ampl'ssimo de
latim-portugu,s, ao qual se juntou, a partir de 1661, um dicion%rio de
portugu,s-latim Tesouro da l"ngua portuguesa )que fora primeiramente
publicado aut&nomo em 1647* e ainda um conjunto de textos paralexicais
)Frases portuguesas a que correspondem as mais puras e elegantes latinas; Ad!gios
portugueses com seu latim proverbial correspondente; e uma Tertia pars
selectissimarum descriptionum, quas idem auctor vel olim a se compositas, vel a
probatissimis scriptoribus emendicatas alphabetico ordine digessit* que serviam para
aprendizagem escolar e para exercita#$o da escrita e da orat&ria.
Neste conjunto deve salientar-se o Tesouro, como fonte de refer,ncia
para a fixa#$o da nomenclatura lexical portuguesa. Quase sem ser alterado,
foi reproduzido em sucessivas reedi#.es durante o s(culo XVII, com cerca
de 24. 000 entradas que se mantiveram mesmo depois da grande revis$o da
Prosodia de 1697 )com a qual continuou a ser publicada de d(cada em
d(cada, at( 1755*, prefigurando j% toda a capacidade de inova#$o do
vocabul%rio moderno )Verdelho 1987*. O Tesouro tornou-se uma importante
refer,ncia normativa para a l'ngua portuguesa; contribuiu certamente para
modelar a tradi#$o ortogr%fica, e foi o primeiro corpus do l(xico portugu,s
formado a partir do patrim&nio textual. Na 17. ed. cita-se um elenco de
fontes textuais )1Authores portugueses os quaes todos se leram pera fazer
este Vocabulario3*, onde se nomeiam, entre outros, Cam.es, Jo$o de
Barros, Diogo Bernardes, Heitor Pinto, Duarte Nunes de Le$o, Jo$o de
Lucena, Bernardo de Brito. )Verdelho 1992*
Os Jesu'tas publicaram ainda tr,s pequenos dicion%rio escolares. O
primeiro foi acrescentado, como anexo, em v%rias edi#.es da Gram%tica de
Manuel "lvares, desde o final do s(c. XVI, com o t'tulo de Index totius artis,
atribu'do a Ant&nio VELEZ )1545-1609*. Este "ndice foi reelaborado ainda
no s(c. XVII e transformou-se num pequeno dicion%rio escolar, com cerca
de 300 p%ginas, publicado sempre como complemento e no mesmo volume
da gram%tica at( 0 sua /ltima edi#$o em 1755. O segundo, com o t'tulo de
Indiculo Universal, )editado em 1716* ( um texto onomasiol&gico traduzido e
adaptado do franc,s para portugu,s )Pomey / Franco*, e integra-se numa
galeria pouco preenchida na dicionar'stica portuguesa, de vocabul%rios, ou
nomenclaturas breves, de tipo enciclop(dico, onde avulta a Amalthea )1673*
de Frei Tom%s da Luz )c. 1633-1713* )Verdelho 2006*.
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O terceiro ( o Pomarium Latinitatis elegantiori consitum )Coimbra 1736*,
um pequeno dicion%rio de origem francesa, orientado para a exercita#$o da
escrita latina, feito ainda pelo jesu'ta Fran#ois Pomey e adaptado ao
portugu,s certamente pelos professores do Col(gio das Artes, muito
provavelmente pelo ent$o ainda escol%stico Manuel de Azevedo )1713-1796*.
3. O Vocabulario de Bluteau
Entre os vocabul%rios bilingues de origem renascentista e os
dicion%rios monolingues modernos, situa-se a obra mais monumental da
lexicografia portuguesa, o Vocabulario Portuguez e Latino )R. Bluteau 1712/28*
que ao longo de 10 volumes 1in folio3, confeccionados com especiosas
encaderna#.es e grande requinte tipogr%fico, recolhe um abundant'ssimo
corpus lexical portugu,s, com uma pormenorizada explicita#$o referencial e
sem+ntica. O latim ( objecto de uma informa#$o muito sum%ria e t$o
pouco significativa, no conjunto da obra, que pode ser considerada
essencialmente monolingue.
O autor, Rafael Bluteau )1638-1734*, nasceu em Londres, de fam'lia
francesa, teve forma#$o francesa e italiana )doutorou-se em Roma*,
beneficiando de uma enriquecedora experi,ncia de multilinguismo. Enviado
para Portugal aos 30 anos como cl(rigo teatino aprendeu muito
rapidamente a l'ngua portuguesa e come#ou a us%-la numa intensa
actividade orat&ria. Tornou-se um dos arautos da vernaculidade e da
normaliza#$o lexical e ortogr%fica )Prosas portuguezas 1728*.
O Vocabul!rio vem tamb(m acompanhado por uma alargada reflex$o
de tipo te&rico, apresentada em textos introdut&rios e posfaciais em que se
repercute o pensamento lingu'stico e a pr%tica lexical da (poca. Entre
outros aspectos salientaremos: a entroniza#$o das variedades lingu'sticas
1nobres3 autorizadas pelos bons escritores e pelo prest'gio da corte; uma
certa relativiza#$o do nacionalismo lingu'stico )todas as l'nguas 1tem
singulares excellencias, & cada na#$o lhe parece o seu idioma melhor de
todos3 6 Prologo 1ao leitor estrangeiro3 6, Bluteau corrige a opini$o da
1maior parte dos estrangeiros3 que ent$o, na Europa, consideravam que o
portugu,s n$o era 1lingoa de por si3, mas apenas uma 1corrup#am do
Castelhano3 que n$o justificaria um investimento dicionar'stico, e
acrescenta: 1As lingoas Portugueza & Castelhana s$o duas irmaans, que tem
alguma semelhan#a entre si, como filhas da lingoa Latina; mas huma &
outra logra a sua propria independencia & nobreza, porque nem do
Portuguez se deriva o Castelhano, nem do Castelhano descende o
Portuguez. 3 6 ib. *; o aproveitamento da tradi#$o lexicogr%fica portuguesa
)1Neste exercicio gloriosamente se ocuparam os Barbosas, os Cardosos, os
Pereiras3 6 ib. *, juntamente com um amplo reconhecimento da
bibliografia europeia da (poca, anotada num 1Vocabulario de vocabularios3
)Suplemento, parte II 1728, 535-548*; uma s'ntese cr'tica da teoriza#$o
lexicogr%fica do tempo, com decidida op#$o por um modelo de dicion%rio
autorizado, locuplet'ssimo )dando entrada a todas as terminologias t(cnicas
e a um leque amplo de variedades - regionais, cronol&gicas e s&cio-
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profissionais*, mas sem perder as caracter'sticas de um dicion%rio
essencialmente de l'ngua, com recusa da informa#$o caracter'stica dos
dicion%rios de hist&ria e de nomes pr&prios.
O V o c a b u l ! r i o actualizou e aumentou cinco vezes mais
aproximadamente o corpus lexical portugu,s at( ent$o dicionarizado
)Verdelho 1987, 163*, e passou a constituir uma refer,ncia obrigat&ria e
quase definitiva para toda a lexicografia subsequente.
A melhor s'ntese cr'tica do Vocabul!rio encontra-se na 1Planta3
introdut&ria do Dicion!rio da Academia apresentada )1780* pelo acad(mico
Pedro Jos( da Fonseca. Depois de louvar a obra e de a escolher como fonte
privilegiada para o empreendimento da Academia, censura nela os pontos
seguintes: 1o titulo deste mesmo Vocabulario, a redundancia da sua prolixa
erudi#$o, a falta de innumeraveis vocabulos Portuguezes, e de autoridades,
que na maior parte das suas accep#.es qualifiquem os mesmos, que traz,
finalmente a m0 elei#$o dessas taes poucas autoridades sem critica nem
gradua#$o )...* hum sem conto de defini#.es ou explica#.es de termos por
v%rios modos defeituosas, muitas etymologias erradas ou pouco seguras,
havendo outras certas ou mais provaveis, e n$o menos cita#.es de Autores
Portuguezes impropriamente allegadas, ou em confirma#$o de significado,
para que n$o servem, ou pelo modo viciado, com que est$o transcritas; al(m
de outros defeitos ass0s notaveis ainda naquillo mesmo que directamente
toca 0 lingoa Portugueza. 3 )Diccionario 1793, p. III*.
Correspondendo a uma inten#$o do pr&prio Bluteau, e aproveitando
materiais deixados, depois da sua morte, foi decidida a publica#$o de um
Complemento do Vocabulario portuguez de Bluteau que chegou a ser parcialmente
impresso sob a orienta#$o e revis$o de Jos( Caetano )1690 - post 1757*.
Todo esse material ter% desaparecido, incinerado sob os escombros do
terramoto de 1755.
Luis A. Verney, considerando o vulto e a pouca funcionalidade do
Vocabul!rio, sugeria, em 1747, que 1seria necess%rio que algum homem douto
abreviasse o dicion!rio do P. Bluteau e o reduzisse 0 grandeza de um tomo
em folha, ou dois em 453 )Verney 1949 )1747*, I, 128*. Uma primeira
compila#$o foi empreendida pelo Pe. Carlos Folqman )17046?* que
publicou em 1755 um Diccionario Portuguez e Latino, no qual as dic')es e phrases da
lingua portugueza *…+ se acham clara e distinctamente vertidas na latina, e authorisadas
com exemplos dos auctores classicos. *…+ Compilado do Vocabulario do Reverendo
Padre D. Rafael Bluteau. Todavia este dicion%rio foi sobretudo feito para
socorrer os estudantes de latim. Quem efectivamente correspondeu 0
sugest$o de Verney, dando sequ,ncia 0 obra de Bluteau e cumprindo o
projecto de um dicion%rio funcional da l'ngua vern%cula, foi Ant&nio de
Morais Silva, o primeiro dicionarista moderno da l'ngua portuguesa.
)Silvestre 2004*.
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4. Tentativas de elabora#$o enciclop(dica no s(c. XVIII
A acumula#$o enciclop(dica precede a elabora#$o dicionar'stica na
tradi#$o greco-latina e mant(m a sua especificidade ao longo da idade
m(dia e durante a idade moderna e contempor+nea, at( aos nossos dias,
com intensificada emerg,ncia a partir do s(c. XVIII. Todavia, as suas
caracter'sticas para-lexicogr%ficas conduziram a uma certa converg,ncia
entre a produ#$o dicionar'stica e a indexa#$o enciclop(dica, suscitando
mesmo a publica#$o de dicion%rios enciclop(dicos ou universais )cf. 6*.
Em Portugal foram conhecidas enciclop(dias medievais escritas em
latim, delas se guardam testemunhos manuscritos entre o esp&lio
alcobacense da Biblioteca Nacional, e em outros fundos bibliogr%ficos.
Alguns desses textos repercutiram-se na l'ngua portuguesa em obras
did%cticas como as da Casa de Avis, mas n$o ( conhecida entre n&s
produ#$o enciclop(dica pr&pria, at( ao final do s(culo XVII, se
exceptuarmos o projecto apenas esbo#ado e inacabado de Rodrigues Lobo
)c. 1575-1621*, que ensaiou na Corte na Aldeia )1619*, uma tentativa de roteiro
do saber global do seu tempo. A primeira publica#$o caracterizadamente
enciclop(dica foi escrita por Fr. Fradique Esp'nola )falecido em 1708 em
idade muito provecta* com o t'tulo Escola Decurial de Varias Li')es. )em 12
vols. ou partes: I-1696; II-1697; III e IV-1698; V e VI e VII-1699; VIII1700; IX-1701; X-1702; XI-1707; XII-1721; reeditadas entre 1733/36*.
Ao longo do s(c. XVIII, al(m da reedi#$o da Escola Decurial, foram
publicadas em Portugal outras tentativas enciclop(dicas que, integrando-se
ainda na sequ,ncia das compila#.es eruditas medievais, acrescentam j%
algum saber reconhecido durante os s(cs. XVI e XVII. Entre essas obras
deve destacar-se a de Fr. Jo$o Pacheco )1677 - post 1747* Divertimento erudito
para os curiosos de noticias historicas, escholasticas e naturaes, sagradas e profanas,
descobertas em todas as idades e estados do mundo ate o presente de que foram
publicados 4 tomos )I-1734, II/III/IV-1738* de um conjunto previsto de 8,
)parte do ms. in(dito - segundo Inoc,ncio Silva, vol. 3, p. 430 - subsistir%
ainda na Biblioteca Nacional*. Muitas s(ries onom%sticas publicadas por Fr.
Jo$o Pacheco, sobre v%rios dom'nios da realidade, foram integralmente
compendiadas do Vocabul!rio de Bluteau.
O mais completo projecto enciclop(dico, elaborado em portugu,s no
s(culo XVIII, ( devido ao oratoriano Teodoro de Almeida )1722-1804*,
com o t'tulo Recrea'(o Filos&fica. Publicado o primeiro volume em 1751,
prolonga-se por mais uma dezena de volumes at( ao in'cio do s(culo XIX,
com reedi#.es dos primeiros, correspondendo certamente a uma apreci%vel
solicita#$o do p/blico. Trata-se de uma obra de divulga#$o, redigida
segundo o modelo plat&nico em di%logo, que tem por objecto a instru#$o
sobre 1omni re scibile3 )1a mat(ria ( t$o dilatada que n$o tem outros limites
sen$o os do universo3*, e por motiva#$o a valoriza#$o da l'ngua portuguesa
na sua adequa#$o para o conhecimento cient'fico, 1que n$o ( menos
abundante, nem menos propria para explicar estas mat(rias do que a latina
ou francesa. )...* Nunca me agradou a opini$o de alguns que fazem as
ci,ncias anexas a algum idioma: Sempre julguei que a verdade era natural de
todo o mundo: os povos ainda os mais rudes e barbaros a entendem; e n$o
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s$o outra cousa as ci,ncias mais que o descobrimento da verdade3
)Recrea'(o, t. I, texto introdut&rio 1Aos que lerem3*.
Estas s/mulas eruditas, que se encontram quase totalmente
esquecidas na mem&ria cultural portuguesa, d$o testemunho de um
horizonte cient'fico e cultural interessante, cheio de informa#.es
insuspeitadas e indispens%veis para o estudo da diacronia lexical,
especialmente na incorpora#$o e aportuguesamento dos vocabul%rios
t(cnicos e cient'ficos.
5. In'cio da lexicografia moderna monolingue portuguesa
Na segunda metade do s(culo XVIII e especialmente no fim do
s(culo, come#aram a surgir os primeiros dicion%rios modernos monolingues
portugueses. Num ambiente de verdadeira efervesc,ncia lexicogr%fica )em
que se vinha desenvolvendo tamb(m uma nova lexicografia bilingue que
punha o portugu,s em contacto com as l'nguas europeias, nomeadamente o
franc,s, o ingl,s e o italiano*, s$o publicados os dicion%rios de Bernardo
Bacelar )1783*, de Morais Silva )1789*, da Academia das Ci,ncias de Lisboa
)1793*, a par de um conjunto de vocabul%rios especiais, ortogr%ficos )J. M.
Madureira Feij& 1734, 39, 81, etc.; L. Monte Carmelo 1767; J. P. Freire da
Cunha 1769* de arca'smos )Viterbo 1798*, de arabismos )Sousa 1789*, e ainda
outros expressamente orientados para o apoio 0 pr%tica ret&rica e liter%ria,
dicion%rios po(ticos )C. Lusitano 1765, Diccionario Exegetico 1781*, de
sin&nimos )Bluteau 1712-1728, Suplemento, vol. 2; Saraiva 1821* e de rimas
)Guerreiro 1784*.
5.1. Dicion!rio da l"ngua portuguesa )1783* de Bernardo de Lima e
Melo Bacelar

