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APRESENTA"#O

Os dicion-rios da l*ngua portuguesa s'o o objecto dos trabalhos
reunidos neste volume.
A hist,ria dos dicion-rios e o estudo do corpus lexicogr-fico
preenchem um projecto de investiga+'o iniciado em 2003 e agora
conclu*do, no que respeita 2 parte ent'o programada. Nestas p-ginas
d--se not*cia da execu+'o desse projecto, publicam-se alguns estudos
elaborados no 4mbito da investiga+'o realizada para esse efeito, e
acrescenta-se uma informa+'o de amplo interesse hist,rico, lingu*stico e cultural, sobre o patrim,nio lexicogr-fico portugu0s.
A lexicografia portuguesa publicada at1 ao s1c. XIX constitui
um fundo relativamente modesto, sobretudo quando comparado com
a produ+'o que favoreceu outras l*nguas, mas nem por isso deixa de
ser precioso. 5 composta por um conjunto de dicion-rios, na sua
maior parte bilingues (com predom*nio dos de portugu0s-latim e de
latim-portugu0s), que acumulam a mais quantiosa e sistem-tica recolha
do l1xico da l*ngua portuguesa.
Foram elaborados sob a inspira+'o dos modelos da lexicografia
europeia, mas constituem uma documenta+'o original e fundadora em
rela+'o ao percurso da dicionar*stica portuguesa.
Al1m dos dicion-rios, inclu*mos no patrim,nio lexicogr-fico um
conjunto de outros textos de tipo dicionar*stico, que alargam a informa+'o dos dicion-rios e que design-mos 6paralexicogr-ficos7: obras
de tipo enciclop1dico, ortografias e outros textos com acumula+'o
metalingu*stica, prov1rbios, senten+as e textos sequenciais que contextuam e autodescodificam as unidades do l1xico.
O corpus lexicogr-fico 1 formado por textos que serviram o
p8blico e que foram solicitados com insistente procura pelos utilizadores da l*ngua, corresponderam 2s necessidades dos falantes, interagiram sobre eles, influenciaram o comportamento lingu*stico, e integraram na sua tradi+'o as vicissitudes do seu pr,prio tr4nsito. Repercutem a vida da l*ngua, mais do que qualquer outro texto da reserva
escrita e, por isso mesmo, oferecem-nos hoje um roteiro privilegiado
para a diacronia lingu*stica portuguesa, e s'o tamb1m uma fonte e um
instrumento de acesso para a mem,ria liter-ria e, em geral, para a
mem,ria cultural.
Iniciou-se, esse precioso patrim,nio dicionar*stico, com a obra
de Jer,nimo Cardoso, no s1culo XVI, e foi continuado nos s1culos
XVII e XVIII, principalmente com as obras de Bento Pereira e de
Bluteau, e franqueou as portas da modernidade com o Dicion!rio da
L#ngua Portuguesa de Ant,nio de Morais Silva.
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Estes dicion-rios s'o obras dimensionadas, de feitura antiga e
de informa+'o erudita, que exigem leitura cr*tica, registo, revis'o e tratamento dos dados, antes da sua divulga+'o para os estudiosos da l*ngua, da literatura e da cultura, e para os comunicadores interessados
num uso mais esclarecido e mais eficaz da l*ngua portuguesa.
Estiveram esquecidos e foram escassa ou nulamente aproveitados nos trabalhos filol,gicos e na pr,pria lexicografia dos s1culos XIX
e XX. A sua recupera+'o para os estudos da hist,ria da l*ngua, come+ou h- pouco mais de vinte anos, por iniciativa sobretudo do Prof.
Paul Teyssier (infra, p. 131). Os dicion-rios antigos come+aram ent'o
a ser relidos, n'o s, em Paris, mas tamb1m em Salzburgo (men+'o
honrosa para o Prof. Dieter Messner), e em outros centros de investiga+'o em Portugal e no Brasil. Entretanto, a publica+'o de uma
importante bibliografia lexicogr-fica por %tila Augusto de Freitas
Almeida (1923-1991), em 1988, com base no seu precioso esp,lio de
dicion-rios (ultimamente adquirido pela Universidade Estadual da
Para*ba) permitiu identificar quase todos os t*tulos das publica+3es
mais antigas, e roteirar o patrim,nio dicionar*stico portugu0s, tornando assim mais f-cil o seu estudo.
Neste quadro se integra o projecto do Corpus Lexicogr!fico do
Portugu"s (infra, p. 205) que desenvolveu e continua a preencher a
base de dados DICIWEB, e que suscita esta publica+'o.
O conjunto de texto estudado e editado, em mem,ria digital,
abrange a obra integral dos tr0s grandes dicionaristas instituidores da
lexicografia portuguesa: Jer,nimo Cardoso 9 s1c. XVI (infra, p. 89),
Bento Pereira 9 s1c. XVII (infra, p. 114) e Rafael Bluteau 9 s1c.
XVIII (infra, p. 120) e ainda um conjunto de outros pequenos
dicion-rios, perfazendo, no seu todo, mais de 10.000 p-ginas, lidas e
transcritas a partir das edi+3es originais. Acrescentou-se um conjunto
muito significativo de texto paralexicogr-fico, incluindo os tr0s 8nicos
adagi-rios portugueses publicados at1 ao s1c. XIX (infra, p. 190),
ampliando assim o corpus e diversificando o seu 4mbito de refer0ncia,
com mais de 700 p-ginas transcritas igualmente a partir das edi+3es
princeps.
Os respons-veis e colaboradores do Corpus Lexicogr!fico do Portugu"s desejam poder dar continuidade a este projecto. Com esse
prop,sito, t0m j- em prepara+'o a leitura de outros dicion-rios dos
s1culos XVII e XVIII, e ainda um conjunto de textos paralexicogr-ficos, nomeadamente algumas publica+3es de tipo enciclop1dico
(infra, p. 137). O objectivo 8ltimo deste trabalho ser- o de agenciar
uma base de dados suficiente para servir de suporte 2 elabora+'o de
um Tesouro do Portugu"s Cl!ssico.
Para contextuar o projecto pareceu oportuno acrescentar uma
breve perspectiva integradora da hist,ria dos dicion-rios. Com esse
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intuito, abre este volume um trabalho publicado pela primeira vez em
1994 e agora retomado com alguma actualiza+'o e que apresenta uma
s*ntese panor4mica, bem fundamentada e com boa legibilidade, sobre
a lexicografia portuguesa. Junta-se tamb1m uma cronologia pr,xima da
exaustividade, com os t*tulos dicionar*sticos e para-lexicogr-ficos,
desde as origens da escrita portuguesa, at1 1806, data do primeiro
dicion-rio pr-tico, monolingue, do portugu0s moderno.
A informa+'o que se encontra neste volume fornece uma
not*cia que julgamos diminuta em rela+'o ao 4mbito e 2 quantidade do
nosso trabalho, mas cont1m, pela sua maior parte, aquilo que, em
nosso entender, mais pode interessar, n'o s, aos estudiosos, mas
tamb1m ao p8blico em geral, leitor de dicion-rios 9 porque os
dicion-rios se v'o tornando, de dia em dia, o livro que mais nos serve.
Os organizadores:
Telmo Verdelho e
Jo'o Paulo Silvestre
Para mem,ria:
Neste empreendimento foi poss*vel contar com a ades'o de
alunos dos cursos de Mestrado do Departamento de L*nguas da
Universidade de Aveiro e com o trabalho de outros elementos que
colaboraram no projecto com muita dedica+'o. Foi imprescind*vel o
contributo de todos os que ficam aqui a honrar-nos com a parceria do
seu nome:
Restantes membros da equipa do projecto:
Helena Freire Cameron, Manuel Carvalho, Martim Sousa, Rui
da Gra+a Ribeiro;
Sistema de informa+'o:
Alexandre Moreira, S1rgio Barbosa;
Constitui+'o do corpus:
Ana Clara Correia, Ana Pedro, Guilherme Ribeiro:, Jo'o
Fidalgo Silva, Lisandro Mendes, Manuel Borges da Silva, Maria Isabel
Pinho, Maria Teresa Bag'o, Paula Cristina Ara8jo, Rui Arroios, Sara
Pita, Susana Cardoso;
Apoio administrativo:
Rosa Lopes.
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1. DICION!RIOS PORTUGUESES, BREVE HIST"RIA
Telmo Verdelho
SUM"RIO
1. Introdu#$o
2. Lexicografia latinoportuguesa
2.1. Gloss%rios bilingues medievais
2.2. As origens renascentistas da lexicografia portuguesa
2.2.1. Jer&nimo Cardoso
2.2.2. Agostinho Barbosa
2.2.3. Amaro Reboredo
2.3. Lexicografia dos Jesu'tas
2.3.1. Dicionaristas das l'nguas de miss$o
2.3.2. Bento Pereira
3. O Vocabulario de Bluteau
4. Tentativas de elabora#$o enciclop(dica no s(c. XVIII
5. In'cio da lexicografia moderna monolingue portuguesa
5.1. Dicion!rio da l"ngua portuguesa )1783* de Bernardo de L. e M.
Bacelar
5.2. Dicion!rio da l"ngua portuguesa )1789* de Ant&nio de Morais Silva
5.3. O Dicion!rio da Academia Real das Ci#ncias $1793%
5.4. Dicion%rios especializados
6. Lexicografia monolingue dos s(culos XIX e XX
6.1. A tradi#$o de Ant&nio de Morais Silva
6.2. Democratiza#$o e escolariza#$o do dicion%rio
6.3. Grandes dicion%rios
6.3.1. Dicion%rios universais
6.3.2. Dicionario tesouro de Domingos Vieira.
6.3.3. Dicionario contemporaneo Caldas Aulete.
6.3.4. O Novo diccionario da lingua portuguesa de C+ndido de Figueiredo
6.3.5. Dicion!rio geral e anal&gico da l"ngua portuguesa de Artur Bivar.
6.3.6. Grande dicion!rio da l"ngua portuguesa - Ant&nio de Morais Silva.
6.3.7. Dicion!rio da Academia )1976: vol. I, A-Azuverte*.
7. Dicion%rios de especializa#$o lingu'stica e outros aspectos da lexicografia
actual
7.1. A ortografia
7.2. A hist&ria da l'ngua
7.3. Dicion%rios paradigm%ticos ou morfol&gicos
7.4. O Portugu,s fundamental )1984-1987*
7.5. A lexicografia lingu'stico-liter%ria
8. Conclus$o
9. Bibliografia
9.1. Bibliografia dos principais textos lexicogr%ficos da l'ngua
portuguesa
9.2. Bibliografia geral
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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.

14

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

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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Nacional-Casa da Moeda, 1990, anexado no final do I. vol. do Cancioneiro
da Ajuda*.
Vasconcelos, Jos( Leite. Antropon"mia Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional,
1928.
Verdelho, Telmo . 0ndice Reverso de 6Os Lus"adas;, Coimbra, Bibl. Geral da
Univ., 1981.
Viana, Aniceto dos Reis Gon#alves. Apostilas aos dicion!rios portugueses, Lisboa,
Livraria Cl%ssica, 1906.
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Viana, Aniceto dos Reis Gon#alves. Vocabul!rio Ortogr!fico, e Orto-pico da
L"ngua Portuguesa, Lisboa, Livraria Cl%ssica, 1909.
Viana, Aniceto dos Reis Gon#alves. Vocabul!rio Ortografico e Remissivo da
L"ngua Portuguesa, Lisboa, Livraria Cl%ssica, 1912.
Vieira, Fr. Domingos. Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua
Portugueza, 5 vol., Porto, Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes,
1871-1874.
Viterbo, Fr. Joaquim de Santa Rosa de. Diccionario portatil das palavras, termos e
frases que em Portugal antigamente se usar(o. Coimbra, Universidade, 1825.
Viterbo, Fr. Joaquim de Santa Rosa de. Elucidario das palavras, termos e frases que
em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram, Lisboa, 2
vol., Ferreira/R(gia Silvana, 1798/1799 )21865; ed. cr'tica por M%rio Fi/za, 2
vol., Porto, Civiliza#$o, 1965/1966; repr. 1983/1984*.
Vocabul!rio Ortogr!fico da L"ngua Portuguesa, <publicado pela= Academia das
Ci,ncias de Lisboa, Lisboa, Imprensa Nacional, 1940.
Weiszflog, Walter. Ver: Micha5lis.
Wolf, Elena M., Dicion!rio Inverso da L"ngua Portuguesa, Moscovo, Nauka, 1971.
Z.Z., Suppl-ment aux dictionnaires -tymologiques portugais, Porto, Pereira, 1902.
9.2. Bibliografia geral
Almeida, "tila. Dicion!rios parentes e aderentes, uma bibliografia de dicion!rios,
enciclop-dias, gloss!rios, vocabul!rios e livros afins em que entra a l"ngua Portuguesa,
Jo$o Pessoa. FUNAPE/Nova Stela, 1988.
Almeida, Hor%cio de. Cat!logo de dicion!rios portugueses e brasileiros. Rio de
Janeiro: Companhia Brasileira de Artes Gr%ficas, 1983.
Almeida, Justino Mendes de. Lexic&grafos portugueses da l"ngua latina: 6 1. O
primeiro lexic&grafo portugu#s da l"ngua latina: Jer&nimo Cardoso, Evphrosyne 2
)1959*, 139-152; 6 2. Agostinho Barbosa: o segundo lexic&grafo portugu#s da l"ngua
latina, Revista de Guimar$es 75: 1/4 )1963*, 31-40; 6 3. A Pros&dia de Bento
Pereira, ib. 77: 1/2 )1967*, 5-12; 4. O Diccionario Lusitanico-latino de Frei Pedro
de Poyares, ib. 12-17; 6 <Lexic&grafos da l"ngua latina Portugal= 5. A Porta de
l"nguas $Ianva lingvarum%, de Amaro de Roboredo, ib. 79:1/2 )1969*, 5-7; 6.
6Amalthea sive hortus onomasticus,6 do P. Fr. Tom!s da Luz, ib. 7-13; 7. O
6Vocabulario portuguez e latino6 de D. Rafael Bluteau, ib. 13-27; 8. O 6Aparato
critico para a corre'(o do diccionario intitulado Prosodia in vocabularium bilingue
digesta6, de Ant&nio Pereira de Figueiredo, ib. 27-36; 9. O Diccionario portuguez, e
latino do Padre Carlos Folqman, ib. 36-40; 6 10. O 6Breve diccionario da
latinidade pura e impura de Ant&nio Pereira de Figueiredo, ib. 79:3/4 )1969*, 193198; 11. Os Dicion!rios de Pedro Jos- da Fonseca, ib. 198-210; 12. O Magnum
lexicon, de Frei Manuel de Pina Cabral, ib.210-216; 13. O Diccionario portuguezfrancez-e-latino novamente compilado por Joaquim Jos- da Costa e S!, ib. 216-226;
6 14. O diccionario latino, e portuguez, por Dami(o de Froes Perim $Fr. Jo(o de S.
Pedro%, ib. 82:3/4 )1972*, 151-162; 15. Nomenclatura port., e latina, ib. 163-168.
Almeida, Teodoro de. Recrea'(o Filosofica ou Di!logo sobre a Filosofia Natural por
Theodosio Eugenio Silvio )Ali%s Teodoro de Almeida*, Lisboa, Miguel
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Rodrigues, t.I a t.VII, 1751-1768; R(gia Of. Tipogr%fica, t.VIII, 1792; Of.
Patriarcal, t.IX, 1793...
Bibliografia Filol&gica Portuguesa $Dicion!rios, Gramaticas, Ortografias. etc.%, Lisboa,
Centro de Estudos Filol&gicos, foram publicadas 1544 fichas entre 1935 e
1950.
Bluteau, Rafael. Prosas portuguesas, vol. 2, Lisboa, Jos( Ant&nio da Silva, 1728.
Boaventura, Frei Fortunato de S$o. Historia Chronologica e Critica da Real
Abbadia de Alcoba'a. Lisboa, 1827.
Casteleiro, Jo$o Malaca. Estudo Lingu"stico do 1o Dicion!rio da Academia )1793*,
Sep. de Mem&rias da Academia das Ci,ncias de Lisboa 22 )1981*, 47-63.
Cunha, Ant&nio Geraldo da. Dicion!rio etimol&gico, e hist&rico da l"ngua portuguesa
- modelos de verbetes, Arquivos do Centro Cultural Portugu,s 23 )1987*, 189198.
Dietrich, Wolf. Bibliografia da L"ngua Portuguesa do Brasil, Tubingen, 1980
Esp'nola, Frei Fradique. Escola Decurial de Varias Li')es. Lisboa, Of. de Manuel
Lopes Ferreira, )em 12 vols. ou partes: I-1696; II-1697; III e IV-1698; V e
VI e VII-1699; VIII-1700; IX-1701; X-1702; XI-1707; XII-1721;
reeditadas entre 1733/36*
Ferreira, Jos( de Azevedo. Alphonse X Primeyra Partida. Edtion et 4tude, Braga,
INIC, 1980.
Ferreira, Jos( de Azevedo. Afonso X Foro Real, vol. 1 . edi#$o e estudo
lingu'stico, Lisboa, INIC. 1987.
Ferreira, Jos( de Azevedo. Bibliografia selectiva da l"ngua portuguesa, Lisboa,
Icalp, 1989.
Galv$o, Ramiz. Lexicologia portugueza. Os melhores l-xicos, Revista da Academia
Brasileira de Letras, 51 )1936*, 182-201.
Gon#alves, Rebelo. Plano geral do 6Dicion!rio da l"ngua portuguesa6, Boletim da
Academia das Ci,ncias de Lisboa 13, 1941 )sep. 21 p.*.
Head, Brian, F. 1Uma compara#$o dos verbetes referentes a palavras
portuguesas em dois dos primeiros dicion%rios de Portugu,s-Latim3: Ana
Maria Brito, Ol'via Figueiredo, Clara Barros )orgs.* Lingu"stica Hist&rica e
Hist&ria da L"ngua Portuguesa 7 Actas do Encontro de Homenagem a Maria
Helena Paiva, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 2004, p.129-151
Macedo, Agostinho Jos( da Costa de. Catalogo dos livros que se h(o de ler para a
continua'(o do Diccionario da Lingua Portugueza, mandado publicar pela
Academia Real das Sciencias de Lisboa, Lisboa, Tip. da Academia, 1799.
Machado, Diogo Barbosa. Bibliotheca Lusitana, 4 vol., Coimbra, Atl+ntida,
1965-1967 )1 1741-1759*.
Meier, Harri. Ant&nio de Morais Silva, Grande Dicion!rio da L"ngua Portuguesa, rec.
cr'tica, BolFil 9:4 )1948*, 396-397.
Melo, Gladstone Chaves de. Dicion!rios portugueses, Rio de Janeiro, Servi#o de
Documenta#$o do Minist(rio da Educa#$o e Sa/de, 1947.
Moraes, Cl&vis B. de. Defeitos e Defici#ncias dos Dicion!rios Portugueses, EL 6
)1984*, 169-180.
Murakava, Clotilde de Almeida Azevedo, Ant&nio de Morais Silva: Lexic&grafo da
l"ngua portuguesa, S$o Paulo, Cultura Acad(mica, Editora, 2006.
Nascimento, Maria Fernanda Bacelar do / Cruz, Maria Lu'sa Segura da. Para
um dicion!rio contextual do portugu#s, ACILPR, XVII, 3, 1985. 239-251.
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Nunes, Jos( Horta, Dicion!rios no Brasil: an!lise e hist&ria do s-culo XVI ao XIX,
S$o Paulo, Pontes, 2006.A
Pacheco, Fr. Jo$o. Divertimento erudito para os curiosos de noticias historicas,
escholasticas e naturaes, sagradas e profanas, descobertas em todas as idades e estados do
mundo ate o presente, Lisboa, Of. Augustiniana , t.I, 1734; Impr. de Ant&nio
de Sousa da Silva, 1738, t. II, III, IV.
Pereira, Ant&nio das Neves. Ensaio Critico Sobre qual seja o uso prudente das
palavras de que se servir(o os nossos bons Escritores do S-culo XV., e deixar(o
esquecer os que depois a seguir(o at- ao presente <1793=, Memorias de Litteratura
Portugueza da Academia das Ci,ncias 4 )1793*, 339-466, 5 )1793*, 152-252.
Rich(, Pierre. Les -coles et 13enseignement dans 13Occident chr-tien - de la fin du Ve si,cle
au milieu du XIe si,cle, Paris, Aubier Montaigne, 1979.
Silva, Inoc,ncio Francisco da. Dicion!rio bibliogr!fico portugu#s, 23 vol., Lisboa.
Imprensa Nacional, 1858-1958, rep. facsimilada, ib. 1973.
Silveira, Joaquim da. Erros nos dicion!rios da l"ngua, Figueira da Foz, 1951.
Silvestre, Jo$o Paulo Martins Silvestre. Rafael Bluteau e o Vocabulario Portugu#z e
Latino: Teoria metalexicogr!fica, fontes e recep'(o. Aveiro, dissert.
Doutoramento, 2004.
Taunay, Affonso D?Escragnolle. In&pia scient"fica e vocabular dos grandes
diccion!rios portuguezes, S$o Paulo, Imprensa Oficial, 1932.
Teyssier, Paul. Jer&nimo Cardoso et les origines de la lexicographie portugaise, Bulletin
des Etudes Portugaises et Br(siliennes, 41 )1980*, 7-32. Reed. in Paul
Teyssier, Etudes de Litt-rature et de Linguistique, Paris, Fund. Calouste
Gulbenkian, 1990, p.199-230.
Veiga, Albino de Bem, ;A lexicografia portuguesa e seus problemas;, 88
Congresso Brasileiro de L"ngua e Literatura, Rio de Janeiro, Gernasa, 1977,
p.71-84.
Verdelho, Evelina. Dicion!rios de rimas da l"ngua portuguesa, in: Actas do Col&quio de
Lexicologia e Lexicografia, 26/27 Junho 1990, Lisboa, Universidade Nova, 1990,
257-276.
Verdelho, Evelina. Lexicografia sinon"mica portuguesa: O Vocabulario de
Synonimos, e Phrases, de Rafael Bluteau: e o Ensaio sobre Alguns Synonymos do
Cardeal Saraiva, Biblos 57 )1981*, 171-221.
Verdelho, Evelina. Sobre o Diccionario Po(tico de C+ndido Lusitano, BF 28
)1983*, 269-303.
Verdelho, Telmo. Os dicion!rios bilingues at- ao fim do s-c. XVIII. fonte privilegiada
da lexicografia portuguesa, in: Actas do Col&quio de Lexicologia e Lexicografia,
26/27 Junho 1990, Lisboa, Universidade Nova, 248-256.
Verdelho, Telmo. Latiniza'(o na hist&ria da l"ngua portuguesa - o testemunho dos
dicion!rios, Arquivos do Centro Cultural Portugu,s 23 )1987*, 157-187.
Verdelho, Telmo. Levantamento lexical da obra de Cam)es, Revista da Univ. de
Aveiro/Letras 1 )1984*. 167-191.
Verdelho, Telmo. ;Aspectos da obra lexicogr%fica de Bento Pereira;.XXe
Congr,s International de Linguistique et Philologie Romanes, t.IV, Section VI,
p.777-785 )Zurique, 1992*
Verdelho, Telmo.6Tecnolectos6, artigo n5.437 )Portugiesisch: Fachsprachen* do
Lexikon der Romanistischen Linguistik, Vol.VI,2, T2bingen, Max Niemeyer,
1994, p. 339-355.
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Verdelho, Telmo ;Lexicografia6, artigo n5.457 )Portugiesisch: Lexikographie*
do Lexikon der Romanistischen Linguistik, Vol.VI,2, T2bingen, Max
Niemeyer, 1994, p.673-692.
Verdelho, Telmo. As origens da gramaticografia e da lexicografia latino-portuguesas,
Aveiro, Instituto Nacional de Investiga#$o Cient'fica, 1995.
Verdelho, Telmo 1Terminologias na l'ngua portuguesa.Perspectiva
diacr&nica3, in: La hist9ria dels llenguatges iberorom:nics d/especialitat $segles
XVII-XIX%: solucions per al present, ed de Jenny Brumme, Barcelona, Institut
Universitari de Ling2'stica Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 1998,
p.98-131
Verdelho, Telmo ;O Calepino em Portugal e a obra lexicogr%fica de Amaro
Reboredo;, in Revista Portuguesa de Filologia, Vol. XXIII, 1999-2000,
p.125-149.
Verdelho, Telmo. ;O dicion%rio de Morais Silva e o in'cio da lexicografia
moderna;, in Hist&ria da l"ngua e hist&ria da gram!tica - actas do encontro, Braga,
Universidade do Minho / ILCH, 2003, p.473-490.
Verdelho, Telmo ; A AMALTHEA $1673% de Tom!s da Luz6 Beihefte zu Lusorama /
Suplementos de Lusorama, Studien zur prtugiesischen Strachwissenschaft,
Rolf Kemmler / Barbara Sch>fer-Priess / Axel SchBnberger )eds.* 11. Band /
Tomo XI, Frankfurt, Domus Editoria Europaea, 2006, p.93-118
Verney, Lu's Ant&nio. Verdadeiro M-todo de Estudar, Lisboa, S% da Costa, 1949
)1 1747*.
Wolf, Elena M. O dicion!rio inverso e a investiga'(o lingu"stica, L'ngua e
Cultura 3, 1973 )sep.*.
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2. CRONOLOGIA DOS DICION!RIOS PORTUGUESES
)AT- AO S-C. XIX*