O franciscano Bernardo de Lima e Melo Bacelar )ou Bernardo de
Jesus Maria c. 1736 - p. 1787* usou pela primeira vez em Portugal o t'tulo
moderno Dicion!rio da l"ngua portuguesa. Trata-se, todavia, de uma obra
falhada, que n$o contribuiu de modo apreci%vel para a moderniza#$o da
lexicografia do portugu,s. O autor fundamentou o trabalho numa reflex$o
te&rica que repercute o pensamento lingu'stico da (poca, valorizando a
pesquisa lexical sobre todos os textos documentais do patrim&nio escritural
da l'ngua, mas essa informa#$o n$o transparece de modo nenhum ao longo
do dicion%rio. Pelo contr%rio, n$o se fornece qualquer indica#$o textual ou
hist&rica para o corpus recolhido, a n$o ser uma abundante e inconsistente
etimologia grecizante, com base no pressuposto preliminarmente afirmado
de que o portugu,s tem a sua origem na l'ngua grega. Esta perspectiva vicia
grande parte da descri#$o etimol&gica e sem+ntica do dicion%rio. O aspecto
mais inovador encontra-se na tentativa de sistematizar a apresenta#$o e
ordena#$o da nomenclatura atrav(s de uma rigorosa segmenta#$o
morf(mica. De resto, a obra apresenta ainda outras caracter'sticas que
seriam muito louv%veis )tais como a leveza e funcionalidade do volume e a
abund+ncia do corpus, o mais copioso at( ent$o recolhido*, se a selec#$o,
fundamenta#$o e redac#$o lexicogr%ficas tivessem suficiente qualidade. O
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Diccionario de Bacelar, n$o obstante a sua originalidade, ocupa um lugar
modesto e pouco lisonjeiro na hist&ria da lexicografia portuguesa.
5.2. Dicion!rio da l"ngua portuguesa )1789* de Ant&nio de Morais
Silva

Ant&nio de Morais Silva )1755-1824* ( um nome predominante e
tutelar na hist&ria da lexicografia portuguesa. A sua obra, em sucessivas
reedi#.es, acompanhou a l'ngua em Portugal e no Brasil )Morais Silva era
natural do Rio de Janeiro* ao longo de dois s(culos, como a mais
importante refer,ncia para o uso lexical. Na sua primeira edi#$o, o
Dicion!rio da l"ngua portuguesa foi dado ao p/blico em 1789 como se se
tratasse de uma reedi#$o actualizada e reduzida de dez a dois volumes, da
obra de Bluteau )1composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado, e
accrescentado por Antonio de Moraes Silva3*. S& na 27. ed. )1813* M. Silva se
atribui a plena autoria mas, na realidade, a identifica#$o da sua autoria (
incontest%vel desde a primeira edi#$o. 4 um obra muito diferente da de
Bluteau na sua concep#$o, nos seus objectivos, no tratamento do corpus e
at( na pr&pria fundamenta#$o lexicogr%fica.
Estamos perante o primeiro dicion%rio moderno da lexicografia
portuguesa. M. Silva elimina um pouco mais de um quarto das entradas de
Bluteau, correspondentes 0 nomenclatura enciclop(dica, onom%stica e
hist&rica do grande Vocabul!rio, e acrescenta aproximadamente um ter#o de
entradas )cerca de 22. 000* inteiramente novas, recolhidas em autores
1portugueses casti#os e de bom s(culo pela maior parte3, configurando
assim, no espa#o lingu'stico portugu,s, um modelo de dicion%rio de l'ngua
autorizado, com exclus$o da informa#$o bilingue e da informa#$o hist&rica
e enciclop(dica em geral.
Pela boa doutrina e pela funcionalidade da apresenta#$o, o
Diccionario de M. Silva teve uma r%pida e copios'ssima divulga#$o ainda em
vida do autor, e depois, sempre sob a sua designa#$o autoral, preencheu a
mais importante sequ,ncia editorial dicionar'stica portuguesa )cf. 6*
Tornou-se assim, um testemunho privilegiado da evolu#$o do vocabul%rio
portugu,s e simultaneamente um factor de refer,ncia e de padroniza#$o.
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5.3. O Dicion!rio da Academia Real das Ci#ncias )1793%

A Academia Real das Ci,ncias de Lisboa, motivada, desde a sua
institui#$o )1779*, para os estudos da l'ngua, determinou como um dos seus
1utilissimos intentos, que a composi#$o de hum Diccionario da mesma
lingoa fizesse parte dos seus primeiros trabalhos3. Em sess$o de 4 de Julho
de 1780 foi apresentada a 1Planta para se formar o Diccion%rio3, e o
primeiro tomo, que haveria de ficar /nico )com a nomenclatura come#ada
por A-, terminando em 1Azurrar3*, foi publicado em 1793.
Entre os acad(micos que mais eficazmente participaram na sua
composi#$o, destacam-se tr,s professores do Col(gio dos Nobres: Pedro
Jos( da Fonseca )1737?-1816*, que fora j% o dicionarista encarregado de
produzir os dicion%rios que deveriam substituir a Prosodia, suprimida pela
reforma escolar pombalina, Bartolomeu In%cio Jorge )professor de filosofia
e estudioso da literatura portuguesa e latina*, e Agostinho Jos( da Costa de
Macedo )1745-1822*. O primeiro escreveu os textos introdut&rios, onde se
explicita o 1desenho, a ordem, contextura e materia do Diccion%rio 1, e foi
tamb(m o principal coordenador da selec#$o e do tratamento do 1corpus3;
o /ltimo foi o respons%vel 1in totum3 pela compila#$o e redac#$o do
Cat!logo dos autores e obras que se ler(o e de que se tomar(o as autoridades para a
composi'(o do Diccionario da Lingoa Portugueza. Trata-se de uma abundante
recolha e aprecia#$o bibliogr%fica )prolonga-se por 150 p%ginas 1in folio3*
sobre os autores 1classicos3 portugueses e as suas obras, at( ao final do s(c.
XVII. Segundo o testemunho de Inoc,ncio, s$o 1triviaes os erros, lacunas e
confus.es de toda a esp(cie3 neste Cat!logo, e o seu autor limitou-se 1a
extrahir servilmente da Bibliotheca de Barbosa os nomes dos escriptores e
indica#.es das obras3 )I. Silva 1858, vol. 2, 55*.
O Diccionario da Academia d% testemunho de um saber lexicogr%fico
moderno, apoiado em boa reflex$o te&rica, esclarecida pela experi,ncia
portuguesa e estrangeira. Oferece, al(m da copiosa nomenclatura de
1vocabulos puramente Portuguezes3 )Base VIII*, rigorosamente alfabetados,
uma boa estrutura#$o dos artigos correspondentes a cada entrada.
Comp.em-se da classifica#$o gramatical, com informa#.es complementares
sobre o g(nero, o n/mero, as irregularidades e as reg,ncias dos verbos;
indica#$o sobre o uso ou variedade )1facultativa, forense, mechanica, de
provincia, vulgar, comica, proverbial, antiga ou antiquada3*; a 1defini#$o,
explica#$o ou descri#$o3; a etimologia; as variantes ortogr%ficas )incluindo
as variantes diacr&nicas*; a textualiza#$o autorizada; a abona#$o de ep'tetos
para os substantivos, e de adv(rbios de modo )em -mente* para os verbos; e,
1no fim de cada vocabulo3, acrescentam-se 1os Adagios ou Proverbios, que
lhe tocarem3 )Base XVII*. )Casteleiro 1981*
O Diccionario da Academia ( o mais significativo empreendimento da
exercita#$o normativa sobre a l'ngua portuguesa, foi suscitado num
momento de teoriza#$o lingu'stica intensa, de teor nacionalista. O purismo,
a defesa e o enriquecimento do idioma p%trio dominam o pensamento
lingu'stico do final do s(c. XVIII. O bom uso e as boas palavras
portuguesas polarizam o conv'vio arc%dico e ocupam as actividades da
Academia das Ci,ncias, que promove, a prop&sito, v%rios concursos, n$o s&
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para a elabora#$o da gram%tica filos&fica, mas tamb(m para a pesquisa
lexical e lexicogr%fica que devia acompanhar a elabora#$o do grande
Dicion%rio. Sirva de exemplo o trabalho de Ant&nio das Neves Pereira
)+1818* Ensaio critico - 1Sobre qual seja o uso prudente das palavras de que se
servir$o os nossos bons Escritores do Seculo XV, e XVI; e deixar$o
esquecer os que depois a seguir$o at( ao presente. 3 )Pereira 1793*
5.4. Dicion%rios especializados