Telmo Verdelho

Breve nota introdut&ria: Incluem-se neste elenco todos os t'tulos
lexicogr%ficos e paralexicogr%ficos que t,m refer,ncia da l'ngua portuguesa,
at( 1806. Publicou-se nesta data o Novo dicion!rio da L"ngua Portuguesa, que (
o primeiro dicion%rio pr%tico monolingue e que d% in'cio 0 dicionariza#$o
da l'ngua no seu uso quotidiano, especialmente na exercita#$o escrita. O
Dicion!rio de Ant&nio de Morais Silva )1789* e este Novo dicion!rio
concluem e superam um per'odo longo de 350 anos da hist&ria da
lexicografia portuguesa e estabelecem eles pr&prios o quadro da
dicionar'stica moderna, servindo, de modelo para toda a produ#$o
subsequente, at( aos nossos dias.
Para o estudo dos duzentos anos que se seguiram, ( imprescind'vel
fazer o reconhecimento da hist&ria pregressa. Os dicion%rios s$o uma
condi#$o das l'nguas modernas, mas a acumula#$o lexicogr%fica ( uma
heran#a e uma tradi#$o que s& se exercem e se usufruem se forem objecto
de transmiss$o, de estudo e de aprendizagem. Neste sentido, o pec/lio das
nossas palavras ( um patrim&nio que urge manter como uma refer,ncia
interactiva, sob pena de empobrecimento, se n$o mesmo de perda da
mem&ria lingu'stica e de desertifica#$o dos esp'ritos e da pr&pria cidadania.
Propomos uma listagem abrangente em que se d, conta de tudo o que
se pode conhecer, no que respeita 0s palavras que alguma vez foram ditas ou
escritas. Privilegiamos as fontes que se revelam mais prop'cias e mais
abundantes. Desde logo os dicion%rios que, estando abertos a todo o
espectro sem+ntico do diz'vel, devem registar muitas mais palavras do que
os outros livros, que delimitam os seus universos. Os dicion%rios de latimportugu,s e vice-versa s$o uma fonte lexicogr%fica preciosa. Assistiram, de
modo determinante, ao percurso interlingu'stico em que se foi
configurando o portugu,s escrito at( ao s(culo XIX. A partir do s(c. XIX
a interac#$o lingu'stica alarga-se ao conv'vio com as l'nguas europeias
modernas, e por isso os v%rios dicion%rios bilingues s$o testemunhos dessa
influ,ncia e s$o fontes imprescind'veis para o estudo desse processo.
Os textos paralexicogr%ficos s$o tamb(m uma fonte muito copiosa e
abrangente da mem&ria lexical portuguesa. Inclu'mos entre esses textos
todas as obras caracterizadas pela acumula#$o e seria#$o de vocabul%rios
que remetem para universos sem+nticos muito especializados ou muito
amplos, nomeadamente, os textos de tipo enciclop(dico, os textos t(cnicos,
os adagi%rios e as ortografias e outras obras metalingu'sticas que registam
sequ,ncias exemplares de unidades lexicais.
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N. B. A maior parte das obras deste elenco foram compulsadas nos
originais ou em reprodu#.es fotocopiadas, fac-similadas ou em registo
digital. A informa#$o foi ainda completada com recurso a outras fontes
bibliogr%ficas, designadamente:
ALMEIDA, "tila, Dicion!rios parentes e aderentes, uma bibliografia de
dicion!rios, enciclop-dias, gloss!rios, vocabul!rios e livros afins em que entra a l"ngua
Portuguesa, Jo$o Pessoa. FUNAPE / Nova Stela, 1988.
SILVA, Inoc,ncio Francisco da, Diccionario bibliographico portuguez. …
Lisboa: Impr. Nacional, 1858-1958, 23 v.

6 S(c. XIV ? 6 Dicion!rio de verbos alcobacense )c&dice: CDIV/286*, ed.
Carter 1953, c. 3000 verbos latinos e 1130 portugueses.
6 S(c. XVI 6 Andr( RODRIGUES EBORENSE, Senten'as para a ensinan'a
e doutrina do pr"ncipe D. Sebasti(o. introd. Lu's de Matos, Lisboa: Banco Pinto
& Sotto Mayor, imp. 1983 )Fac-simile do manuscrito in(dito da casa
Cadaval * 28, 87 p.; 29 cm
6 1551 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Hieronymi Cardosi
Dictionarium Iuventuti studiosae admodum frugiferum. primeira ed., Coimbra,
Jo$o de Barreira, perdida. 27. 1562, 37. 1587.
6 1561 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Hieronymi Cardosi Lusitani de
Monetis t( Graecis qu( Latinis. Item de Ponderibus & M5suris ad praesentem vsum
redactis, Anacaephaleosis. Conimbricae, Apud Ioannem Aluarum Typograph2
Regium. M. D. LXI. 32p. com dedicat&ria e poemas, texto lexical da p. 6 0
16. Retomada a partir de 1569 em todas as eds. do Dic. Latinolusitanicum.
6 1562 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Hieronymi Cardosi
Dictionarium Iuventuti studiosae admodum frugiferum. Nunc diligentiori emendatione
impressum. Coimbra, Jo$o "lvares. )edi#$o princeps - Coimbra, Jo$o de
Barreira, 1551, perdida; 37. ed. 1587.
6 1562 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Hieronymi Cardosi Lamacensis
Dictionarium ex lusitanico in latinum sermonem. Lisboa, Jo$o "lvares, 1562/63.
Primeira alfabeta#$o da l'ngua portuguesa, 12064 entradas. Na reedi#$o de
1569 acrescentam 728, perfazendo 12792.
6 1565 6 Diogo de TEIVE, / Francisco de ANDRADE )trad. *, Epodos, que
cont-m senten'as uteis a todos os homens, :s quaes se accrescentam regras para a boa
educa'(o de um principe. Lisboa.
6 1569 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latinolusitanicum
& vice versa lusitanicolatinum cum adagiorum fere omnium iuxta seriem alphabeticam
perutili expositione: Ecclesiasticarum etiam vocabulorum interpretatione. Item de
monetis, ponderibus, & mensuris, ad praesentem vsum accommodatis. Noue omnia per
Hieronymum Cardosum Lusitanum congesta. Recognita vero omnia per Sebastianum
Stockhamerum Germanum. Qui libellum etiam de proprijs nominibus regionum,
populorum illustrium virorum, fluuiorum, montium, ac aliorum complurium nominum
& rerum scitu dignarum, historijs & fabulis poeticis refertum, in vsum & gratiam
Lusitanicae pubis concinnauit & ex integr9 adiecit. Coimbra, Jo$o de Barreira,
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1569/70. Reeds. Coimbra 1588, Lisboa 1592, 1601, 1613, 1619, 1630, 1643,
1677, 1694, Coimbra 1695.
6 1569 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Breve Dictionarium Vocum
Ecclesiasticarum. In Dictionarium latinolusitanicum. Coimbra, Jo$o de Barreira,
1569/70. Reeds. Coimbra 1588, Lisboa 1592, 1601, 1613, 1619, 1630, 1643,
1677, 1694, Coimbra 1695.
Os dicion%rios de Cardoso registam cerca de 24. 000 formas diferentes do
fundo lexical portugu,s, incluindo as formas flexionadas.
6 1569 6 Sebasti$o STOCKHAMMER ? - c. 1589, Dictionarium aliud: de
propriis nominibus celebriorum virorum, populorum, regionum, locorum, insularum,
vrbium, oppidorum, montium fluuiorum & fontium, nec non aliorum complurium scitu
dignorum nominum ac rerum: collegit & adiecit in studiosae iuuentutis commodum
Sebastianus Stochamerus Germanus: vt locupletius omninC, & ex ac etiam
parte absolutum prodiret totum hoc Lexicon. Coimbra, Jo$o de Barreira.
Anexado ao Dictionarium latinolusitanicum de Jer&nimo Cardoso.
6 1569 6 Diego Xim(nez ARIAS p. 1570, Lexicon ecclesiasticum
latinohispanicum, ex sacris biblijs, Concilijs, Pontificum ac Theologorum decretis....
Autore F. Didaco Ximenez Arias. Braga, Ant&nio de Mariz. 27. ed. Lisboa,
Ant&nio Ribeiro, 1588.
6 1576 6 Duarte Nunes de LEDO, 1530-1608, Orthographia da lingoa
portuguesa: obra vtil & necessaria assi pera bem screuer a lingoa Hespanhol como a
Latina & quaesquer outras que da Latina teem origem. Em Lisboa: per Io$o de
Barreira, <4=, 78 f., 4o )20 cm*
6 1587 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Hieronymi Cardosi
Dictionarium Iuventuti studiosae admodum frugiferum. Nunc diligentiori emendatione
impressum. Coimbra, Jo$o de Barreira, 37. Ver 1551.
6 1588 6 Diego Xim(nez ARIAS + post. 1570, Lexicon ecclesiasticum
latinohispanicum, ex sacris biblijs, Concilijs, Pontificum ac Theologorum decretis....
Autore F. Didaco Ximenez Arias … Olyssipone, Excudebat Antonius Riberius,
expensis Ioannis Hispani, & Michaelis de Arenas Bibliopolarum. Ver 1569.
6 1588 6 Mateo RICCI e Michele RUGGIERI, Dicion!rio portugu#s - chin#s
)Ms. dos Arquivos da Companhia de Jesus em Roma, ARSI, Jap. Sin. I,
198*. Feito com base na nomenclatura portuguesa do Dictionarium ex
lusitanico in latinum de Jer&nimo Cardoso )1562*, segundo not'cia de Messner
)1995, II, p. 60*.
6 1588 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& vice versa lusitanico latinum: cum adagiorum fer- omnium iuxta seriem
alphabeticam perutili expositione … 27ed. Coimbra, Jo$o de Barreira. Ver 1569.
6 1592 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& vice versa lusitanico latinum: cum adagiorum fer- omnium iuxta seriem
alphabeticam perutili expositione. Ecclesiasticarum vocabulorum interpretatione. Item
de monetis, ponderibus, & mensuris… libellum etiam de propriis nominibus regionum…
Adhuc noui huic ultimae impressioni adjuncti sunt varij loquendi modi ex praecipuis
auctoribus decerpti praesertim ex Marco Tullio Cicerone. 37ed. Lisboa, Alexandre
de Sequeira, 0 custa de Sim.es Lopes, Livreiro. Ver 1569.
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6 1595 6 CALEPINO et alii, Dictionarium Latino Lusitanicum ac Iaponicum
ex Ambrosii Calepini volumine depromptum: in quo omissis nominibus propriis tam
locorum quam hominum, ac quibusdam aliis minus usitatis, omnes vocabulorum
significationes, elegantioresque dicendi modi apponuntur: in usum et gratiam Iaponicae
iuuentutis, quae Latino idiomati operam nauat, necnon Europeorum, qui Iaponicum
sermonem addiscunt. In Amacusa in collegio Iaponico Societatis Iesu. Cum
facultate Superiorum. Anno M. D. XCV.
6 1598 6 No@l de Berlaimont Colloquia et Dictionariolum octo Linguarum,
Latinae, Gallicae, Belgicae, Teutonicae, Italicae, Anglicae, et Portugallicae. Liber
omnibus linguarum studiosis domi ac fori apprime necessarius. // Colloques ou
Dialogues, auec un Dictionaire en huict languages, Latin, Flamen, Fran'ois, Alleman,
Espaignol, Italien, Anglois, & Portuguez: Nouuellement reueus, corrigez, &
augmentez de quatre Dialogues, tres profitables & utils, tant au faict de march:dise,
qu3aux voiages & aultres traffiques. /.../, Delphis, ex officina Brunonis Schinkelij,
Anno.
6 1599? 6 Ant&nio VELEZ 1545-1609, Index totius artis )Emmanuelis Aluari e
Societate Iesu De institutione grammatica libri tres. Antonii Vellesii ex eadem Societate
Iesu in Eborensi Academia Praefecti studiorum opera aucti & illustrati, Eborae:
excudebat Emm%nuel de Lyra*. Retomado e relaborado em v%rias edi#.es,
at( 1755.
6 1601 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& vice versa lusitanico latinum:… 47ed. Lisboa, Ant&nio "lvares. Ver 1569.
6 1603 6 Jo$o RODRIGUES T#uzu, et alii. Vocabulario da lingoa de Iapam
com a declara'(o em Portugues, feito por alguns padres e irm(os da Companhia de Iesu,
Nagasaki, tipografia do Col(gio, 1603 e 1604.
4 um volume in 45, com 803 p%ginas )659 mais 144 de suplemento* de texto
dicionar'stico, composto, por cerca de 35. 000 entradas de formas
japonesas, transliteradas em alfabeto latino. 4 um 1corpus3 lexicogr%fico
abundante e muito informativo para a hist&ria da l'ngua portuguesa.
6 1606 6 Duarte Nunes de LEEO 1530-1608, Origem da lingoa portvgvesa.
Lisboa, Pedro Crasbeeck, <6=, 150 p.; 4?)18 cm*
6 1607 6 Manuel BARRETO c. 1561-1620 Vocabulario Lusitanico Latino
composto na Provincia de Jap(o, 3 vols. manuscritos )Academia das Ci,ncias de
Lisboa*.
6 1611 6 Agostinho BARBOSA 1590-1649, Dictionarium LusitanicoLatinum
Iuxta Seriem Alphabeticam Optimis, Probatisque Doctissimorum Auctorum
testimoniijs perutili quadam expositione locupletatum, cum copiosissimo latini sermonis
indice, necnon libello vno aliquarum Regionum, Ciuitatum, Oppidorum, Fluuiorum,
Montium, & Locorum, quibus veteres vti solebant. Omnia in studiosae iuuentutis
gratiam, & vsum collecta Per Augustinum Barbosam Lusitanum. Braga, Frutuoso
Louren#o de Basto.
6 1613 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& vice versa lusitanico latinum: cum adagiorum fer- omnium iuxta seriem
alphabeticam perutili expositione…. Nunc denuo, amendarum colluuie, qua
scatebat diligenti lucubratione defaecatum. 57ed. Lisboa, Pedro Craesbeeck.
Ver 1569.
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6 1619 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& vice versa lusitanico latinum: … Cui hac ultima editione praeter caetera hactenus alijs
contenta in singulis nominibus, et verbis suae inflexiones appositae sunt, ac in
Dictionario lusitanico in latinum sermonem converso multa singulari studio et
diligentia addita cum varijs loquendi modis ex praecipuis auctoribus collectis, aliaque ab
innumeris pene erroribus non sine labore et studio vindicata. 67ed. Lisboa, Pedro
Craesbeeck. Ver 1569.
Introduz um rosto destacado para os:
Varii loquendi modi, sive phrases elegantissimae ex praecipuis Auctoribus decerptae
praesertim ex Marco Tullio Cicerone ex lingua Materna in Latinam redactae, &
collectae ex thesauris lingua Latinae, & Dictionarijs erudissimorum nostri temporis
virorum Augustini Barbosa, Bartholamaei Braui, & Morelli Campani, in hac vltima
editione auctae & illustratae.
6 1621 6 Amaro de ROBOREDO, 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. Lisboa, Pedro
Craesbeeck, 1621, 444 ps. O t'tulo interior, antes do in'cio do dicion%rio )p.
35*, ( o seguinte:
Compendium Calepini, vel potius thesauri linguae latinae cum interpretatione
Lusitanica, & Hispanica omissis vocabulis, quae rarius in usum vocantur.
Este dicion%rio Latim / portugu,s / espanhol )transparece uma certa
indecis$o na escolha do t'tulo - o termo ;dicion%rio; n$o estava ainda
optado para designar este instrumento metalingu'stico*,
6 1623 6 Amaro de ROBOREDO, Porta de linguas ou modo muito
accommodado para as entender publicado primeiro com a tradu'(o espanhola agora
acrescentada a portuguesa. )Cont(m Doze 1Centurias de senten#as moraes3
trilingues: portugu,s, espanhol e latim*. Lisboa, of. Pedro Crasbeeck:
vendese na Rua Nova na tenda de Manoel da Silva, 1623
6 1630 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& vice versa lusitanico latinum: …. 77 ed. Lisboa, Pedro Craesbeeck. Ver 1569
6 1634 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Prosodia in Vocabularium Trilingue,
Latinum, Lusitanicum, & Hispanicum digesta, in qua dictionum significatio, et
sylabarum quantitas expenditur. Eborae, Apud Emmanuelem Carualho
Academiae Typographum )licen#a de 1633*; Lisboa, 1653; Lisboa, 1661;
Lisboa, 1669; Lisboa, 1674; Lisboa, 1683 )cf. infra, 1697*.
6 1643 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& lusitanico latinum cum aliquorum Adagiorum, & humaniorum historiarum, &
fabularum perutili expositione. Item de Vocibus Ecclesiasticis: de Ponderibus, &
Mensuris, & aliquibus loquendi modis pueris accomodatis. / Per Hieronimum
Cardozum Lusitanum. / Quod in hac ultima editione multis nominibus auctum, & :
pluribus erroribus, ijsque turpissimis, quibus, vel Typographum incuri: vel
Correctorum maxim: negligenti: abundabat, expurgatum in lucem damus. 87ed.
Lisboa, Lauren#o de Anvers, 0 custa de Domingos Carneiro, Mercador de
Livros. Ver 1569.
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6 1647 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Thesouro da Lingoa Portuguesa.
Lisboa, na officina de Paulo Craesbeeck, & 0 sua custa )pela data das
licen#as estaria pronto j% em 1638*. Publicado sempre juntamente com a
Prosodia a partir de 1661. Ver 1634 e 1697.
6 1651 6 Ant&nio, DELICADO 1610-?, Adagios portuguezes reduzidos a
lugares communs / pello lecenciado Antonio Delicado, Prior da Parrochial Igreja de
Nossa Senhora da charidade, termo da cidade de Euora. Lisboa, officina de
Domingos Lopes Rosa, <12=, 190 <i. ( 187=, <1= p.; 45 )20 cm*
6 1653 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Prosodia in Vocabularium Trilingue,
Latinum, Lusitanicum, & Castellanicum digesta, in qua dictionum significatio, et
sylabarum quantitas expenditur. Lisboa, Paulo Craesbeeck.
6 1655 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Florilegio dos modos de fallar, e adagios
da lingoa portuguesa: dividido em duas partes, em a primeira das quaes se poem pella
ordem do Alphabeto as Frases Portuguesas, a que correspondem as mais puras, &
elegantes Latinas: na segunda se poem os principaes adagios Portugueses, com seu Latim