No +mbito deste pensamento lingu'stico se enquadram tamb(m os
vocabul%rios ortogr%ficos acima referidos, bem como a obra de Rosa
Viterbo e os vocabul%rios po(ticos e para-liter%rios, que merecem aqui um
breve apontamento.
O Elucidario )cf. Viterbo 1798/1799* de Fr. Joaquim de Santa Rosa de
Viterbo )1744-1822* feito com base )inconfesso furto* nos ms. de Fr.
Bernardo da Encarna#$o )Fi/za 1965, 53 e s. *, ( um valioso )apesar de
incompleto* dicion%rio do portugu,s arcaico, compilado para facilitar a
leitura do texto antigo documental. Forma, juntamente com a obra )ainda
actual* de Fr. Jo$o de Sousa )1734-1812*, Vestigios da l"ngua ar!bica em Portugal,
ou Lexicon etymologico de palavras e nomes portuguezes, que tem origem arabica
)1789* o primeiro conjunto de lexicografia de tipo filol&gico, testemunhando
igualmente o interesse desta (poca pelos estudos lexicogr%ficos e
metalingu'sticos.
Sumamente interessantes, pela sua originalidade dicionar'stica e pelo
seu interesse lingu'stico, s$o os vocabul%rios feitos para socorro da pr%tica
liter%ria.
O Diccionario poetico )1765* de C+ndido Lusitano )nome arc%dico de
Francisco Jos( Freire 1719-1773* prolonga na l'ngua portuguesa a tradi#$o
dos dicion%rios de sin&nimos e de ep'tetos latinos )nomeadamente o Gradus
ad Parnassum* que lhe serviram de modelo e tamb(m de fonte para
numerosas formas que transfere do latim ao portugu,s, contribuindo para
acentuar a latiniza#$o da l'ngua e da poesia portuguesa )Verdelho, E. 1983*
Entre os dicion%rios para-liter%rios do s(c. XVIII tem sido esquecido
o Diccionario exegetico )1781*, 1dado ao publico por hum anonymo3 e que
pode quase certamente ser atribu'do ao tip&grafo e editor Francisco Lu's
Ameno )1713-1793*. Trata-se de um dicion%rio in 85 pequeno, com cerca de
6000 entradas distribu'das ao longo de 296 p%ginas, mais 15 com uma breve
colec#$o de 1Adagios selectos da lingua portugueza3. A nomenclatura foi
cuidadosamente escolhida, segundo previne o autor no 1Prolegomeno3,
entre os 1vocabulos menos vulgares3, 1os vocabulos mais castigados e de que
so us$o os Doutos3. A par dos numerosos latinismos, grecismos, tecnicismos
)sobretudo no +mbito da terminologia da ret&rica* este vocabul%rio oferecenos o mais significativo produto da teoriza#$o lingu'stica e po(tica daquele
tempo, com grande relevo para o crit(rio purista e para a valoriza#$o da
literariedade ao n'vel da selec#$o lexical. N$o teve reedi#.es mas parece que
era obra muito procurada ainda no s(c. passado )I. Silva 1858-1958, vol. 2,
135*.
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O Diccionario de consoantes )1784* de Miguel do Couto Guerreiro )c.
1720-1793* ( tamb(m um dos dicion%rios especiais auxiliares da exercita#$o
liter%ria, que come#aram a aparecer na lexicografia portuguesa, a partir
desta (poca. O apoio 0 pr%tica versificat&ria era at( ent$o procurado em
obras estrangeiras, e nomeadamente no tratado e gloss%rio do espanhol
Rengifo de que se conhecem exemplares em bibliotecas portuguesas. O
dicion%rio de rimas de Guerreiro vem integrado num conjunto editorial
com o t'tulo Tratado da versifica'(o portugueza, composto por tr,s partes: um
texto breve introdut&rio, sobre a t(cnica versificat&ria, segue-se o dicion%rio
que se estende ao longo de 440 p%ginas )in 85 pequeno*, e completa o
volume um breve texto posfacial, em verso, sobre a teoria po(tica. As listas
infind%veis de formas )mais de 30. 000*, subordinadas pela sua estrutura
rim%tica, poder$o fornecer preciosas informa#.es para a hist&ria do
vocabul%rio e do universo po(tico e tamb(m para a hist&ria da l'ngua,
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nomeadamente no que respeita 0 inova#$o e 0 criatividade lexical. Sirva de
exemplo o conjunto de formas subordinadas 0 rima -ismo que anda pela
meia centena. Este paradigma flexional iria desenvolver-se sobretudo no s(c.
XIX.
A lexicografia de apoio 0 exercita#$o po(tica foi preenchida nos s(cs.
XIX e XX pela edi#$o de v%rios dicion%rios de rimas )Eug(nio de Castilho,
Costa Lima, Visconde de Castel.es, Duque-Estrada, Guimar$es Passos - os
dois /ltimos brasileiros* mas, at( ao s(c. XIX, parece ter sido muito escassa
a sua produ#$o em Portugal. Do final do s(c. XVIII, ou um pouco antes,
guarda-se manuscrito )Bibl. Geral da Univ. de Coimbra, ms. 1082* um
rim!rio feito sobre toda a obra de Cam.es. )Verdelho 1984, 185*
Neste conjunto de lexicografia para-liter%ria, caber% ainda uma
refer,ncia aos dicion%rios de sin&nimos que entraram no espa#o
metalingu'stico portugu,s pela m$o de Bluteau. Este not%vel patrono da
dicionar'stica portuguesa acrescentou 0 parte II do Suplemento do
Vocabul!rio )1728*, um Vocabulario de Synonimos, e Phrases Portuguezas
composto por mais de 2000 entradas. Bluteau repercutiu em Portugal
modelos recolhidos no contacto com o espa#o cultural das suas raizes
)nomeadamente dos franceses: A. de Montm(ran - Synonymes et Epyth,tes 1645, e Girard - Justesse de la Langue Fran'aise. Trait- de Synonymes -1718* e deu
assim origem a uma especializa#$o lexicogr%fica que tem uma assinal%vel
import+ncia para a exercita#$o liter%ria em l'ngua portuguesa e que foi
continuada pelas obras do Cardeal Saraiva )1821*, de Jos( da Fonseca e
In%cio Roquete )1830/1850, teve numerosas reimpress.es at( 0 actualidade*,
de Eduardo de Faria / Lacerda )1849/58*, Jo$o Felix Pereira )1885*, Henrique
Brunswick )1899* e v%rios outros )Verdelho, E. 1981*. Os dicion%rios de
sin&nimos s$o expressamente orientados para o apoio 0 escrita elaborada,
liter%ria ou para-liter%ria. S$o obras 1que o homem de bom gosto poder%
consultar com fruto, e em que o literato e o escritor p/blico achar$o mais
recursos para variar a frase e dar eleg+ncia ao estilo, do que em nenhum
outro escrito deste g(nero3 )Roquete, Introdu#$o ao Dic. de Synonymos*.
6. Lexicografia monolingue dos s(culos XIX e XX

A produ#$o lexicogr%fica monolingue portuguesa do s(culo XIX foi
bastante abundante, sem todavia atingir um n'vel de qualidade e quantidade
compar%vel ao de outras l'nguas europeias. Numa aprecia#$o global, pode
caracterizar-se pelos seguintes aspectos:
1* presen#a tutelar do dicion%rio de Morais Silva, que teve 7 reedi#.es
ao longo do s(culo )1813, 23, 31, 44, 58, 77/78, 90/91*, sempre 1acrescentadas e
melhoradas3, segundo a declara#$o dos editores, e que serviu de fonte e de
modelo te&rico para os restantes dicion%rios;
2* divulga#$o do dicion%rio de l'ngua e sua adequa#$o a manual
escolar;
3* aparecimento de alguns grandes dicion%rios portugueses;
4* escassa renova#$o te&rica e insuficiente pesquisa lexicogr%fica no
+mbito da l'ngua portuguesa.
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6.1. A tradi#$o de Ant&nio de Morais Silva

O Dicion!rio da l"ngua portuguesa composto por Ant&nio de Morais
Silva, ofereceu 0 lexicografia portuguesa um caracter'stico dicion%rio de
l'ngua, que se manteve at( ao presente como exemplar manifesta#$o de uma
persistente tradi#$o lexicogr%fica voltada para a recolha do l(xico
patrimonial e para a verifica#$o do seu uso autorizado. As sucessivas
reedi#.es limitaram-se a actualiz%-lo com acrescentos no dom'nio da
nomenclatura e com mais algumas cita#.es de novas palavras e frases que o
1uso moderno dos bons escritores de todo o g(nero3 foi adoptando. O autor
participou neste processo enriquecedor e actualizador, de maneira exclusiva
at( 0 27. ed. e, de modo mais indirecto, na 37. )1823*, que saiu 1mais correcta
e accrescentada de cinco para seis mil artigos3 sob a revis$o de Pedro Jos(
de Figueiredo )1762-1826*, e na 4a. )1831* que, saindo embora p&stuma, foi
1reformada, emendada e muito acrescentada3 com base em manuscrito do
pr&prio M. Silva, e 1posta em ordem, correcta e enriquecida de grande
numero de artigos novos e dos synonimos3 por Teot&nio Jos( de Oliveira
Velho )1776?-1837?*. Estes reeditores, que participaram de maneira activa no
processo de muta#$o pol'tica vivido em Portugal a partir de 1820, deram ao
Dicion!rio um valor testemunhal sobre a importante renova#$o do l(xico da
vida p/blica, das ideias e das institui#.es portuguesas.
O Dicion!rio de M. Silva, com um formato sempre volumoso,
dividido em 2 grossos tomos, deveria ser um livro caro, pouco acess'vel ao
p/blico em geral e de manuseio pesado. N$o deixou mesmo assim de ter
uma larga recep#$o como se pode constatar pelo reconhecido sucesso
editorial. e por testemunhos frequentes entre os escritores e publicistas do
s(c. XIX )nomeadamente por Camilo Castelo Branco* que o designavam
simplesmente por 1o Morais3, num processo de antonom%sia que revela bem
a supremacia desta obra no panorama dicionar'stico portugu,s. Entretanto,
a par deste e de outros dicion%rios de vulto, novas exercita#.es de
lexicografia monolingue s$o procuradas num mercado que se alarga
consideravelmente ao longo do s(c. XIX, acompanhando a democratiza#$o
da frequ,ncia escolar e a generaliza#$o da comunica#$o pela escrita, com
especial relevo para a literatura romanesca e para o jornalismo. )Verdelho
2003*
6.2. Democratiza#$o e escolariza#$o do dicion%rio

Os dicion%rios pr%ticos, funcionais e de f%cil utiliza#$o, institu'ramse, a partir do in'cio do s(c. XIX, como livros escolares e manuais auxiliares
do uso quotidiano da l'ngua. O primeiro publicado em Portugal foi o 1Novo
Diccionario da Lingua Portugeza, composto sobre os que at( o presente se tem
dado ao prelo, accrescentado de varios Vocabulos extrahidos dos Classicos
Antigos, e dos Modernos de melhor nota, que se ach$o universalmente
recebidos. Lisboa, na Typografia Rollandiana. 1806. Com Licen#a da Meza
do Desembargo do Pa#o. 3 O autor an&nimo, claramente motivado pelo
sentido pr%tico da sua obra, esclarece, num breve pr&logo )cabe na p%gina
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inicial*, que, 1seguindo o exemplo de bons Diccionaristas3, omitiu neste
dicion%rio 1as numerosas cita#.es e allega#.es que occupari$o huma boa
parte do seu volume3, e limitou-se a 1dar a cada vocabulo as significa#.es
proprias e translatas, que se ach$o em nossos classicos e s$o conhecidas dos
eruditos3. Elaborou assim um volume in 45 pequeno, que n$o vai al(m das
850 p%ginas, )n$o tem numera#$o de p%gina* e que oferece cerca de 30. 000
entradas, distribu'das, com grande legibilidade, em duas colunas. Foi
publicado an&nimo, certamente por iniciativa do editor Francisco Rolland.
Sobre as fontes deste dicion%rio, Inoc,ncio observa que 1N$o passa )tanto
quanto posso julgar* de mero extracto do Diccionario Portuguez, Francez e
Latino de Joaquim Jos( da Costa e S%, do qual se aproveitou somente a
disposi#$o dos termos e suas defini#.es na parte propriamente portugueza3
)2. 137*. Revendo os textos verificamos que o autor usou tamb(m o
dicion%rio de Morais Silva, fazendo sistematicamente uma s'ntese com a
informa#$o recolhida num e noutro. O anonimato poder% justificar-se pela
indissimul%vel proximidade em rela#$o a esses dois textos. O Novo
Dicion!rio teve pelo menos duas reedi#.es )1817 e 1835*, com alguma
actualiza#$o e amplia#$o da nomenclatura. Foi verdadeiramente o iniciador
da lexicografia portuguesa monolingue de uso geral.
Nas origens da lexicografia monolingue portuguesa podem ainda
incluir-se: uma Encyclopedia Portugueza )1817* por N. P. O. S. D. E. S
)Nicolau Peres ?* que n$o passou do 15. tomo; um Diccionario Universal da
Lingua Portugueza 1Por uma sociedade de Literatos3 iniciado em 1818 e
retomado em 1845 e que ficou igualmente inacabado )cf. infra, 6. 3. 1*; e um
Diccionario geral da lingua portugueza de algibeira 1por tres Literatos Nacionaes3
)1818-1821*. Esta obra sofreu o desapre#o de Inoc,ncio )cf. I. Silva, vol. 2,
136* e provavelmente tamb(m do p/blico, porque foi necess%rio relan#%-la
com o rosto de uma 27. edi#$o fict'cia datada de 1839. Trata-se em todo o
caso de um interessante documento lexicogr%fico, pela (poca em que foi
feito, pela renova#$o e originalidade da nomenclatura )com espa#o
criterioso para a erudi#$o, para os tecnolectos e para a neologia em geral*,
pela precis$o das defini#.es e at( pela redac#$o dos artigos.
A produ#$o de dicion%rios portugueses transferiu-se entretanto, na
sua maior parte, e durante v%rias d(cadas, para Fran#a, e mais precisamente
para Paris, procurando, provavelmente, suprir a aus,ncia de recursos
tipogr%ficos suficientes para corresponder em Portugal 0 crescente
solicita#$o deste g(nero de textos. Esta circunst+ncia coincide com a estadia
em Fran#a )onde j% viviam ou passaram a viver* alguns dos mais operosos
dicionaristas portugueses, em condi#.es de alargado contacto com a
lexicografia estrangeira e de inevit%veis influ,ncias sobretudo francesas. Ali
surgiram os decisivos modelos dos dicion%rios pr%ticos, publicados por Jos(
da Fonseca e por Roquete, entre outros, e o primeiro dicion%rio
etimol&gico da l'ngua portuguesa, assinado por Const+ncio. Francisco
Solano Const+ncio )c. 1772-1846*, que publicara j% 4 eds. de um dicion%rio
bilingue )franc. -port. e port. -franc., 1811/20/28/34*, editou tamb(m um
Novo diccionario critico e etymologico da Lingua Portugueza )1836*, um dic. 1mais
amplo, completo e util que os ja existentes, posto que menos volumoso, e
mais comodo no pre#o3 )do texto prefacial 1Advertencia3*. Trata-se de um
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volume in 45 grande, com perto de mil p%ginas, que, na realidade, excede
um pouco a expectativa de um dicion%rio pr%tico, quer pela sua
configura#$o, quer pelas caracter'sticas da sua composi#$o e pelos
elementos de informa#$o lingu'stica que valoriza, especialmente a
abundante acumula#$o sinon'mica )1com reflex.es criticas3*, que preenche
as glosas, e sobretudo a an%lise etimol&gica. Sobretudo neste aspecto, o
dicionarista revela um bom conhecimento da lexicografia europeia do
tempo )a pr&pria designa#$o de 1etimol&gico3 come#a a aparecer em
dicion%rios franceses da d(cada de 30*. Cita na 1Advertencia3, aludindo 0
dificuldade de estabelecer boa doutrina etimol&gica, a obra do 1profundo
Horne Tooke3 que 1nem sempre acertou com a verdadeira origem das
vozes3 e os 1Diccion%rios inglezes de Johnson, e o recente de M. Webster,
em Francez a obra de Court de G(belin e o Diccionario de M. Dubois de
Roquefort, o italiano da Crusca, assim como o allem$o de Wachter, e os
trabalhos dos eruditissimos R. e H. Etienne e do celebre Vossio. 3 Todavia,
o trabalho de Const+ncio marca, neste ponto, e de um modo geral no
respeitante 0 forma#$o das palavras, uma apreciada inova#$o na hist&ria da
lexicografia portuguesa. Sendo uma obra mista entre o pr%tico e o erudito,
pode considerar-se, em todo o caso, mais pr&xima do dicion%rio manual, e
assim foi interpretado pelo p/blico, visto que a solicita#$o comercial lhe
garantiu mais de uma dezena de edi#.es )quatro at( 1852*.
A obra mais divulgada da lexicografia portuguesa parisiense, e que
pode ser tomada como refer,ncia modelo dos dicion%rios pr%ticos,
escolares, foi o Diccionario da Lingua Portugueza de Jos( da Fonseca, 1feito
inteiramente de novo e consideravelmente augmentado, por J. -I. Roquete3,
publicado em 1848. Jos( da Fonseca )c. 1788-1866* assinara j% antes )Paris
1829* a publica#$o de um Novo Diccionario da Lingua Portugueza, recopilado
de todos os que at( o presente se tem dado a luz3. Este dicion%rio )diferente
do Novo Dicion!rio de 1806, v. supra* foi reproduzido em varias
reimpress.es sem altera#$o )1830, 1831, 33, 36, 40, 43* e acompanhado, a
partir de 1833, por um Diccionario de Synonymos, do mesmo autor como se
fosse um 25. vol. de uma /nica obra. Mas foi certamente Jos( In%cio
Roquete )1801-1870*, apresentado como segundo autor, o principal
respons%vel pela qualidade e funcionalidade do novo dicion%rio, publicado a
partir de 1848, juntamente com o 25 vol. - Diccionario dos synonymos, poetico e
de epithethos da lingua portugueza. Os dois volumes mantiveram sempre uma
certa autonomia. O 25. tem sido profusamente reeditado at( aos nossos
dias, mas o 15., que especialmente agora nos interessa, parece ter sido a obra
que melhor correspondeu ao uso quotidiano, 0 solicita#$o popular e 0
institucionaliza#$o do estudo da palavra, no ensino secund%rio liceal. O seu
espa#o de recep#$o alargou-se muito para al(m dos 1amantes da Litteratura
Portugueza3 )que os editores do dicion%rio de M. Silva identificavam como
seus destinat%rios*, e, segundo o esclarecimento do autor no 1Prologo3,
passou a integrar 1o homem de sociedade, o estadista, o orador parlamentar,
o advogado, o publicista, o commerciante, o estudante de humanidades que
n$o t,em tempo para longas investiga#.es3. Todos estes devem dispor 1d8um
diccionario que lhes explique succintamente a significa#$o das palavras
portuguezas, e em que achem promptamente o que basta para bem
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conhecer a sua lingua e evitar frequentes erros3. Roquete assumiu no
1Prologo3 da sua obra a concep#$o do manual essencialmente utilit%rio: 1Se
o primeiro livro d8uma na#$o (, como disse um sabio francez, o diccionario
de sua lingua, o livro de mais geral utilidade sera um diccionario manual em
que, sem omittir nenhum dos vocabulos antigos e modernos, que s$o
verdadeiramente da lingua, se offere#$o aos nacionaes em volume commodo
e portatil todas as accep#.es de bom cunho, desembara#adas de muitas
antiquadas e obsoletas que tanto pej$o os diccionarios maiores, e que o
illustrado uso tem reprovado como superfluas e de mao gosto3. O Dicion!rio
de Roquete, com a suas 50. 000 entradas, com a simplifica#$o dos artigos,
com uma renovada informa#$o gramatical )que inclui, entre outros
aspectos, os regimes e as conjuga#.es dos verbos irregulares*, com uma
op#$o ortogr%fica moderna e exemplar, com um pre#o certamente acess'vel
)visto que foi reimpresso durante anos sucessivos, pelo menos at( 1875*,
tornou-se o mais influente modelo para esta abundante produ#$o
dicionar'stica, que generalizou o uso do dicion%rio na escola, em casa e nos
locais de trabalho. E#a de Queir&s, dizem, manuseava o 1Roquete3 com
assiduidade.
Ainda em Paris, entre 1858 e 1879, foi impresso e reimpresso, em
formato de bolso, um 1Novo diccionario portatil da lingua portugueza,
compilado dos diccionarios mais modernos3, sob a direc#$o de Miguel
Martins Dantas )+1910*. Trata-se de um dicion%rio de sin&nimos. Os artigos
s$o preenchidos de modo esquem%tico com equival,ncias sinon'micas,
recorrendo raramente a uma simplificada redac#$o lexicogr%fica para
explicar as palavras de significa#$o gramatical.
A tradi#$o dos dicion%rios de l'ngua breves e leves teve, no final do
s(culo passado e no in'cio do presente, um renovado impulso,
especialmente motivado pela discuss$o ortogr%fica, pela actualiza#$o dos
estudos filol&gicos e lingu'sticos, e sobretudo pelo incremento da
escolariza#$o. A par da designa#$o geral de 1Dicion%rios da l'ngua
portuguesa3, apresentam em subt'tulos um conjunto de qualifica#.es que
apontam no sentido da valoriza#$o das informa#.es lingu'sticas
)1etimol&gico3, 1morfol&gico3, 1orto(pico3, 1ortogr%fico3, 1pros&dico3*, da
sua orienta#$o escolar )1acad(mico3, 1elementar3, 1do estudante3, 1escolar3*
e da sua acessibilidade comercial )1popular3, 1port%til3, 1pr%tico3*. Poder$o
citar-se, neste +mbito, entre v%rios outros, os trabalhos de Ant&nio Jos( de
Carvalho )?* e Jo$o de Deus )1830-1896*, Francisco Adolfo Coelho )18471919*, Agostinho de Campos )1870-1944*, Francisco Torrinha )1879-1955*,
Augusto Moreno )1870-1955*.
6.3. Grandes dicion%rios