proverbial correspondente. Pera se ajuntar a Prosodia, & Thesouro Portugues, como
appendiz, ou complemento. Lisboa, Paulo Craesbeeck, & 0 sua custa )a licen#a
da Ordem ( de 1653*. Publicado sempre juntamente com a Prosodia e o
Thesouro, a partir de 1661. Ver 1634 e 1697.
61661 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Prosodia in Vocabularium Trilingue,
Latinum, Lusitanicum, & Hispanicum. Lisboa, Ant&nio Craesbeeck. Ed.
acompanhada com a publica#$o do Tesouro da L"ngua Portuguesa e <Floril-gio=.
6 1667 6 Frei Pedro de POIARES ?-1678, Diccionario lusitanico-latino de
nomes proprios de regioens; reinos; prouincias; cidades; villas; castellos; lugares; rios;
mares; montes; fontes; ilhas; peninsulas; isthmos; etc. Lisboa, Jo$o da Costa.
6 1669 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Prosodia in Vocabularium Trilingue,
Latinum, Lusitanicum, & Castellanicum digesta, in qua dictionum significatio, et
sylabarum quantitas expenditur. Lisboa, Antonio Craesbeeck. Ed. acompanhada
com a publica#$o do Tesouro da L"ngua Portuguesa e <Floril-gio=.
6 1673 6 Thomas da LUZ 1633-1713, Amalthea siue hortus onomasticus in gemina
diuisus florilegia, quorum quodlibet multigenas sub diuiditur in areolas, in quibus
communiora nomina ad quotidianum Linguae Latialis vsum, & exercitationem
spectantia continentur, cum indice titulorum ad limen apposito. Coronat opus
topographicum Lusitaniae lexicon, ac periphrastica quorundam Sanctorum descriptio.
Lisboa, Jo$o da Costa.
6 1674 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Prosodia in Vocabularium Trilingue,
Latinum, Lusitanicum, & Castellanicum digesta, in qua dictionum significatio, et
sylabarum quantitas expenditur. Lisboa, Antonio Craesbeeck. Ed. acompanhada
com a publica#$o do Tesouro da L"ngua Portuguesa e <Floril-gio=.
6 1677 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& lusitanico latinum …. 97ed. Lisboa, Ant&nio Craesbeeck de Melo. Ver 1569.
Dedicat&ria assinada por Jo$o Antunes.
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6 1683 6 Bento PEREIRA 1605-1681, Prosodia in Vocabularium Trilingue,
Latinum, Lusitanicum, & Castellanicum digesta, in qua dictionum significatio, et
sylabarum quantitas expenditur. Lisboa, Antonio Craesbeeck. Ed. acompanhada
com a publica#$o do Tesouro da L"ngua Portuguesa e <Floril-gio=.
6 1694 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1569-1695, Dictionarium latino lusitanicum
& lusitanico latinum Quanta maxima fide, ac diligenti: accuratissim, expurgatum, ut
merito Thesaurum utriusque linguae quilibet polliceri sibi audeat. … 107 ed. Lisboa,
Domingos Carneiro. Ver 1569. Dedicat&ria assinada por Francisco Leit$o
Ferreira )1667-1735*.
6 1695 6 Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Dictionarium latino lusitanicum
& lusitanico latinum … 117ed. Coimbra, Jo$o Antunes. Ver 1569.
6 1696-1707 6 Fr. Fradique ESP-NOLA 1635-1708, Escola decurial de varias
li'oens dedicada : Virgem Senhora do Desterro…Pelo Doutor Frey Fradique
Espinola Monge de S. Bernardo. Lisboa: na officina de Manoel Lopes
Ferreyra e 0 sua custa, 12 v.; 8o )15 cm*. Reed. parcial 1733-1736.
6 1697 6 Bento PEREIRA 1605-1681; Matias de S. GERMANO 16671699, Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... / Auctore
Doctore P. Benedicto Pereyra... Septima editio auctior, et locupletior ab
Academia Eborensi, Eborae: ex Typographia Academiae, <8=, 736, 124, 89 <i.
( 98= p.; 2o )35 cm*.
Cont(m: Thesouro da lingua portugueza; Primeira parte das frases portuguezas, a que
correspondem as mais puras, & elegantes latinas como tiradas de Marco Tullio, &
outros authores de primeira classe; Segunda parte dos principaes adagios portuguezes,
com seu latim proverbial corespondente; Tertia pars selectissimarum descriptionum,
quas idem auctor vel olim ! se compositas, vel : probatissimis scriptoribus emendicatas
alphabetico ordine digessit. Ubi quae sine ullo auctore proponuntur, auctor ipse
Florilegii composuit, reliquas collegit.
Reed. 4vora, 1710; 4vora, 1723; 4vora, 1732; 4vora, 1741; 4vora, 1750.
6 1699 6 Jeronymo CORTEZ / Antonio da Silva de BRITO )trad. *,
Fysiognomia e varios segredos da naturesa: contem sinco trattados de differentes
materias todos revistos & melhorados nesta ultima impressa)... / composto por
Jeronymo Cort-s...; agora novamente traduzido em portuguez por Antonio da Sylva
de Britto, Em Lisboa: na officina de Miguel Manescal, 1699, <7, 1 br. =, 251,
<10= p.; 8o )12 cm* primeira ed. em l'ngua portuguesa )?*.
Red. 1706, 1765, 1792, 1815, red. mod. 1978 ….
6 1701 6 A. JUSTICE, A compleat account of the Portugueze language, being a
copious dictionary of English with Portugueze, and Portugueze with English. With an
Easie And Unerring Method of its Pronunciation. London, R. Janeway: pp. 1-440.
Repr.: The Scolar Press Limited, English Linguistics, A Collection of
Facsimile Reprints, selected and edited by R. C. Alston, Menston, 1970.
6 1706 6 Jeronymo CORTEZ / Antonio da Silva de BRITO )trad. *,
Fysiognomia e varios segredos da naturesa: contem sinco trattados de differentes
materias todos revistos & melhorados nesta ultima impressa)... / composto por
Jeronymo Cort-s...; agora novamente traduzido em portuguez por Antonio da Sylva
de Britto, Coimbra, Of. de Jos( Antunes da Silva, )16* 232p., 15cm. Ver 1699.
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6 1706-1712 6 Costa, Ant&nio Carvalho da COSTA, 1650-1715, Corografia
portugueza e descrip'am topografica do famoso reyno de Portugal... Lisboa: na Off.
de Valentim da Costa Deslandes, 3 vol.: map., vinh.; 2o )29*. 2a ed. Braga:
Typ. de Domingos Gon#alves Gouveia, 1868-1869
6 1710? 6 Antonio de Mello da Fonseca, ali%s Jos( de MACEDO 16671717, Antidoto da lingua portugueza... / Amsterdam: em casa de Miguel Diaz,
<1710=, <12=, 416 p; 4 )22 cm*
6 1710 6 Bento PEREIRA 1605-1681; Matias de S. GERMANO 16671699, Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... / Auctore
Doctore P. Benedicto Pereyra... Septima editio auctior, et locupletior ab
Academia Eborensi, Eborae: ex Typographia Academiae.
61710 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Grammatica franceza, ou arte
para aprender o francez por meio da lingua portugueza. Lisboa: Offi. Real
Deslandense, 1 v.; 20 cm. Reed 1733.
61712 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Grammaire fran'aise et portugaise
avec des remarques tr-s necessaires / Luis Caetano de Lima. La Haye: Adrian
Mactjens, 1 v.; 15 cm
6 1712-1728 6 Rafael BLUTEAU 1638-1734, Vocabulario Portuguez et Latino,
Aulico... autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes, e latinos, e
offerecido a ElRey de Portugal, D. Joa) V., Coimbra, Collegio das Artes da
Companhia de Jesus/, Lisboa: Joseph Antonio da Silva. T. 1 )A*: 1712. T. 2. )
B. C*: 1712. T. 3 )D. E*: 1713. T. 4. )F. G. H. I* 1713. T. 5. )K. L. M. N*: 1716.
T. 6. )O. P*: 1720. T. 7. )Q. R. S*: 1720. T. 8 )T. U. V. X. Y. Z* 1721.
Supplemento ao vocabulario 1: 1727. Supplemento ao vocabulario: Parte
segunda: 1728.
61714 6 Abraham ALEWYN / Joannes COLL4, Tes&uro dos Voc!bulos Das
d;as L"nguas Portugu-za, e B-lgica; Em que circunstantem-nte se dem)str(o as
sinifica'o5s das Pal!vras Porugu-zas seg<ndo a abund!ncia da Belgica si-ncia da
Lingu!gem; H=a &bra, geralm-nte, P-ra t&dos os amad&res das !mbas L"nguas, e
Principalm-nte P-ra &s ensinad&res e disc"p<los das m-smas grandem-nte proveit&sa.
Por Mtre. Abrahamo Alewyn, e Jo(o Coll-. Amsterdam: Pieter Vandevanden
Berge, <10=, 934 p.
Toma para as entradas portuguesas o Tesouro de Bento Pereira.
6 1716 6 Francisco POMEY / Antonio Franco 1662-1732, Indiculo
universal: cont-m distinctos em suas classes os nomes de quasi todas as couzas que ha no
mundo, 4vora: Of. da Universidade, 1 v.; 20 cm. Reed. 1754, 1804.
6 1723 6 Bento PEREIRA 1605-1681; Matias de S. GERMANO 16671699, Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... / Auctore
Doctore P. Benedicto Pereyra... Septima editio auctior, et locupletior ab
Academia Eborensi, Eborae: ex Typographia Academiae,
6 1732 6 Bento PEREIRA 1605-1681; Matias de S. GERMANO 16671699, Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... / Auctore
Doctore P. Benedicto Pereyra... Septima editio auctior, et locupletior ab
Academia Eborensi, Eborae: ex Typographia Academiae.
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6 1732 6 Francisco XAVIER ?-1732, ;Rela#$o compendiada das principais
f%bulas po(ticas sobre fingidos deuses e 'dolos da gentilidade, propposta
para maior clareza em vulgar e pela ordem e m(todo alfab(tico;. In
Rudimenta literaria studiosae juventutis opus excultam...in duas partes divisum / P.
Francisco Xavier, Ulyssipone: Typ. Antonii Galram, 45.
6 1733 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Grammatica franceza ou arte de
apprender o francez por meyo da lingua portgueza: regulada pelas notas e reflexoens da
Academia de Fran'a... / por Luis Caetano de Lima. Lisboa Occidental: Na
officina da Congrega#$o do Orat&rio, 2 t. em 2 vol.; 45 )21 cm* )Inoc,ncio,
5, p. 239; 13, p. 353*
6 1734 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJO 1688-1741, Orthographia, ou
arte de escrever, e pronunciar com acerto a lingua portuguesa para uso do
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excellentissimo Duque de Lafoens. Lisboa: Off. de Miguel Rodrigues, 1734, 553,
<3= p.
6 1734 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Grammatica italiana e arte para
apprender a lingua italiana por meyo da lingua portugueza... Lisboa: Offi. da
Congrega#$o do Oratorio, <12=, 418, <2= p.; 45.
6 1734/1738 6 Fr. Jo$o PACHECO, Divertimento erudito para os curiosos, 4
tomos, Lisboa, I, Augustiniana )1734*, II, III e IV, Antonio de Sousa da
Silva )1738*;
6 1736 6 Francisco POMEY 1618-1673 / vers. port. ?, Pomarum latinitatis
elegantiori consitum cultu, longeque paritiori descriptum manu in quo locutiones
synonymae bene multae...editio postrema ac nova lusitano ordine translata... / auctore
P. Franc. Pomey, Conimbricae: Ex. Typ. in Regali Artium Collegio Soc. Jesu,
<8=, 445 p.; 15 cm.
6 1736 6 Lu's Caetano de LIMA 1671-1757, Orthographia da lingua
portugueza. Lisboa Occidental: Off. Antonio Isidoro, <22=, 217 p. 14 cm.
6 1737 6 JESUS MARIA, Jos( de, Academia singular, e universal, historica,
moral, e politica, ecclesiastica, scientifica, e chronologica, Lisboa, Pedro Ferreira;
6 1739 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJO 1688-1741, Ortografia ou arte de
escrever...a lingua portuguesa, Coimbra: Of. de Luiz Seco Ferreira, <7=, 547, <3=
p.; 20 cm
6 1741 6 Bento PEREIRA 1605-1681; Matias de S. GERMANO )16671699* Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... / Auctore
Doctore P. Benedicto Pereyra... Septima editio auctior, et locupletior ab
Academia Eborensi, Eborae: ex Typographia Academiae,
6 1741 6 Diogo Barbosa MACHADO 1682-1772, Bibliotheca Lusitana
historica, critica e cronologica... Lisboa t. 1: na Officina de Antonio Isidoro da
Fonseca, 1741, t. 2 e 3: na Officina de Ignacio Rodrigues, 1747 e 1752, t. 4:
na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1759.
6 1743 6 Fr. Manuel da ASSUNFEO, Vocabul!rio em idioma bengalla, e
portuguez dividido em duas partes, bengala - portugu#s e portugu#s - bengala, dedicado
ao Exm8 Revm8 Sr. D. Miguel de T!vora, Arcebispo de >vora. Lisboa: na Offic.
de Francisco da Silva, XII, 592p.
6 1743 6 Fr. Bernardino de SANTA ROSA, Theatro do mundo visivel,
filosofico, mathematico, geografico, polemico, historico, politico e critico. Coimbra,
Luis Seco Ferreira;
6 1746 6 Benito Jer&nimo FEIJOO, Theatro cr"tico universal, ou discursos
varios em todo o genero de materias, para dezengano de erros communs, )traduzido na
lingua portugueza por Jacinto Onofre e Anta - anagrama de Frei Ant&nio
Caetano carmelita de Coimbra*, Coimbra, Col(gio das Artes;
6 1747-51 6 Lu's CARDOSO, Diccionario geografico, ou noticia historica de
todas as cidades, villas, lugares, e aldeas, Rios, Ribeiras, e Serras dos Reynos de
Portugal e Algarve, com todas as cousas raras, que nelles se encontr(o, assim antigas,
como modernas. Lisboa: Regia Offic. Silviana.
6 1748 6 Ant&nio Pereira de FIGUEIREDO 1725 - 1797, Exercicios da
lingua latina e portugueza para uso das escolas da Congrega'(o do Orat&rio. Lisboa:
Of. de Miguel Rodrigues, 1 v.; 20 cm. Reed,: 1751, 1765, 1720…
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6 1749/1754 6 Dami$o Antonio De Lemos Faria e CASTRO, Politica
moral, e civil, aula da nobreza lusitana authorizada com todo o genero de erudi'(o
sagrada, e profana para a doutrina, e direc'(o dos principes e mais politicos. Lisboa:
Na Offic. de Francisco Luiz Ameno, 1749-1761 ?, 7 v.; 21 cm
6 1750 6 Bento PEREIRA 1605-1681; Matias de S. GERMANO 16671699, Prosodia in vocabularium bilingue, Latinum, et Lusitanum digesta... / Auctore
Doctore P. Benedicto Pereyra... Septima editio auctior, et locupletior ab
Academia Eborensi, Eborae: ex Typographia Academiae,
6 1751 6 Figueiredo, Ant&nio Pereira de FIGUEIREDO 1725 - 1797,
Exercicios da lingua latina e portugueza para uso das escolas da Congrega'(o do
Orat&rio. Lisboa: Of. de Miguel Rodrigues
6 1751/1799 6 Teodoro de ALMEIDA, Recrea'(o filosofica ou dialogo sobre a
filosofia natural para instruc'(o de pessoas curiosas, que n(o frequentar(o as aulas, 10
vols., Lisboa, Miguel Rodrigues;
6 1754 6 )Francisco POMEY, / Antonio Franco 1662-1732*, Indiculo
universal: cont-m distinctos em suas classes os nomes de quasi todas as couzas que ha no
mundo. Evora: Off. da Universidade, 1 v.; 85.
6 1754 6 Ant&nio Pereira de FIGUEIREDO, 1725 - 1797, Colec'(o de
palavras familiares assim portugu#sas como latinas para o uso das Escolas da
Congrega'(o do Orat&rio. Lisboa: Of. MIGUEL Rodrigues, 1 v.; 14 cm.
Reeds., 1759, ….
6 1754 6 Jo$o Cardoso da COSTA, Memorial historico da crea'(o do mundo
celeste e do mundo elemental: em perguntas e respostas, Lisboa, Francisco Luiz
Ameno.
6 1755 6 Carlos FOLQMAN, Diccionario Portuguez, e Latino, No qual As
Dic')es, e Frazes da Lingua Portugueza, e as suas variantes significa')es, genuinas, e
metaf&ricas, se ach(o clara, e distinctamente vertidas na Latina, e authorizadas com
exemplos dos Authores classicos, Compilado do Vocabulario do Reverendo Padre D.
Rafael Bluteau, e dos melhores Diccionarios de varias linguas, A todos, que estud(o a
lingua Latina, n(o s& utilissimo, mas summamente necessario, offerecido ao Rei
Fidelissimo Dom Jos( I Nosso Senhor, por Carlos Folqman, Presbytero do
habito de S. Pedro, Capel$o m&r de S. Bartholomeu dos Alem$es na
Paroquial Igreja de S. Juli$o desta Cidade. Lisboa, na Officina de Miguel
Manescal da Costa, Impressor do Santo Officio. Anno 1755. Com todas as
licen#as necessarias.
61756 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Gram!tica francesa, ou arte para
aprender o franc#s por meio da lingua portuguesa / Luiz Caetano de Lima. Lisboa:
Off. de Joseph da Costa.
6 1756 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Grammatica italiana e arte para
aprender a lingua italiana por meyo da lingua portugueza / por D. Luiz Caetano de
Lima. Lisboa: Officina de Joseph da Costa Coimbra,, 430 p.; 21 cm
6 1757-68 6 Lu's CARDOSO, Portugal sacro-profano, ou catalogo alfabetico de
todas as freguezias dos reinos de Portugal e Algarve: das igrejas com seus oragos $...* /
Paulo Dias de Niza. Lisboa: Na Of. de Miguel Manescal da Costa, 3 v.; 17
cm
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6 1758-1764 6 Jos( MARQUES, Nouveau dictionnaire des langues fran'oise et
portugaise: Novo diccionario das linguas portugueza e franceza. Lisboa: Imp. de
Jos( da Costa Coimbra - Offi. Patr. de Francisco Luiz Ameno, 2 vol.; infol.
6 1759 6 Ant&nio Pereira de FIGUEIREDO, 1725 - 1797, Colec'(o de
palavras familiares assim portugu#sas como latinas para o uso das Escolas da
Congrega'(o do Orat&rio. Lisboa: Of. de Miguel Manescal da Costa. Ver 1754.
6 1759 6 Manoel Jos( PAIVA, Infermidades da lingua, e arte que ensina a
emmudecer para melhorar / Author Sylverio Silvestre da Silveira e Silva. Lisboa:
Off. Manoel Antonio Monteiro.
6 1759 6 PADILHA, Pedro Norberto de Aucourt e, Raridades Da
Natureza, E Da Arte, Divididas Pelos Quatro Elementos. Lisboa, Francisco Lu's
Ameno, M. DCC. LIX. )1759*, XXXL-504 p%gs..
6 1760 6 Ant&nio Pereira de FIGUEIREDO, 1725 - 1797, Breve diccionario
da latinidade pura e impura, com a significa'(o portugueza. Lisboa: Of. Patr. de
Francisco Luiz Ameno, 1 v.; 20 cm.
6 1762 Carlos FOLQMAN, Nomenclatura portugueza, e latina das cousas mais
commuas, e visiveis. com hum pequeno vocabulario de verbos portuguezes, e latinos e
hum Tractado das particulas da lingua portugueza com as suas vers)es latinas. Lisboa:
na Of. de Miguel Rodrigues, VIII-104 p.; 15 cm. Reed.: 1786 e 1793.
6 1762 6 Pedro Jos( da FONSECA 1737-1816, Parvum lexicon latinum
Lusitana interpretatione adjunta, ad usum lusitanorum Adolescentium: in lucen editum
jussu Josephi I Regis Fidelissimi. Olisipone, 826 p.; 4o )21 cm*. Reed 1762, 1785,
1788, 1793, 1798?, 1807....
6 1764 6 Jos( MARQUES, Novo Diccionario das l"nguas portugueza, e
franceza, com os termos latinos, tirado dos melhores Authores, e do Vocabulario
Portuguez, e Latino do P. D. Rafael Bluteau...pelo Padre Joseph Marques. Lisboa,
Offic. Patriarcal de Francisco Luiz Ameno 17. ed. t. 25. 1764.
6 1764 6 Bartolomeu Alvares da SILVA, Collec'(o da palavras familiares
portuguezas, francezas, latinas e britanicas: com huma breve instruc'(o para perceber e
ainda fallar o idioma frances. Coimbra: Na Real Officina da Universidade, <4=,
115 p.; 21 cm.
6 1765 6 Jos( Monteiro de CARVALHO, Diccionario Portuguez das plantas,
arbustos, matas, arvores, animaes quadrupedes, e reptis, aves, peixes, mariscos, insectos,
gomas, metaes, pedras, terras, mineraes &... escrito por … Lisboa: Officina de
Miguel Manescal da Costa 1765.
6 1765 6 Ant&nio Pereira FIGUEIREDO 1725-1797, Exerc"cios da lingua
latina e portuguesa sobre deversas mat-rias... Lisboa: Off. de Miguel Rodrigues,
27 ed. 1765
6 1765 6 Francisco Jos( FREIRE )C+ndido Lusitano* 1719-1773 Diccionario
poetico, para uso dos que principi(o a exercitarse na Poesia Portugueza: Obra
igualmente util ao orador principiante. Lisboa: Na Offic. Patriarcal de Francisco
Luiz Ameno, 1765, 2 vol.; 4o )21 cm*. Reed. Lisboa 1794, 1820.
6 1765 6, Ant&nio Pereira Figueiredo, 1725-1797, Exercicios da lingua latina e
portugueza para uso das escolas da Congrega'(o do Orat&rio. Lisboa: Of. de Miguel
Rodrigues.
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6 1765 6 Fysiognomia e varios segredos da natureza: contem cinco tratados de
differentes materias, revistos e melhorados nesta ultima impress(o a qual se
accrecentar(o muitas cousa notaveis e de grande utilidade / composto po Jeronymo
Cortez; e agora novamente traduzido em portuguez por Antonio da Silva de Brito,
Lisboa: Na officina de Domingos Gonsalves 1765, 239 p.; 15 cm. Ver 1699.
6 1766 6 Diccionario abbreviado da B"blia traduzido do francez. Obra utilissima
para a intelligencia do Velho e do Novo Testamento e para a hist&ria da Igreja.
Lisboa: Na offic. de Antonio Rodrigues Galhardo, <8=, 585, <3= p., 15 cm.. 2a
ed. correcta e emendada, Lisboa: Typ. Rollandiana, 1794.
6 1767 6 Fr. Luis do Monte CARMELO 1715-1785, Comp#ndio de
orthografia, com sufficientes catalogos, e novas regras para que em todas as provincias.
Lisboa. of. Antonio Rodrigues Galhardo, 1767, <28=, 772, <7= p.
6 1771 6 Pedro Jos( da FONSECA 1737? -1816, Diccionario portuguez, e
latino impresso por ordem del Rei Fidelissimo Dom Jos- I... Lisboa: Na Regia
Officina Typografica, <3=, 744 p.; 4 )29 cm*. Reed: 1791, 1815, 1823, 1839,
1852, 1861, 1872, 1879.
6 1773 6Antonio Vieira TRANSTAGANO, A Dictionary of the Portuguese
and English Languages, in two parts, … Londres, J. Nourse, 4. 5 gr. ou fol. ? 2
tomos s/n. V%rias reed.: 1782, 1794, 1805, 1813, 1827, 1837, 1860-1861.
6 1773-1774 6 Joaquim Jos( da Costa e S" 1740-1803, Diccionario italiano e
portuguez. Extra"do dos melhores lexic&grafos, como de Antonini, de Veneroni, de
Facciolati, de Franciosini, do Dicion!rio de Crusca e do da Universidade de Turim. E
dividido em duas partes; na primeira se compreendem as palavras, as frases mais
elegantes e dif"ceis; os modos de falar; os prov-rbios e os termos facultativos de todas as
artes e ci#ncias; na segunda parte se cont#m os nomes pr&prios dos homens ilustres; das
principais cidades, vilas, castelos, montes, rios, etc. Que o dedica e consagra ao
ilustr"ssimo e excelent"ssimo Senhor Sebasti(o Jos- de Carvalho e Mello, Conde de
Oeiras, Marqu#s de Pombal. Lisboa, R(gia Oficina Tipogr%fica, 2 vols.: XVI,
228p-IV, 804 p.
6 1774 6 Joaquim do ROS"RIO, Diccionario Compendioso dos Casos de
Consciencia de Jo(o Pontas, no qual se acham um grande numero de notas, e novas
decis)es de Pedro Collet, trad. e posto em boa ordem por … Lisboa, 1774 )At.
Almeida, p. 83*.
6 1775/6? 6 P. Jos( MARQUES, Nouveau Dictionnaire des langues fran'oise et
portugaise. Troisi:me edition revue, corrig(e, augment(e. Lisbonne: Imp.
Royale, <1=, 677 p. 30 cm )outros exs. 37 ed. 1776*. Ver 1758.
6 1778 6 Miguel Tib(rio Pedegache Brand$o IVO 1730?-1794, Novo
Diccionario francez e portuguez. Lisboa, 4. ° - Varias vezes reimpresso. Ver 57.
ed. 1786.
6 1779 6 Vicente de Bastos TEIXEIRA, Dictionnaire moderne fran'ois
expliqu- en portugais Tome premier. Lisbonne, Imp. Louisiane, 1 v. )at( 0 lettra
C*.
6 1779 6 Pierre CHOMPR4; Pedro Jos( da FONSECA )trad. *, 1737-1816,
Diccionario abbreviado da fabula para intelligencia dos poetas, dos paineis e das
estatuas: cujos argumentos s(o tirados da historia poetica / por …; agora traduzidos
do francez em portuguez. Lisboa, na Regia Officina Typografica, <8=, 217 p.;
21 cm. )V%rias reeds. algumas anexadas ao Parvum lexicon*.
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6 1780 6 Manuel de Pina CABRAL, Magnum lexicon latinum et lusitanum ex
diuturnis celeberrimorum eruditissimorumque philologorum observationibus
depromptum ad plenissimam scriptorum latinorum interpretationem accommodatum.
Olysipone, Typii Regiae Officinae, 654 p. 31 cm. V%rias reeds.
6 1780 6 Francisco ROLLAND, Adagios, proverbios, rif(os e anexins da lingua
portugueza tirados dos melhores authores nacionaes, e recopilados por ordem alfabetica /
por F. R. I. L. E. L. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1780, 341, <3= p., )19
cm*.
6 1780 6 Ant&nio Jos( TEIXEIRA ?, Noticia da mythologia: Onde se
cont-m em f&rma de Dialogo a Historia do Paganismo, para a intelligencia dos antigos
Poetas, Pinturas, Esculturas, &c., &c. traduzida do francez por A. J. T. Lisboa: na
Typ. Rollandiana, 350, <2= p.; 8o )20 cm* 27 ed. 1803.
6 1781 6 <Francisco Lu's AMENO 1713-1793=, Diccion!rio exeg-tico que
declara a genu"na e pr&pria significa'(o dos voc!bulos da l"ngua portugueza. Lisboa:
Offic. Patr. de Francisco de Luiz Ameno.
6 1781 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJO 1688-1741, Orthographia, ou
arte de escrever, e pronunciar com acerto a lingua portugueza. 3a impress$o, mais
correcta. Lisboa: Na Regia Officina Typografica, 495 p.
6 1782 6Antonio Vieira TRANSTAGANO, A Dictionary of the Portuguese
and English Languages, in two parts, … Londres, J. Nourse, 4. 5 gr. ou fol. ? 2
tomos. Ver 1773
6 1783 6 Bernardo de Lima e Melo BACELAR Diccionario da lingua
portugueza... Lisboa: Of. de Joz( de Aquino Bulhoens.
61784 6 Duarte Nunes de LEEO 1530-1608, Origem e orthographia da lingua
portugueza. Lisboa: Typ. Rollandiana, 1784. Ver 1606.
6 1784 6 Bernardo de Lima e Melo BACELAR, Arte, e diccionario do
commercio, e econom"a portugueza, para que todos negoceem, e governem os seus bens
por calculo, e n(o por conjectura; ou para que todos lucrem mais com menos risco. / Du
temps des Portugues. Apr-s de la decouverte de la Cote d/O/r par ces fondateurs du
commerce, e de la marine des Europeens &c. Diz a Sociedade dos Inglezes de Londres
no tom. 23 da Hist. Ger. p. 433. Lisboa, of.. de Domingos Gonsalves.
6 1784 6 Miguel do Couto GUERREIRO c. 1720-1793, Tratado da
versifica'a) portugueza, dividido em tres partes: A primeira cont-m hum brevissimo
Compendio das egras mais praticaveis da Metrifica'(o; a segunda hum amplissimo
Diccionario de Consoantes; e a terceira Instruc')es para a perfeita Poetica... . Lisboa,
Na Of. Patr. de Francisco Luiz Ameno.
61784 6 Lu's Caetano de LIMA 1671- 1757, Grammatica italiana, e arte para
apprender a lingua italiana por melo da lingua portugueza. Lisboa: Offi. da
Congreg. do Oratorio.
6 1784 6 Lu's "lvares PINTO, Diccionario pueril para uso dos meninos, ou dos
que principi(o o ABC, e a soletrar dic')es. Lisboa, Offic. Patr. de Francisco Luiz
Ameno, 74, <5= p.; 15 cm.
6 1784-1786 6 Manuel de SOUSA; Joaquim Jos( da Costa e S" 1740-1803,
Nouveau dictionnaire Fran'ois-Portugais, compos- par le Capitaine Emmanuel de
Sousa & mis en ordre. r-dig-, revu, corrig-, augment-, & enrichi de tous les termes
techniques, & propres des sciences, des arts, des m-tiers, de g-ographie; &c.. Sur la
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derni,re -dition de celui de M. l3Abb- Fran'ois Alberti, & des tables de l3Encyclop-die
par Joachim Joseph da Costa & S!... Chez Borel, Borel & Compagnie… M.
DCC. LXXXIV- M. DCC. LXXXVI. De l?Imprimerie de Simon Thad(e
Ferreira. 2 vols. In-45 gr. de X-617-I e II-582 p. 6 1785 6 Pedro Jos( da
FONSECA 1737-1816, Parvum lexicon latinum ... 27 ed., Lisboa, Tipografia
R(gia. Ver 1762.
6 1785 6 Pierre CHOMPR4; Pedro Jos( da FONSECA )trad. *, 1737-1816,
Diccionario abbreviado da fabula … Lisboa, Regia Officina Typografica.
6 1785 6 Fr. Francisco de Jesus Maria SARMENTO ??, Thesouro biblico ou
diccionario historico, e etymologico dos nomes proprios dos p&vos, provincias, e cidades,