A divulga#$o do dicion%rio de l'ngua e a sua adequa#$o ao uso
quotidiano e 0 exercita#$o escolar, constitui o facto mais relevante na
hist&ria da lexicografia portuguesa dos s(culos XIX e XX. O dicion%rio,
omnipresente e sempre dispon'vel, instituiu-se como texto fortemente
padronizador da l'ngua e como chave de acesso 0 significa#$o de um
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vocabul%rio cada vez menos apoiado pela aprendizagem do latim, e cada vez
menos imposto como exerc'cio de mem&ria, na programa#$o escolar.
A democratiza#$o do dicion%rio n$o esgotou, todavia, a reelabora#$o
e o aprofundamento da pesquisa lexicogr%fica sobre a l'ngua portuguesa.
Em Portugal surgem, a partir da segunda metade do s(c. XIX, alguns
dicion%rios que, sem atingirem dimens.es impressionantes, podem ser
considerados grandes, tendo em conta o espa#o editorial, cient'fico e
nomeadamente o modesto investimento filol&gico no +mbito dos estudos
da l'ngua portuguesa. Entre eles, al(m do dicion%rio de M. Silva, acima
referido, podem incluir-se o Novo diccionario da lingua portugueza )1849* de
Eduardo Faria e a correspondente sequ,ncia editorial de Jos( Maria de
Ara/jo Correia de Lacerda; o Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da
Lingua Portugueza )1871/74* iniciado pelo Dr. Frei Domingos Vieira; o
Diccionario Contemporaneo da Lingua Portugueza )1881* feito sobre um plano de
Francisco J/lio Caldas Aulete; o Diccionario Universal Portuguez Illustrado
)1882 ss.* editado por Henrique Zeferino de Albuquerque; o Novo
Diccionario da Lingua Portuguesa )1899* por C+ndido de Figueiredo; o
Dicion!rio Geral e Anal&gico da L"ngua Portuguesa )1948/52/58* por Artur Bivar;
e o Grande Dicion!rio da L"ngua Portuguesa )1949/59* sob o nome autoral de
Ant&nio de Morais Silva.
Estudos monogr%ficos sobre a elabora#$o destes dicion%rios )at( agora
quase totalmente inexistentes*, e em especial sobre os problemas suscitados
pela sua dispendiosa confec#$o material, muito poderiam contribuir para o
esclarecimento da hist&ria da tipografia portuguesa e para a compreens$o
do ambiente cultural e em especial da linguisticografia. Estas obras, ainda
que possam ser relacionadas com modelos da lexicografia estrangeira,
afirmam uma certa originalidade no espa#o lingu'stico portugu,s. T,m
entre si valor desigual e caracter'sticas muito diferentes, e pode dizer-se,
numa aprecia#$o global, que preenchem com bastante m(rito, a lexicografia
de uma l'ngua que n$o chegou a produzir, durante dois s(culos, um
dicion%rio completo de academia.
6.3.1. Dicion%rios universais

Entre o conjunto de obras citadas, a que mais se aproximaria do
modelo enciclop(dico, seria o dicion%rio universal, editado por Henrique
Zeferino de Albuquerque )1842-1925*, mas ficou muito longe de ser
conclu'do. Foi coordenado e revisto primeiro por Francisco Augusto de
Almeida )1838-1918* e a partir do 25 tomo por Jos( Fernandes Costa J/nior
)1848-1920*, mas foram publicados apenas 4 grossos volumes; 2 com as
entradas da letra A, um da letra B, e outro com parte da letra M )1884*. 4
essencialmente uma enciclop(dia, e n$o especificamente um dicion%rio de
l'ngua 6 traz em ep'grafe na p%gina de rosto 1Encyclop(dia das
Encyclop(dias3. Foi elaborado segundo o plano do Larousse, traduzindo em
grande parte o texto franc,s. Teve todavia, a colabora#$o de 1principaes
escriptores3 portugueses )entre os quais Camilo C. Branco que louvou
publicamente a realiza#$o* e brasileiros. Por sua vez, a informa#$o
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lingu'stica, lexicogr%fica e gramatical, parece bastante criteriosa e
abundante, com algum excesso de terminologias t(cnicas.
O modelo Larousse, em dois volumes, foi conclu'do por Francisco A.
de Almeida )A-P* e por Henrique Brunswick )1846-1919* )P-Z*, com
ilustra#.es do gravador e editor de origem espanhola Francisco Pastor
)1850-1922*, em 1898. Saiu com o t'tulo: Diccionario Illustrado da Lingua
Portugueza - Hist&rico, Geogr!phico, Scient"fico, Mythol&gico, Biogr!phico,
Bibliogr!phico, etc. - segundo o methodo de Larousse.
A rela#$o com os dicion%rios Larousse continuar-se-ia, na lexicografia
portuguesa com o Novo Diccionario Encyclopedico Luso-Brasileiro organizado e
publicado pela Livraria Lello em 2 vols. e com muitas reedi#.es.
Outros dicion%rios universais foram publicados em Portugal. Alguns
ficaram incompletos, mas reuniram ainda assim um material lexicogr%fico
consider%vel. O primeiro de entre eles foi o 1Diccionario Universal da Lingua
Portugueza, no qual se acham: -15 Todas as vozes da lingua portugueza
antigas e modernas, accentuadas segundo a melhor pronuncia, com as
diversas accep#.es, etc. -25 os nomes proprios da fabula, historia e
geographia antiga. -35 todos os termos proprios das artes, sciencias, officios,
etc. -45 a etymologia das palavras, etc. 3 )Lisboa, na Imp. R(gia, distribu'do
por cadernos, com interrup#.es entre 1818 e 23* parece ter terminado na
letra E- )1Ezteri...3 p. 895*. Dizia-se feito 1por uma sociedade de litteratos3 e
julga-se que a edi#$o foi inicialmente empreendida por Nicolau Perez
)espanhol* e continuada por Inoc,ncio da Rocha Galv$o )+c. 1864 no Rio de
Janeiro*.
Um segundo Diccionario Universal da Lingua Portugueza )que retoma em
parte o anterior*, come#ou a ser publicado em 1844, )Lisboa, tip. Ant&nio
Jos( da Rocha*, por iniciativa do editor Jos( Ant&nio Coimbra, e sob
coordena#$o e redac#$o de Pedro Cir'aco da Silva )+c. 1856* que tinha j%
colaborado no de 1818. A obra foi distribu'da em 1cadernetas3 soltas com
grandes interrup#.es at(, pelo menos, 1859. Ter% terminado pela letra L-,
aqu(m das 1800 p%ginas.
O dicion%rio de Eduardo de Faria )1823-1860?* anunciava-se tamb(m
como um dicion%rio universal, logo na p%gina de rosto, em que, a par da
informa#$o lingu'stica, naturalmente predominante )completada por um
dicion%rio de sin&nimos anexado a quase todas as edi#.es*, se acrescentava
tamb(m, al(m das terminologias t(cnicas e cient'ficas, uma nomenclatura
topon'mica - 1Contendo todas as vozes da lingua portugueza, antigas ou
modernas, com as suas varias accep#.es, acentuadas conforme 0 melhor
pronuncia, e com a indica#$o dos termos antiquados, latinos, barbaros ou
viciosos. - Os nomes proprios da geografia antiga e das principais terras de
Portugal. - Todos os termos proprios das sciencias, artes e officios, etc., e
sua defini#$o analytica. 3 A informa#$o enciclop(dica era muito diminuta
nesta primeira edi#$o. Todavia, a obra, n$o obstante a inospitalidade cr'tica
com que foi recebida, beneficiou de uma importante e inopinada divulga#$o
com 7 redi#.es entre 1849 e 1874 )uma no Brasil*. Correspondendo 0
crescente procura do p/blico pela informa#$o hist&rico-liter%ria )verificavase, nesse tempo, uma grande rarefac#$o e car,ncia de lexicografia
enciclop(dica em Portugal, at( Garrett foi convidado, em 20/1/1843, a
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cooperar na feitura de uma enciclop(dia*, os editores alargaram a
nomenclatura hist&rica, liter%ria, e enciclop(dica em geral, com preju'zo da
informa#$o lingu'stica. Nas /ltimas duas edi#.es, assinadas por D. Jos( M.
A. A. Correia de Lacerda, )que reelaborara j% grande parte do texto de
Faria, desde a ed. de 1858* a obra passou mesmo a ser apresentada com o
t'tulo de 1Diccionario Encyclopedico ou Novo Diccionario da Lingua Portugueza,
para uso dos portuguezes e brazileiros, o mais exacto e mais completo de
todos os Diccionarios at( hoje publicados. 3 E. de Faria )sem escr/pulos de
atribui#$o de autoria e de propriedade liter%ria, segundo a opini$o dos seus
contempor+neos* comp9s um caracter'stico dicion%rio de acumula#$o de
nomenclaturas, como ele pr&prio confessa no 1Prologo3: 1Reuni todos os
Diccionarios Portuguezes que pude alcan#ar e tomando por base o melhor
de entre elles, acrescentei-lhe todos os termos que n$o continha e que achei
nos outros3. Os artigos n$o t,m cita#.es, mas oferecem, por vezes, boas
an%lises do espectro sem+ntico dos lexemas. A obra foi muito censurada por
jornalistas e estudiosos do tempo )entre outras 1accusa#.es gravissimas3
considerou-se o trabalho 1uma compila#$o feita ao acaso3, denunciou-se o
excessivo aproveitamento do franc,s Bescherelle, anotaram-se 1defini#.es
confusas, muitas vezes defeituosas nas significa#.es dos vocabulos, e
disparatadas quasi sempre nas dos termos technicos ou scientificos;
contradi#.es flagrantes nas etymologias; etc. 3; cf. I. Silva 1858-1958, vol. 2,
222*, mas n$o deixou de marcar uma forte presen#a no espa#o dicionar'stico
portugu,s, e pode ser tomada como um excelente reposit&rio para a hist&ria
da l'ngua e do vocabul%rio da t(cnica e da ci,ncia nos meados do s(c. XIX.
As /ltimas grandes tentativas portuguesas de elabora#$o de grandes
dicion%rios universais tiveram lugar j% no in'cio do s(c. XX. Salientamos
entre eles a Encyclopedia Portugueza Illustrada )cf. Lemos s. d. * dirigida por
Maximiano Augusto de Oliveira Lemos )1860-1923*. Ao longo de 11 grandes
volumes d% entrada a uma larga nomenclatura lingu'stica com indica#$o de
muitas etimologias, com registo de frases fixas e com bastantes abona#.es.
Com o mesmo n/mero de volumes, foi publicado em fasc'culos, ao
longo da 2a d(cada, e destinado a um p/blico popular, um Diccionario
Universal Illustrado Linguistico e Encyclopedico, dirigido por Eduardo de
Noronha, em que s$o predominantes a informa#$o e nomenclatura
enciclop(dicas )cf. Noronha s. d. *.
Poder% ainda acrescentar-se uma refer,ncia 0 Grande Enciclop-dia
Portuguesa e Brasileira que ( tamb(m um dicion%rio de l'ngua e que iniciou a
publica#$o em 1935, prolongando-se por 40 volumes at( 1960. A
componente lexicogr%fica foi coordenada por Francisco Cardoso J/nior )cf.
Infra, 6. 3. 6*.
6.3.2. Dicionario tesouro de Domingos Vieira.