com as suas respectivas interpretac)es... Lisboa: na Off. de Sim$o Thaddeo
Ferreira.
61786 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJ! 1688-1741, Ortografia ou arte de
escrever e pronumciar... a l"ngua portugu#sa. Lisboa: R(gia, 495 p.
6 1786 6 Carlos FOLQMAN, Nomenclatura portugueza e latina … Nova ed.,
Lisboa: Of. de Antonio Rodrigues Galhardo. Ver 1762
6 1786 6 Miguel Tib(rio Pedegache; Brand$o IVO 1730?-1794, Novo
Diccionario Francez e Portugues, composto segundo os mais c-lebres diccionarios e
enriquecido de muitos termos de medicina, de anatomia, de cirurgia, de farmacia, de
quimicia $sic%, de historia natural, de botanica, de mathematica, de marinha, e de todas
as outras artes e sciencias, notavelmente corrigido, emendado, e addicionado com hum
sem numero de termos, e locu'oes, e algumas frazes em ambos os idiomas. 5? ed. rev e
melh. por Manuel Joaquim Henriques de Paiva. Lisboa, Of. de Filipe da Silva e
Azevedo, 4-694 p.
6 1786 6 Diogo de TEIVE, / Francisco de ANDRADE )Trad. *, Epodos,
que cont-m senten'as uteis a todos os homens, :s quaes se accrescentam regras para a boa
educa'(o de um principe. Copiado fielmente da edi#$o de Lisboa de 1565,
Lisboa, of. Patr. de Francisco Luiz Ameno.
6 1787 6 Diogo Barbosa MACHADO; Bento Jos( de Sousa FARINHA,
Summario da Bibliotheca Luzitana. Lisboa, Of. de Antonio Gomez, 1786-1788,
3 v.
6 1788 6 Diogo Barbosa MACHADO; Jos( Augusto SALGADO,
Bibliotheca Lusitana Escolhida. Lisboa, Of. de Antonio Gomez.
6 1788 6 Pedro Jos( da FONSECA 1737-1816, Parvum lexicon latinum ... 37
ed. Olisipone: Typ. Regalis Acad. Scient. Olisiponensis. Ver 1762.
61788 6 Pedro de Mariz de Sousa SARMENTO, Elementos de construc'(o e
diccionario francez e portuguez de todas as pessas de que se form(o os navios... Lisboa,
Of. Patr. de Francisco Luiz Ameno, <12=, 107 p.
6 1788 6 Domingos VANDELLI, Diccionario dos termos technicos de Historia
Natural extrahidos das obras de Linn-o. Coimbra: Real Of. da Universidade.
6 1789 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJ! 1688-1741, Ortographia, ou arte
de escrever, e pronunciar com acerto a lingua portugueza … Lisboa: Offi. de Miguel
Rodrigues.
61789 6 Pedro de Mariz de Sousa SARMENTO, Preceitos de construc'(o de
navios e da sua mastri'(o e nomenclatura portugueza dos termos technicos da mastri'(o
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e diccionario delles em francez e portuguez. Lisboa, Of. de Ant&nio Rodrigues
Galhardo, <12=, 185 p., <1=.
6 1789 6 Ant&nio de Morais SILVA 1755-1824, Diccionario da lingua
portugueza / composto pelo padre D. Rafael Bluteau; reformado e accrescentado por …,
of. de Sim$o Thaddeo Ferreira. Reeds.: 1813, 1823, 1831, 1844, 1858, 1877-78,
1889, 1891, 1922, 1949-1959.
6 1789 6 Jo$o de SOUSA 1730?-1812, Vestigios da lingua arabica em Portugal,
ou lexicon etymologico das palavras, e nomes portuguezes, que tem origem arabica /
composto... por … Lisboa, of. da Academia Real das Sciencias. Reed. 1830,
1981.
6 1789-1795 6 Prospero ab AQUILA; Jos( do Espirito Santo MONTE
)trad. * Dicionario Teologico Portatil 15vol. // Lisboa: Na Of. de Sim$o Tadeu
Ferreira, 1789
Diccionario Theologico. Obra utilissima, e muito necessaria para todos os que deseja)
ter huma id-a perfeita de tudo quanto ha de mais importante na Sagrada Theologia.
Nella se contem…/ …Traduc'a) fiel, que primeiro trabalhou, emendou e accrescentou
sobre o original Francez o Abbade D. Prospero ab Aquila, Professor p<blico de
Theologia na Regia Universidade de Napoles, / E agora novamente traduzida na
linguagem Lusitana por Fr. Jos- do Espirito Santo Monte, Pr-gador Geral Jubilado da
Congrega'(o da Terceira Ordem de S. Francisco. Lisboa, Regia Offic.
Typografica 1795, vols 25 e 35; 16 cm. Reed 1803-1804, em 5 vols. ed., mais
acrescentada.
6 1790 6 Manuel Rodrigues MAIA, Diccion!rio das elypses, que mais
frequentemente se encontram nos auctores cl!ssicos: interpretadas. Lisboa, of. de
Ant&nio Gomes.
6 1791 6 Pedro Jos( da FONSECA 1737? -1816, Diccionario portuguez, e
latino impresso por ordem del Rei Fidelissimo Dom Jos- I... Lisboa: Na Tipografia
Regia. Ver 1771.
6 1792 6 Manuel de Pina CABRAL, Magnum Lexicon latinum, et lusitanum
Editio altera. Olissipone: Typis Simonis Thaddael Ferreira, 1892, 1 v.; in-fol.
Ver 1980.
61792 6 Fysiognomia, e varios segredos da natureza / Jeronymo Cortez; trad.
Antonio da Silva de Brito. Lisboa: Liv. Universal, 256 p.; 16 cm. Ver 1699
6 1793 6 <A CADEMIA = Diccionario da lingoa portugueza / publicado pela
Academia Real das Sciencias de Lisboa. Lisboa, Officina da mesma
Academia, 1793, v.; fol )45 cm*
61793 6 Carlos FOLQMAN, Nomenclatura portugueza, e latina … Lisboa, of.
de Antonio Rodrigues Galhardo, 104 p. ver 1762.
6 1793 6 Pedro Jos( da FONSECA 1737-1816, Parvum lexicon latinum ... 47
edi#$o: )1793? ou antes, 1798 ?*, Lisboa, Tipografia R(gia. Ver 1762.
6 1793 6 Pierre CHOMPR4; Pedro Jos( da FONSECA )trad. *, 1737-1816,
Diccionario abbreviado da fabula … Lisboa, Tip. Regia.
6 1793 6 Diccionario universal das moedas: assim metallicas, como ficticias,
imaginarias, ou de conta, e das de fructos, conchas, &c. que se conhecem na Europa,
Asia, Africa, e Am-rica. A que se ajunta huma noticia das Moedas dos Judeos, Gregos,
e Romanos; e dois Mappas dos p#zos das principaes Cidades de Commercio; das
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Medidas d3extens(o reduzidas a palmos, covados, e varas; e das de capacidade, assim
para secos como para molhados. Recopilado por**** Lisboa, of. de Sim$o
Thaddeo Ferreira, 375, <1= p.
6 1794 6 Francisco Jos( FREIRE )C+ndido Lusitano* 1719-1773,
Diccionario poetico, … Lisboa: Of. Sim>o Thaddeo Ferreira, 2a ed. correcta.
Ver 1765
6 1794 6 Joaquim Jos( da Costa e S" 1740-1803, Diccionario portuguezfrancez-e-latino novamente compilado, que ! august"ssima senhora D. Carlota
Joaquina, Princeza do Brasil, offerece, e consagra Joaquim Jos- da Costa e S!,
Professor R-gio de Lingua Latina, e S&cio da Academia Real das Sciencias de Lisboa.
Lisboa: Na Officina de Sim>o Thaddeo Ferreira, 1794, VIII, 674, 555 p )30
cm*.
6 1794 6Antonio Vieira TRANSTAGANO, A Dictionary of the Portuguese
and English Languages, in two parts, … Londres, F. Wingrave. 2 v. Ver 1773.
6 1794 6 Diccionario abbreviado da B"blia traduzido do francez… Lisboa, Typ.
Rollandiana, 27 ed. correcta e emendada.
6 1794 6 Joaquim do ROS"RIO, Compendio do Diccionario dos Casos de
Consciencia de Pontas, no qual se acha hum grande numero de notas, e novas decis)es de
Pedro Collet, Doutor em Theologia / trad. e posto em boa ordem por … Lisboa:
Sim>o Thaddeo Ferreira, 8 vols. )16 cm*. Ver 1774.
6 1795 6 Diccionario portuguez e brasiliano
)Not'cia recolhida em "tila Almeida, p. 99*
516. 01 DICION@RIO PORTUGUAS E BRASILIANO. Obra necess!ria aos
ministros do altar que empreenderam a convers(o de tantos milhares de almas que ainda
se acham dispersas, pelos vastos sert)es do Brasil, sem o lume da f-, e batismo. Aos que
paroqueiam miss)es antigas, pelo embara'o com que nelas se fala a l"ngua portuguesa,
para melhor poder conhecer o estado interior de suas consci#ncias. A todos os que se
empregarem no estudo da hist&ria natural da geografia daquele pa"s, pois conserva
constantemente os seus nomes originais e primitivos. Lisboa, Oficina Patriarcal,
1795, 15 vol.: XIII, 79 p: I.
S& saiu o 15 vol. Diz Inoc,ncio )1859* que a 27 parte, manuscrita, existia na
Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Ver D510 e V078.
510. 01 DICION@RIO PORTUGUAS-BRASILIANO E BRASILIANOPORTUGUAS. Reimpress$o integral da edi#$o de 1795 )Ver D516. 01*,
seguida da 27 parte, at( hoje in(dita, ordenada e preparada por Pl'nio M. da
Silva Ayrosa. S$o Paulo Imprensa Oficial, 1934, 319 p.
6 1795 6 Diccionario Theologico. Obra utilissima, e muito necessaria … Ver 17891795 - Prospero ab AQUILA.
6 1797 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJO 1688-1741, Orthographia, ou
arte de escrever e pronunciar com acerto a lingua portugueza. 57 impress$o, Lisboa:
Regia Offi. Typ.
6 1798 ? 6 Pedro Jos( da FONSECA 1737-1816, Parvum lexicon latinum ... 47
edi#$o: )1793? ou antes, 1798 ?*, Lisboa, Tipografia R(gia. Ver 1762.
6 1798 6 Pierre CHOMPR4; Pedro Jos( da FONSECA )trad. *, 1737-1816,
Diccionario abbreviado da fabula … Lisboa, Tip. Regia.
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6 1798-1799 6 Frei Joaquim de Santa Rosa de VITERBO 1744-1822,
Elucidario das palavras, termos, e frases, que em Portugal antigamente se us!r(o e que
hoje regularmente se ignoram.... Lisboa, of. de Sim$o Thaddeo Ferreira, 2 v. 27
ed. Lisboa, <Typ. do Panorama= <1865=. Ed. cr'tica por M%rio Fi/za, Porto,
Civiliza#$o, 1966, 2 v.
Ed. resumida: Diccion!rio port!til das palavras, termos e frazes que em Portugal
antigamente se usar(o, e que hoje regularmente se ignor(o: resumido, correcto e
addicionado. Coimbra: Real Imp. da Universidade, 1825, 1 v.
6 1799 6 Cat!logo dos livros, que n(o se h(o-de ler para a continua'(o do
diccionario da l"ngua portugueza. Mandado publicar pela Academia Real das
Sciencias de Lisboa. Lisboa, Typ. da mesma Academia, 1799, <1=, 153 p. Ver
Inoc,ncio, v. II, p. 54.
6 1801 6 Jo$o de Moraes Madureyra FEYJ! 1688-1741, Orthographia ou
arte de escrever e pronunciar com acerto a lingua portugueza. 6a imp. mais correcta,
Lisboa: Regia Of. Typografica, 1802, 495 p.
6 1802 6 Manuel de Pina CABRAL, Magnum lexicon latinum et lusitanum ex
diuturnis celeberrimorum eruditissimorumque philologorum observationibus
depromptum ad plenissimam scriptorum latinorum interpretationem accommodatum /
editio altera priori longe auctior et emendatior opera et studio Fr. Emmanuelis Pinii
Cabralii. Ulyssipone: Typis Simonis Thaddaei Ferreira, 1802, 1 v.; fol.
6 1803 6 Ant&nio Jos( TEIXEIRA ?, Noticia da mythologia: … traduzida do
francez por A. J. T. Lisboa: na Typ. Rollandiana, 27 ed. 1803. Ver 1780.
6 1803 6 Diogo de TEIVE, / Francisco de ANDRADE )Trad. *, Epodos,
que cont-m senten'as uteis a todos os homens, :s quaes se accrescentam regras para a boa
educa'(o de um principe. Lisboa, Impr. R(gia, 1803.
6 1803-4 6 Prospero ab AQUILA; Jos( do Espirito Santo MONTE )trad.
*, Diccionario Theologico. Obra utilissima, e muito necessaria para todos os que deseja)
ter huma id-a perfeita de tudo quanto ha de mais importante na Sagrada Theologia.
Nella se contem…/ …Traduc'a) fiel, que primeiro trabalhou, emendou e accrescentou
sobre o original Francez o Abbade D. Prospero ab Aquila, Professor p<blico de
Theologia na Regia Universidade de Napoles, / E agora novamente traduzida na
linguagem Lusitana. Segunda Edi#a. mais accrescentada. Lisboa: Of. Antonio
Rodrigues Galhardo, 5 vols. Vols., 1803-1804 )171789-95*, Vol. 1: 1803. - 393
p. - Vol. 2: 1803. - <4=, 398 p. - Vol. 3: 1803. - <4=, 459 p. - Vol. 4: 1803. - <5=,
389 p. - Vol. 5: 1804. - <4=, 397 p.
6 1804 6 Fr. Jo$o de DEUS 1732-179?*, Diccionario historico, juridico, e
theologico, que contem as pe'as mais interessantes pertencentes ! historia ecclesiastica, !
jurisprudencia, e ! theologia. Obra Utilissima em espacial para os Ministros da Igreja.
Porto, Typ. de Antonio Alvarez Ribeiro, 1804.
6 1804 6 Fr. Bernardo Maria da CANNECATTIM, Diccionario da lingua
bunda ou angolense, explicada na portugueza, e latina / composto por... Lisboa,
Impress$o Regia, <6=, IX, 720, <2= p. a 3 coln.; 4o )23 cm*. Inoc. Vol. I, p.
381.
6 1804 6 )POMEY, Francisco / Ant&nio Franco 1662-1732*, Indiculo
universal: cont-m distinctos em suas classes os nomes de quasi todas as couzas que ha no
mundo. Lisboa: Imp. Regia, 1804, 85.
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6 1804-1806 6 Francisco Soares FRANCO 1772-1844, Diccionario de
agricultura: extra"do em grande parte do Cours d3agriculture de Rosier, com muitas
mudan'as, principalmente relativas ! theoria, e ao clima de Portugal... Coimbra,
Real Imprensa da Universidade 1804-1806, 5 vol. )XVIII, 392; 416; 378; 431;
499 p. *, il., estampas.
6 1805 6 Fr. Bernardo Maria da CANNECATTIM, Collec'(o de
observa')es grammaticaes sobre a lingua bunda ou angolense, a que se ajunta dicionario
abreviado da l"ngua conguesa, ao qual acresce uma quarta coluna que contem os termos
da lingua bunda, identicos ou semelhantes : lingua conguesa / por ... Lisboa: Imp.
Regia, 1805, XX, 218p. 45. 27 ed., Lisboa: Imprensa Nacional, 1859, XVIII,
174 p.
6 1805 6 Ant&nio Vieira TRANSTAGANO, A Dictionary of the Portuguese
and English Languages, in two parts, … Londres, Luke Hansard. 2 v. Ver 1773.
6 1806 6 Novo diccionario da lingua portugueza, composto sobre os que at- o
presente se tem dado ao prelo. Accrescentado de varios vocabulos extrahidos dos classicos
antigos, e dos modernos de melhor nota, que se acha) universalmente recebidos. Lisboa,
Typ. Rollandiana, s/num. Nova edi#$o, correcta e augmentada, Lisboa,
Typ. Rollandiana 1817. Idem 1835.