A obra mais volumosa, de mais trabalho original e mais
especificamente lingu'stica, entre a lexicografia portuguesa do s(c. XIX, ( o
Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugueza pelo Dr. Frei
Domingos Vieira )+1854*, publicado em 5 vols., no Porto, pelos livreiros
Ernesto Chardron e Bartolomeu H. de Moraes, 1871 )ali%s 1872*, 1873, 73, 73
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e 74. O manuscrito de D. Vieira foi retomado, conclu'do e preparado para
publica#$o por um conjunto de colaboradores, entre os quais foram dados a
conhecer os nomes de Adolfo Coelho )1847-1919*, j% ent$o conceituado
como um dos 1introdutores da ci,ncia filol&gica em Portugal3, e de Te&filo
Braga )1843-1924*.
O dicion%rio apareceu a p/blico, anunciado como um trabalho de
ci,ncia renovada. O 15 tomo abre com dois importantes textos de
informa#$o te&rica e hist&rica, de cada um destes autores, respectivamente:
1Sobre a lingua portugueza3 e 1Sobre litteratura Portugueza3. No in'cio do
25 tomo, de modo a 1n$o engrossar3 a introdu#$o do 15, apresenta-se uma
1Chrestomathia historica da lingua portugueza3. Estes textos, ainda que
apresentados com uma certa autonomia em rela#$o ao corpus lexicogr%fico,
pressup.em entre os objectivos da organiza#$o do dicion%rio um esclarecido
predom'nio da componente lingu'stica e simultaneamente a escolha do
texto patrimonial, com relevo para o liter%rio, como fonte privilegiada para
a pesquisa e caracteriza#$o do fundo lexical da l'ngua portuguesa. A
nomenclatura aparece multiplicada com formas flexionadas de v%rios
lexemas, documentadas frequentemente em extensas textualiza#.es
liter%rias. Um verbo, por exemplo, pode dar lugar a uma s(rie de entradas, a
partir das suas flex.es, para al(m da forma do infinitivo, que se distribuem
pela respectiva ordem alfab(tica, com as suas glosas plenas de abona#.es de
1bons autores3.
Tamb(m esta obra suscitou %speras dissens.es no ambiente cultural
portugu,s, mas a maioria dos literatos receberam-na auspiciosamente.
Camilo C. Branco ( um dos apologistas, observa que Fr. D. Vieira deixara o
trabalho apenas bosquejado 1e muito longe da sua plenitude em rela#$o a
este nosso tempo muito mais exigente em estudos filologicos do que na
epoca em que o douto frade organisava o seu vocabulario3 e acrescenta,
justificando a excessiva extens$o das transcri#.es que autorizam algumas
formas: 1Quem procura aquilatar o valor proximo e remoto da propriedade
de um termo, de certo se n$o enfada com vel-o repetido e abonado com a
authoridade de v%rios authores. Esta satisfa#$o ( uma das grandes
benemerencias do Grande Diccionario. 3 )Primeiro de Janeiro 1875, 1 de
Abril*.
Entre as cr'ticas da (poca, al(m da incriteriosa aceita#$o de formas
1hapax3 como 1abrixa3 e 1agudar3, a que mais avulta ( a que lhe atribui uma
excessiva depend,ncia da informa#$o etimol&gica alheia e das defini#.es do
franc,s Littr(.
O Grande dicionario de D. Vieira, no que respeita 0 sua t(cnica
lexicogr%fica, manifesta falta de acribia na informa#$o etimol&gica; pouco
rigor na descri#$o sem+ntica; e uma incontida disformidade na selec#$o e
estrutura#$o da nomenclatura no equil'brio das cita#.es )t$o extensas que,
mais do que um dicion%rio, parece 0s vezes uma antologia liter%ria*. Ainda
neste aspecto, tamb(m lhe retira modernidade e lhe prejudica o seu
aproveitamento actual a deficiente qualidade e a inseguran#a no que
respeita 0 li#$o do texto patrimonial citado nas abona#.es. Os autores
estavam condicionados por um leque de edi#.es pouco cuidadas sob o
ponto de vista filol&gico, e em n/mero relativamente reduzido, se
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atendermos ao espa#o escritural da l'ngua portuguesa entretanto
recuperado.
6.3.3. Dicionario contemporaneo Caldas Aulete.

Publicado em 1881, em Lisboa na Imprensa Nacional, o 1Diccionario
Contemporaneo da Lingua Portugueza - Feito sobre um plano inteiramente
novo3, foi o primeiro grande dicion%rio do s(c. XIX que se manteve no
mercado at( 0 actualidade. Foi na sua maior parte elaborado por Ant&nio
Lopes dos Santos Valente )1839-1896*, dando seguimento a um plano de
Caldas Aulete )1823-1878* que faleceu quando a redac#$o do dicion%rio que
ele dirigia tinha apenas chegado ao final da letra 1A3. O seu nome ficou
todavia a prevalecer como refer,ncia autoral. No texto introdut&rio )23
p%ginas longas*, sob o t'tulo de 1Plano3, Caldas Aulete esbo#a uma
incipiente reflex$o lexicogr%fica que merece leitura, sobretudo pelo
diagn&stico cr'tico sobre 1o estado em que se acham os estudos da sciencia
lexicologica3 portuguesa. Trata-se de uma an%lise breve e n$o sistem%tica,
nela se comparam excertos dos dicion%rios de Roquete, de Lacerda e de
Morais, e se recolhem ainda muitos exemplos de erros de nomenclatura e de
defini#.es deficientes, repetidos em sucessivas edi#.es, visto que os
1diccionarios portuguezes geralmente adoptados no uso e no ensino s$o
machinalmente copiados uns dos outros3 )p. I*. Este texto prefacial de
Aulete )suprimido em todas as edi#.es subsequentes*, define alguns
objectivos do trabalho e adianta esclarecedoras informa#.es sobre as suas
caracter'sticas, nomeadamente no que respeita ao +mbito muito alargado da
sua nomenclatura. N$o se trata de 1um diccionario exclusivamente classico3,
limitado aos 1vocabulos abonados pelos mestres da lingua3, pelo contr%rio,
acolhe 1os neologismos sanccionados pelo uso e pela necessidade, e os
termos technicos, que, com o desenvolvimento da instruc#$o publica, tem
passado para a litteratura e para a linguagem da conversa#$o3 e tamb(m 1os
archaismos, que com mais frequencia se encontram nos classicos dos seculos
XVI e XVII, e aquelles que s$o radicais de palavras derivadas existentes na
lingua actual3 )p. I*. Na explicita#$o do 1plano3, o autor distingue 4
1sec#.es3 ou par+metros lexicogr%ficos )p. XVI/XXIII*.
1* A 1forma#$o3 das palavras, que inclui a via popular, a via liter%ria
)erudita*, e ainda os estrangeirismos, os neologismos resultantes do percurso
hist&rico da l'ngua, a onomatopeia, e as terminologias da ci,ncia e da
t(cnica. A prop&sito da 1forma#$o3, reflecte-se tamb(m sobre a analogia e
sobre a etimologia.
2* A 1orthografia3 que se pretende predominantemente 1fon(tica3
para as 1palavras populares3 e 1etymologica3 para os 1termos de origem
erudita e historica3.
3* A 1pronuncia#$o3, para a qual se invoca a autoridade de Ant&nio J.
Viale e Gon#alves Viana, e que se baseia no princ'pio simplista e
tradicional, lapidarmente enunciado: 1S$o as pessoas eruditas e illustradas
da corte as que d$o a lei e estabelecem o typo da mais aprimorada
pronuncia#$o das linguas3. Parece ter tido escassa repercuss$o na feitura do
dicion%rio.
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4* A 1significa#$o3 que se limita a uma brev'ssima reflex$o sobre as
varia#.es diacr&nicas e estil'sticas.
Al(m destes aspectos, o 1plano3 acrescenta ainda algumas orienta#.es
para o tratamento da restante informa#$o de 'ndole gramatical e
lexicogr%fica.
O dicion%rio de Caldas Aulete pode caracterizar-se, em rela#$o 0
dicionar'stica do seu tempo, por uma importante actualiza#$o da
nomenclatura lexical da l'ngua portuguesa, por um esfor#o de rigor na
utiliza#$o e nas refer,ncias das abona#.es, pela informa#$o etimol&gica e
gramatical e por uma cuidadosa classifica#$o das variedades diacr&nicas,
geogr%ficas e estil'sticas. O seu m(rito pode em parte ser aferido pelo
sucesso editorial. Teve as tr,s primeiras edi#.es em Portugal )1881,
conclu'da por Santos Valente; 1925, sob a direc#$o de J. Tim&teo da Silva
Bastos; 1948/52, actualizada por Vasco Botelho de Amaral e Frederico
Guimar$es Daupi%s* e, pelo menos 5 edi#.es no Brasil, a partir de 1958,
consideravelmente aumentadas.
6.3.4. O Novo diccionario da lingua portuguesa de C+ndido de
Figueiredo.

Publicado justamente no fim do s(culo, completa o ciclo dos
dicion%rios de acumula#$o, que se caracterizam pela excessiva valoriza#$o
da quantidade da nomenclatura. Neste dicion%rio, segundo o testemunho
do autor, na 1Conversa#$o preliminar3, retomam-se muitos textos do
patrim&nio escritural portugu,s ainda inexplorados pelos dicionaristas
anteriores, especialmente de autores de teatro )Ant&nio Prestes, Jorge
Ferreira de Vasconcelos, Sim$o Machado*, de autores modernos )Jos(
Agostinho, Castilho, Latino, Herculano, Camilo* e outros )1So em Antonio
Vieira, se me depararam mais de quatrocentos vocabulos, que eu nunca vira
em dicionarios. Em Gil Vicente e Filinto, mais numerosa foi ainda a
colheita3. Conversa'(o preliminar VIII*. C+ndido de Figueiredo )1846-1925*
alargou consideravelmente o espa#o de inventaria#$o do l(xico portugu,s,
pesquisando, al(m dos cl%ssicos e das palavras de boa nota, todos os
arredores marginais da l'ngua culta comum )1nada desperdicei do que fui
colhendo: arcaismos e neologismos, deriva#.es violentas e at( erroneas,
termos de significa#$o duvidosa ou obscura, tudo alphabetei e reproduzi,
julgando cumprir um dever3, ib. VIII*. Especialmente abundante foi a
recolha de vocabul%rio coloquial e popular )1a linguagem popular mereceume longos e especiais cuidados, que reverteram na colheita de mais de
quatro mil vocabulos e locu#.es, que n$o andavam nos diccionarios3, ib
VII*; de regionalismos )1provincianismos3 na terminologia do autor*; de
1brasileirismos3; e de terminologias da 1technologia scientifica3.
A abund+ncia da nomenclatura, que logo na primeira edi#$o se
elevava a cerca de 110. 000 entradas, distribu'das a duas colunas por dois
vols. com 781 e 860 p%ginas )1muito mais de quarenta e quatro mil
vocabulos, que n$o entraram nos mais recentes e menos imperfeitos
dicionarios da lingua3 - vol. 2, 879*, ( acompanhada pela aus,ncia quase
geral de cita#.es e por uma grande simplifica#$o dos artigos, mant(m
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todavia a informa#$o gramatical e etimol&gica. O redactor socorre-se de
uma tabela de 237 classificadores ou descritores, explicitados na 1Chave de
signaes e abreviaturas3 apresentada no in'cio do 15. volume, para facilitar a
estrutura#$o da glosa. C+ndido Figueiredo retocou e ampliou ainda o seu
dicion%rio nas edi#.es seguintes )2-1913; 3-1920/22* at( 0 4a. publicada j%
postumamente, em 1926, mas ainda 1corrigida e copiosamente ampliada3
pelo autor, de modo que atingiu para cada volume 1110 e 1014 p%ginas com
mais de 136000 entradas e ainda dois ap,ndices onom%sticos: um 1Ind'culo
alphab(tico de v%rios nomes geogr%phicos3 e um 1Append'culo alphab(tico
de v%rios nomes pr&prios pessoais, antigos e modernos3. A obra foi
ulteriormente revista e acrescentada por J. Guimar$es Daupi%s e teve j%
cerca de 30 edi#.es.
6.3.5. Dicion!rio geral e anal$gico da l"ngua portuguesa de Artur
Bivar.

O Dicion!rio geral e anal&gico de Artur Bivar )1881-1946* foi publicado
postumamente, sob a coordena#$o de Manuel dos Santos Ferreira e Maria
Vit&ria Garcia dos Santos Ferreira. Comp.e-se de duas partes publicadas
separadamente mas planeadas para serem utilizadas de modo interligado. A
primeira ( o 1dicion%rio geral3, que ocupa dois grossos volumes de cerca de
1500 p. cada um )1948 e 1952*, e que retoma, com leitura e redac#$o
cuidadas, a nomenclatura e a subst+ncia lexical dos dicion%rios de C+ndido
Figueiredo e de Caldas Aulete. 4 um dicion%rio que pode ser qualificado de
tradicional. A segunda parte ( o 1dicion%rio anal&gico3, um grosso volume
de cerca de 1800 p. )1958*, que oferece, de modo in(dito na hist&ria da
lexicografia portuguesa, uma tentativa de hierarquiza#$o sem+ntica do
corpus lexical. A estrutura lexicogr%fica aproxima-se de um classificador
enciclop(dico. Todo o universo verbaliz%vel, ( organizado em grandes
+mbitos sem+nticos )1no#.es gerais3 / 1mat(ria3 / 1mat(ria e esp'rito - o
homem3 / 1esp'rito3* que se subdividem em cap'tulos, sec#.es e al'neas, num
processo de an%lise e de crescente atomiza#$o, partindo do geral para o
particular, de modo pr%tico e sem constrangimento de doutrinas l&gicas ou
filos&ficas. As defini#.es breves s$o acompanhadas pela acumula#$o de
formas semanticamente relacionadas: sin&nimos, parassin&nimos,
hiper&nimos, ant&nimos, etc. 1Em vez de traduzir palavras por outras
palavras, numa sequ,ncia de puras tautologias inventariadas
alfabeticamente, o dicion%rio anal&gico ordena o seu recheio por fam'lias de
ideias, sugerindo ao mesmo tempo as express.es que as traduzem em todas
as modalidades. Partindo da ideia para a palavra, resolve uma dificuldade
muito maior e mais frequente que a de seguir da palavra para a ideia. O
processo de agrupamento utiliza a analogia - da' lhe vem o nome, a analogia
de car%cter sem+ntico, dispondo em torno de uma ideia central todas as que
lhe est$o ligadas por conex$o, quer dizer pelas rela#.es de contiguidade
espacial e temporal, de sinon'mia e anton'mia, de varia#$o, de tantas outras
cujos liames a psicologia estuda no cap'tulo 1associa#$o de ideias3 )Gaspar
Machado, 1Pref%cio3*. O dicion%rio anal&gico ( indexado por uma
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numera#$o que se encontra referenciada nos artigos e nas acep#.es do
dicion%rio geral, permitindo uma f%cil remiss$o entre as duas partes.
Este dicion%rio parece particularmente adequado para o apoio 0
elabora#$o de texto escrito. Todavia, a sua volumosa configura#$o, devida
sobretudo ao excessivo peso das terminologias t(cnicas e cient'ficas,
dificulta o seu manuseio e retira-lhe grande parte da funcionalidade que
costuma caracterizar os dicion%rios deste g(nero. E assim, n$o obstante a
sua originalidade, tem sido uma obra sem sequ,ncia editorial e, ao que
julgamos, com escasso aproveitamento.
6.3.6. Grande dicion!rio da l"ngua portuguesa , Ant&nio de Morais
Silva.

A 1107. edi#$o revista, corrigida, muito aumentada e actualizada3 )12
vols. 1949-59* do Grande dicion!rio da l"ngua portuguesa constitui uma das
/ltimas e, at( ao momento, a mais importante realiza#$o da dicionar'stica
portuguesa. Foi levada a cabo por Augusto Moreno )1870-1955, assinala-se o
seu falecimento a partir do vol. IX*, Jos( Francisco Cardoso J/nior )18841969, teve tamb(m a seu cargo a 1sec#$o lexicogr%fica3 da Grande
Enciclop-dia Portuguesa e Brasileira* e Jos( Pedro Machado )1914-2005*, que
foi o mais operoso dicionarista portugu,s do s(culo XX*, retomando a obra
do velho mestre do s(c. XVIII, e acumulando a informa#$o de grande parte
da lexicografia subsequente. Colige uma abundant'ssima nomenclatura )306.
949 entradas*, e assume-se como um dicion%rio geral da l'ngua portuguesa,
autorizado e acentuadamente hist&rico. Oferece ainda a mais completa
an%lise de acep#.es e a mais extensa recolha de 1unidades vocabulares
compostas3, conjuntos locucionais, sintagmas fixos, formas proverbiais, etc..
O aspecto mais merit&rio deste empreendimento ( justamente o da
textualiza#$o sistem%tica e medianamente rigorosa do l(xico portugu,s,
variando e referenciando as abona#.es, recolhidas num alargado patrim&nio
escritural pancr&nico, em que abundam tamb(m os autores modernos,
portugueses e brasileiros. O XII volume comp.e-se de uma 1Adenda3 onde
se reedita o Ep"tome de Gram!tica Portuguesa de Ant&nio de Morais Silva,
seguido do texto do Acordo Ortogr!fico de 1945 e de uma s(rie de
vocabul%rios com destaque para o Vocabul!rio Onom!stico e para uma Adenda
de Novos Voc!bulos e Sentidos Novos em Voc!bulos Registados. A obra esgotou-se
com relativa rapidez no mercado livreiro )teve uma tiragem de 5. 000
exemplares* e n$o foi reeditada. Sob pretexto de manuseabilidade, foi
lan#ada a p/blico uma vers$o parcial, designada 1compacta3 )1Novo
Dicion!rio Compacto da L"ngua Portuguesa. Edi#$o compacta do texto
fundamental do Grande Dicion!rio da L"ngua Portuguesa, segundo a 107. edi#$o
revista...3* que ( pouco menos que uma fraude editorial, porque se
exclu'ram dela totalmente as abona#.es, mantendo uma configura#$o de 5
pesados volumes com uma nomenclatura intumescida por uma grande
quantidade de vocabul%rios especializados, de utilidade duvidosa, e que lhe
retiram funcionalidade. Esta edi#$o teve, entretanto, v%rias reimpress.es.
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6.3.7. Dicion!rio da Academia )1976: vol. I, A,Azuverte*.

Com a 27 ed. do Dicion!rio da l"ngua portuguesa, a Academia das
Ci,ncias de Lisboa iniciou, em 1976, uma nova tentativa de publica#$o de
um dicion%rio autorizado, institucional, da l'ngua portuguesa. Tal como em
1793, este empreendimento, ambiciosamente concebido, n$o passou do 15.
vol. )678 p. * e foi suspenso antes de entrar na letra 1B3. O plano fora
apresentado por Jacinto do Prado Coelho, em Sess$o Plen%ria da Academia
)9/7/59*, e foi depois inserido, com algumas altera#.es, entre os textos
introdut&rios do volume. Previa a elabora#$o de um 1dicion%rio selectivo3
da l'ngua portuguesa contempor+nea )s(cs. XIX e XX*, constitu'do por 3
vols. duplos, num conjunto de 6 tomos. Ficou como texto documental,
juntamente com toda a obra, a testemunhar, pela sua expectante
incompletude, a necessidade, at( ent$o n$o preenchida, de um dicion%rio da
l'ngua portuguesa contempor+nea, 1liter%ria e corrente3 e de um 1dicion%rio
da l'ngua liter%ria cl%ssica3 que servisse para manter a intercomunica#$o
com o patrim&nio liter%rio portugu,s, um 1dicion%rio acad(mico3 que
1deveria utilizar largamente as autoridades da l'ngua para abonar e
concretizar o mais poss'vel as acep#.es, os valores estil'sticos e as
circunst+ncias contextuais do emprego3 )p. XII*. Um novo projecto do
dicion%rio da Academia, coordenado por Malaca Casteleiro, foi entretanto
conclu'do e publicado em 2001 com o t'tulo: Dicion!rio da L"ngua Portuguesa
Contempor.nea da Academia das Ci#ncias de Lisboa.
7. Dicion%rios de especializa#$o lingu'stica e outros aspectos
da lexicografia actual
A lexicografia portuguesa ( uma das mais modestas entre as grandes
l'nguas europeias. N$o foi considerada, nesta resenha panor+mica, a
produ#$o do Brasil, que deve ser tamb(m apreciada como um contributo
interessante para ampliar o esp&lio dicionar'stico da l'ngua portuguesa.
Actualmente, o trabalho lexicogr%fico, em Portugal, como um pouco por
todo o mundo, est% implicado num processo de grandes transforma#.es,
condicionadas pelo r%pido desenvolvimento das tecnologias de pesquisa e de
tratamento inform%tico. Entretanto a especializa#$o das ci,ncias da
linguagem tem propiciado novas vias de an%lise do corpus l(xico-gramatical,
e tem dado lugar a uma elabora#$o dicionar'stica diversificada em fun#$o de
objectivos espec'ficos. A investiga#$o lexicogr%fica tem sido orientada no
sentido de produzir m/ltiplos instrumentos de apoio 0 escolariza#$o da
l'ngua, ao estudo da sua hist&ria, ao levantamento das seria#.es e dos
sistemas paradigm%ticos, ao reconhecimento estat'stico do vocabul%rio mais
frequente do uso comum, e ainda a um renovado acesso ao patrim&nio
escrito e nomeadamente ao texto liter%rio, indexando de modo exaustivo o
corpus lexical de v%rios textos, de modo a facilitar a sua an%lise hist&rica,
estil'stica e po(tica, detectando incid,ncias e coincid,ncias at( ao n'vel dos
microsignificantes. No +mbito desta diversifica#$o fecunda, ainda que
muito menos ampla do que seria de esperar, devem referenciar-se alguns
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trabalhos que se destacam pela sua divulga#$o ou pela sua originalidade e
pelo seu interesse cient'fico.
7.1. A ortografia, a uniformiza#$o e fixa#$o das solu#.es ortogr%ficas,

e o apoio ao ensino e 0 pratica normalizada, preenchem o dom'nio mais
abundante da lexicografia lingu'stica especializada portuguesa. A demora
em instituir um c&digo ortogr%fico oficial e legalmente sancionado )a
primeira lei ortogr%fica portuguesa ( de 1911*, e as sucessivas discuss.es e
altera#.es a que foi sujeito, at( ao presente, explicam bem a dificuldade em
induzir uma consci,ncia lingu'stica uniformizadora ao n'vel da pr%tica
individual da escrita. Assim, at( 0 reforma ortogr%fica de 1911, publicaramse listas e vocabul%rios ortogr%ficos propondo solu#.es optativas de escrita.
A obra mais completa, mais bem fundamentada, e que teve mais influ,ncia
na ulterior oficializa#$o da ortografia, foi o Vocabul!rio ortogr!fico e orto-pico
da l"ngua portuguesa )1909* de Aniceto dos Reis Gon#alves Viana )1840-1914*
que apresenta ao longo das suas 900 p. cerca de 80000 formas,
acompanhadas de uma esquem%tica informa#$o gramatical e de eventuais
indica#.es orto(picas.
Entretanto, merecem tamb(m cita#$o, neste +mbito, pelo seu
interesse metalexicogr%fico, obras como: o Diccionario da maior parte dos
termos homonymos... )1842* de Ant&nio Maria do Couto )1778-1843*; a Chave
dos dicionarios )1892*, 1por meio da qual se podem procurar todas as palavras
nos dicionarios, e se obtem a ortografia dos vocabulos em todas as linguas,
segundo o plano de P. Boissi:re, adaptada 0 indole e usos nacionais3, por A.
P. do Amaral; e ainda o Diccionario Homophonologico da Lingua Portuguesa
)1901*, 1)unico no genero em Portugal*. Colligido, coordenado, annotado e
exemplificado, em harmonia com os mais recentes trabalhos orthoepicos,
glottologicos, orthographicos, etymologicos, linguisticos, onomatologicos e
logotechnicos3, por Augusto Pinto Duarte Vasconcelos. S$o trabalhos
expressamente destinados a superar a relativa anarquia ortogr%fica que
dificultava o acesso aos pr&prios dicion%rios. Depois da reforma ortogr%fica
de 1911, a Academia das Ci,ncias de Lisboa publicou, sob a direc#$o de
Francisco da Luz Rebelo Gon#alves )1907-1982*, um cuidadoso Vocabul!rio
Ortogr!fico da L"ngua Portuguesa )1940*. Regista, na primeira parte, cerca de
140. 000 entradas de vocabul%rio comum, com a respectiva informa#$o
gramatical e algumas indica#.es orto(picas, na segunda parte acrescentamse 17. 000 entradas de nomes pr&prios. Este vocabul%rio foi aceite como
refer,ncia normalizadora para a fixa#$o da nomenclatura em quase todos os
dicion%rios escolares e pr%ticos publicados ap&s a sua divulga#$o. A
Academia publicou ainda, na sequ,ncia de uma recomenda#$o da
Confer,ncia Luso-Brasileira )Protocolo de encerramento de 6 de Outubro
de 1945, n53*, um Vocabul!rio Ortogr!fico Resumido da L"ngua Portuguesa )1947,
reed. 1970*, aceite tamb(m pela Academia Brasileira de Letras, que deveria
constituir 1o invent%rio das palavras b%sicas da L'ngua e o prontu%rio das
altera#.es da escrita portuguesa consequentes do entendimento a que se
chegara3.
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7.2. A hist&ria da l'ngua suscitou um bom n/mero de trabalhos de

'ndole lexicogr%fica. Entre eles devem lembrar-se os dicion!rios etim&logicos
de Antenor Nascentes )1932*, de Jos( Pedro Machado )1952-59, revisto e
melhorado na 27. ed. 1967*, de Ant&nio Geraldo da Cunha )1982, 27. ed.
1986*, e ainda o incompleto dicion%rio de Augusto Magne )1950-54*, as
anota#.es hist&ricas de Ram&n Lorenzo Sobre cronologia do vocabul!rio
galego-portugu#s )1968*, e o Dictionnaire Chronologique Portugais )1976* de
Dieter Messner. Seria oportuno acrescentar aqui, se n$o foram t$o
numerosos, a not'cia dos gloss%rios que t,m acompanhado a edi#$o de
textos medievais e cl%ssicos. Em todo o caso, espera-se que os recursos
t(cnicos da moderna lexicografia tragam a este dom'nio, uma r%pida
melhoria de produ#$o, em quantidade e qualidade e um f%cil acesso aos
materiais elaborados. Ainda neste +mbito, al(m do Vocabul!rio hist&ricocronol&gico do portugu#s medieval, publicado em cd-rom, coligido por Ant&nio
Geraldo da Cunha )1924-1999* est$o em curso projectos de levantamento de
1corpora3 e de elabora#$o de bases de dados que podem j% ser parcialmente
utilizados. Entre eles merece destaque o TMILG 6 Tesouro Medieval
Informatizado da Lingua Galega que ( um recurso inform%tico levado a
cabo pelo Instituto da L'ngua Galega )a cargo de Xavier Varela* que
permite a busca de l(xico na documenta#$o medieval Galego-portuguesa.
7.3. Dicion%rios paradigm%ticos ou morfol&gicos pode ser a

designa#$o adoptada para as obras de teor lexicogr%fico que hierarquizam o
vocabul%rio por classes de palavras, por categorias gramaticais ou por outros
subsistemas morfol&gicos. Para o portugu,s, os mais divulgados, at( ao
momento, t,m sido os dicion%rios de verbos )Lopes 1983; Nogueira 8a.
1986*, mas devem incluir-se tamb(m os dicion%rios de rimas )Guerreiro
1784; Castilho 1874; Lima 1904?/1914; Castel.es 1951 - cf. E. Verdelho
1990**, os dicion%rios inversos )Wolf 1971; Pardal ...*, os de monoss'labos
)Casanovas 1968*. Especial refer,ncia ( devida ao Dicion!rio Morfol&gico da
L"ngua Portuguesa )Evaldo Heckler, 1984* que oferece o mais completo
levantamento de 1fam'lias de palavras3 na l'ngua portuguesa )185.456
palavras classificadas em 5.489 fam'lias de cognatos3*.
7.4. O Portugu#s fundamental )1984,1987* corresponde a um

projecto de pesquisa lan#ado pelo Centro de Lingu'stica da Universidade de
Lisboa, com base na metodologia utilizada para a elabora#$o do Franc#s
Fundamental. Foi iniciado em 1969 e apresentou a p/blico os primeiros
resultados, um Vocabul!rio de 2217 palavras, em 1984, seguidos da
publica#$o de textos complementares: M-todos e Documentos, vol.. 1:
Inqu(rito de Frequ,ncia )1987*, vol. 2: Inqu(rito de Disponibilidade )1987*.
Trata-se de uma investiga#$o inteiramente nova, em Portugal, sob o ponto
de vista lexicogr%fico, porque valoriza par+metros essencialmente
estat'sticos de qualifica#$o e de selec#$o do 1corpus3, e porque toma como
objecto de observa#$o e de an%lise a l'ngua comum, em realiza#.es
predominantemente oralizadas, e n$o tanto o l(xico textualizado em
realiza#.es escritas e geralmente liter%rias. Para al(m dos objectivos
pedag&gico-did%cticos que nortearam a composi#$o e delimita#$o do
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pequeno vocabul%rio fundamental, a massa de dados recolhidos para este
projecto, vem constituindo uma fonte inexaur'vel, e desde ent$o
indispens%vel, para qualquer empreendimento no +mbito da lexicografia
geral da l'ngua portuguesa.
7.5. A lexicografia lingu'stico,liter%ria que oferece o levantamento

exaustivo do 1corpus3 lexical de textos liter%rios, ou de toda a obra dos
autores, ( ainda incipiente, no espa#o da l'ngua portuguesa, e est% muito
distante dos n'veis quantiosos de produ#$o que os novos recursos da
inform%tica v,m oferecendo em outras l'nguas. Temos not'cia de muitos
trabalhos parciais que foram abandonados ou se encontram inacabados e
n$o foram ainda divulgados. Sirva de exemplo a obra de Cam.es, que, na
sua totalidade, foi objecto de uma alfabeta#$o e indexa#$o exaustivas,
conclu'das em 1985, por iniciativa de Aires do Nascimento, e todo esse
conjunto de dados ficou sem receber publica#$o. Foi justamente sobre a
obra de Cam.es, mais precisamente sobre Os Lus"adas, que se realizaram os
principais trabalhos de lexicografia lingu'stico-liter%ria da l'ngua portuguesa.
Entre muitos outros )Verdelho 1984*, salientam-se: o Dicion!rio d/Os Lus"adas
de Afr+nio Peixoto )1924*, o 0ndice anal"tico do vocabul!rio de Os Lus"adas de
Ant&nio Geraldo da Cunha )1966, 27. 1980*, o Rim!rio de Os Lus"adas de
Judith Brito de Paiva e Sousa )1948, 27. 1983* e o 0ndice Reverso de Os Lus"adas
)Verdelho 1981*. Al(m dos trabalhos referentes 0 obra de Cam.es deve citarse tamb(m um estudo pioneiro, ainda que muito parcelar, apresentado por
Jean Roche: Sobre o vocabul!rio da poesia portuguesa )Paris 1975* em que se
efectua um tratamento estat'stico do vocabul%rio de 26 autores, de S% de
Miranda a Carlos Queir&s.
8. Conclus$o
A actividade lexicogr%fica recobre hoje m/ltiplas modalidades de
servi#os lingu'sticos e condiciona a escolariza#$o da l'ngua, a sua
disponibilidade e o seu funcionamento a todos os n'veis de comunica#$o.
Todavia, o acompanhamento lexicogr%fico dos idiomas, progressivamente
alargado e intensificado, parece corresponder, n$o tanto a um acerbamento
do processo de comunica#$o verbal, mas sobretudo a uma instrumenta#$o
do dicion%rio como chave hierarquizadora de toda a informa#$o, e a uma
crescente amplia#$o do 1corpus3 lexical, ultrapassando cada vez mais as
capacidades de mem&ria dos falantes. Na realidade, os dicion%rios surgiram
inicialmente e desenvolveram-se, em todos os grandes idiomas modernos,
sobretudo como instrumentos passivos, originariamente bilingues em
parceria com o latim, chaves de descodifica#$o e de aprendizagem,
apoiando a escolariza#$o da l'ngua, e especialmente a escrita e a leitura.
Todavia, logo de in'cio serviram tamb(m como instrumentos da estrat(gia
activa da comunica#$o, apoiando a produ#$o ret&rica e liter%ria. Na hist&ria
das lexicografias cl%ssicas e modernas, muitas das obras mais interessantes
foram coligidas sob o signo da erudi#$o lingu'stica, e confessadamente
motivadas pelo enriquecimento da l'ngua e da express$o, mais do que pela
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simples necessidade de acesso ao entendimento das palavras. No portugu,s
essa tradi#$o dicionar'stica foi tamb(m medianamente cultivada. A
lexicografia de ilustra#$o e de socorro ao ornamento escritural emparceirou
sempre com os dicion%rios pr%ticos, que se limitavam a dar acesso 0
compreens$o e ao uso normal. O primeiro dicion%rio monolingue
portugu,s, lan#ado como volume aut&nomo e de manuseio apraz'vel, foi
um dicion%rio po(tico )Lusitano 1764*, um dicion%rio activo, promotor da
ornamenta#$o e da eleg+ncia.
A lexicografia portuguesa, no entanto, pelas suas modestas
propor#.es, assume neste aspecto uma escassa representatividade. Foi
condicionada pela urg,ncia das necessidades b%sicas do ensino da l'ngua.
Assim, o uso intenso do dicion%rio monolingue desenvolveu-se em Portugal,
com o in'cio da escolariza#$o da gram%tica do portugu,s )manual de A. Jos(
dos Reis Lobato - 1770/72*, e verifica-se tamb(m que o aumento da
produ#$o dicionar'stica )que oferecia apenas acesso 0 significa#$o e a uma
norma ortogr%fica* acompanhou, a par e passo, o alargamento da instru#$o
p/blica e a democratiza#$o da escrita. Em todo o caso, a lexicografia
lingu'stico-liter%ria ocupou um lugar muito importante na hist&ria da
produ#$o dos dicion%rios de l'ngua portuguesa e das outras grandes l'nguas.
Actualmente, as exig,ncias da comunica#$o essencialmente
informativa deixam pouco espa#o para o cultivo da mem&ria lingu'stica
erudita e ornamental. A procura lexicogr%fica actual ( sobretudo
determinada pelas necessidades elementares de descodifica#$o e de
armazenagem do conhecimento. Os dicion%rios s$o acumuladores de
informa#$o e agentes passivos da comunica#$o verbal e, nesta condi#$o, s$o
cada vez mais indispens%veis e necess%rios em maior n/mero. O alargamento
dos espa#os de interac#$o nas comunidades humanas e as dominantes
cient'fica e tecnol&gica da civiliza#$o moderna implicam as l'nguas em
processos de especializa#$o, e de classifica#$o e designa#$o, produzindo
quantidades imensas de nomenclaturas, terminologias e in/meros outros
1corpus3 lexicais particularizados. A lexicografia da l'ngua portuguesa
enfrenta nesta conjuntura uma perplexidade igual 0 que preocupa todas as
grandes l'nguas e que atinge todo o processo de comunica#$o verbal do
Planeta.
Entretanto, para al(m desta babel tecnol&gica e cient'fica, a l'ngua
portuguesa enfrenta tamb(m muitos outros problemas que resultam da sua
dispers$o geogr%fica e internacional, da relativa marginalidade econ&mica
do seu suporte demogr%fico e de uma tradi#$o de escasso cultivo
dicionar'stico. Por estas e outras raz.es, carece urgentemente de uma
decidida e ampla pesquisa lexicogr%fica que lhe permita, pelo menos, a
renova#$o e a elabora#$o desde a origem, de equipamento dicionar'stico no
dom'nio da l'ngua hist&rica; do portugu,s moderno e contempor+neo; dos
dicion%rios pr%ticos; dos vocabul%rios escolares; dos gloss%rios de
paradigmas gramaticais; das linguagens especializadas etc.. O idioma
portugu,s se p9de funcionar e servir durante os primeiros tr,s s(culos da
sua hist&ria de l'ngua escrita, sem dicion%rios, n$o pode agora, sem preju'zo
grande da sua funcionalidade e do seu enquadramento nacional e
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internacional, descurar a sua elabora#$o lexicogr%fica, instituindo-a, se
tanto for necess%rio, ao n'vel da responsabilidade dos estados.
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