O PATRIM!NIO LEXICOGR"FICO

81

82

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

O PATRIM!NIO LEXICOGR"FICO

83

84

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

.ndice de nomes e de t'tulos
Academia Real das Sciencias de Lisboa
1793, 1799
Adagiorum fere omnium iuxta seriem alphabeticam
1569, 1588, 1592, 1613
Adagiorum, & humaniorum historiarum, & fabularum
1643
Adagios Portugueses, com seu Latim
1655, 1697
Adagios portuguezes … Antonio Delicado
1651
Adagios, proverbios, rif$os e anexins )Francisco ROLLAND*
1780
ALEWYN, Abraham / J. COLL4, Tes&uro … L'nguas Port. e B(lgica
1714
ALMEIDA, Teodoro de, Recrea#$o filosofica
1751
AMENO, Francisco Lu's, Diccion%rio exeg(tico
1781
ANDRADE, Francisco de, Epodos
1565, 1786, 1803
AQUILA Prospero ab, Dicionario Teologico
1795, 1789, 1803
ARIAS, Diego Xim(nez, Lexicon ecclesiasticum latinohispanicum
1569, 1588
Arte, e diccionario do commercio )BACELAR*
1784
ASSUNFEO, Fr. M. da, Vocabul%rio ... bengalla, e portuguez
1743
BACELAR, B. de L. e Melo, Arte, e diccionario do commercio
1784
BACELAR, B. de L. e Melo, Diccionario da lingua portugueza.
1783
BARBOSA, Agostinho, Dictionarium LusitanicoLatinum
1611
BARRETO, Manuel, Vocabulario Lusitanico Latino
1607
Bibliotheca Lusitana Escolhida
1788
Bibliotheca Lusitana historica, critica e cronologica
1741
Bibliotheca Luzitana
1787
BLUTEAU, Rafael, Vocabulario Portuguez et Latino
1712
Brasiliano-Portugu,s, Dicion%rio Portugu,s-Brasiliano E.
1795
Britanicas )Colec#$o das palavras … portuguezas, francezas*
1764
BRITO, Antonio da Silva de )trad. *, Fysiognomia
1699, 1706
CABRAL M. de Pina, Magnum lexicon latinum et lusitanum
1780, 1792, 1802
Calepini, )Dictionarium LatinoLusitanicum ac Iaponicum
1595
Calepini, ... thesauri linguae lat. cum … Lusitanica, & Hispanica
1621
CALEPINO
1595, 1621
CANNECATTIM, Fr. B. M. de, Collec#$o … bunda ou angolense
1805
CANNECATTIM, Fr. B. M. de, Diccionario ... bunda ou angolense
1804
CARDOSO, Jer&nimo, De Monetis
1561
CARDOSO, Jer&nimo, Dictionarium latino lusitanicum
1569, 588, 1592, 1601, 1613, 1619, 1630, 1643, 1677, 1694, 1695
CARDOSO, Jer&nimo, Dictionarium ex lusitanico in latinum
1562
CARDOSO, Jer&nimo, Dictionarium Iuventuti studiosae
1551, 1562, 1587
CARDOSO, Lu's, Diccionario geografico
1747
CARDOSO, Lu's, Portugal sacro-profano
1757
CARMELO Fr. Luis do Monte, Comp,ndio de orthografia
1767
CARVALHO, Jos( Monteiro de, Diccionario Portuguez das plantas
1765
CASTRO, Dami$o A. L. Faria e, Politica moral, e civil, aula
1749
CHOMPR4, Pierre, Diccionario abbreviado da fabula
1779, 1785, 1793, 1798
COLL4, Joannes, /A. ALEWYN, Tes&uro … L'nguas Port. e B(lgica
1714
Compendiada )Rela#$o* das principais f%bulas po(ticas
1732
Comp,ndio de orthografia
1767
Compendio do Calepino
1621
Compendio do Diccionario dos Casos de Consciencia
1794
Compendioso )Diccionario* dos Casos de Consciencia
1774
CORTEZ, Jeronymo / A. da Silva BRITO )trad. *, Fysiognomia
1699, 1706
COSTA, Ant&nio Carvalho da, Corografia portugueza
1706
COSTA, Jo$o Cardoso da, Memorial historico
1754
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DELICADO, Ant&nio, Adagios portuguezes
1651
DEUS, Fr. Jo$o de, Diccionario historico, juridico, e theologico
1804
Diccionario )dos termos technicos navios*
1789
Diccionario )Novo* da lingua portugueza
1806
Diccionario )Novo* das linguas portugueza e franceza
1758, 1764
Diccionario )Novo* Francez e Portugues
1778, 1786
Diccionario abbreviado da B'blia traduzido do francez
1766, 1794
Diccionario abbreviado da fabula
1779, 1785, 1793, 1798
Diccionario Compendioso dos Casos de Consciencia
1774
Diccionario da latinidade pura e impura
1760
Diccionario da lingua portugueza.
1783
Diccionario da lingoa portugueza … Academia
1793
Diccionario da lingua bunda ou angolense
1804
Diccionario da l'ngua portugueza )Cat%logo dos livros para*
1799
Diccionario da lingua portugueza )Morais SILVA*
1789
Diccion%rio das elypses )MAIA*
1790
Diccionario de agricultura )FRANCO*
1804
Diccionario de consoantes )GUERREIRO*
1784
Diccionario do commercio
1784
Diccionario dos Casos de Consciencia
1794
Diccionario dos termos technicos de Historia Natural
1788
Diccion%rio exeg(tico
1781
Diccionario francez e portuguez )constru#$o… navios*
1788
Diccionario geografico
1747
Diccionario historico, )Thesouro biblico* etymologico
1785
Diccionario historico, juridico, e theologico,
1804
Diccionario italiano e portuguez
1773
Diccionario lusitanico-latino de nomes proprios
1667
Diccionario poetico
1765, 1794
Diccion%rio port%til das palavras, ... que antigamente se usar$o
1798
Diccionario Portuguez das plantas,
1765
Diccionario portuguez e brasiliano
1795
Diccionario Portuguez, e Latino )FOLQMANN*
1755
Diccionario portuguez, e latino )FONSECA*
1771, 1791
Diccionario portuguez-francez-e-latino )S"*
1794
Diccionario pueril para uso dos meninos
1784
Diccionario Theologico
1795, 1789, 1803
Diccionario universal das moedas
1793
Diccionario: … compendio do Calepino
1621
Dicionario abreviado da l'ngua conguesa
1805
Dicion%rio brasiliano-portugu,s
1795
Dicion%rio de verbos alcobacense
XIV
Dicion%rio portugu,s-chin,s
1588
Dicion%rio portugu,s e brasiliano
1795
Dicionario Teologico Portatil
1789
Dictionaire en huict languages, Latin, Flamen, … Portuguez
1598
Dictionario lusitanico in latinum sermonem converso
1619
Dictionariolum octo Linguarum, … Portugallicae
1598
Dictionarium de propriis nominibus
1569
Dictionarium ex lusitanico in latinum sermonem
1562
Dictionarium Iuventuti studiosae admodum frugiferum
1551, 1562, 1587
Dictionarium latino lusitanicum & lusitanico latinum
1643, 1677, 1694, 1695
Dictionarium latino lusitanicum & vice versa: 1569, 1588, 1592, 1601, 1613, 1619, 1630
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Dictionarium Latino Lusitanicum ac Iaponicum
1595
Dictionarium LusitanicoLatinum )Barbosa*
1611
Dictionary of English with Portugueze
1701
Dictionary of the Portuguese and English Languages,
1773, 1782, 1794, 1805
Dictionnaire )Nouveau* des langues fran#oise et portugaise
1758, 1775
Dictionnaire )Nouveau* Fran#ois-Portugais
1784
Dictionnaire moderne fran#ois expliqu( en portugais
1779
Elementos de construc#$o )Navios* diccionario franc. e port.
1788
Elucidario das palavras … antigamente se us%r$o
1798
Encyclop(die )tables de l?*
1784
English Languages )Portuguese and*
1773, 1782, 1794, 1805
English with Portugueze, and Portugueze
1701
Epodos
1565, 1786, 1803
Escola decurial
1696
ESP-NOLA, Fr. Fradique, Escola decurial de varias li#oens
1696
FARINHA, Bento Jos( de Sousa, Summario da Bibliot. Luzitana
1787
FEIJOO, Benito Jer&nimo, Theatro cr'tico universal
1746
FEYJ!, Jo$o Madureyra, Orthographia
1734, 1739, 1781, 1786, 1789, 1797, 1801
FIGUEIREDO, Ant&nio Pereira de, Exercicios da lingua latina
1748, 1751, 1765
FIGUEIREDO, Ant&nio Pereira de, Breve diccionario da latinidade
1760
FIGUEIREDO, Ant&nio Pereira de, Colec#$o de palavras familiares
1754, 1759
Florilegio ..., e adagios da lingoa portuguesa
1655, 1661, 1669, 1674, 1683
FOLQMAN, Carlos, Diccionario Portuguez, e Latino
1755
FOLQMAN, Carlos, Nomenclatura portugueza, e latina
1762, 1786, 1793
FONSECA, Pedro Jos( da )trad. *, Diccionario ... da fabula
1779, 1785, 1793, 1798
FONSECA, Pedro Jos( da, Diccionario portuguez, e latino
1771, 1791
FONSECA, Pedro Jos( da, Parvum lexicon latinum
1762, 1785, 1788, 1793, 798
Fran#aise )Grammaire* et portugaise
1712, 1733, 1756
Frances ... Colec#$o de palavras ...
1764
Francez e Portugues, )Dicion%rio*
1778, 1779, 1786
Francez e portuguez )termos t(cnicos … navios*
1788, 1789
Franceza )L'nguas portugueza e, *
1758, 1764
Francez-e-latino )Diccionario portuguez-*
1794
Franco Antonio, Indiculo universal
1716, 1754, 1804
FRANCO, Francisco Soares, Diccionario de agricultura
1804
Fran#ois )Dictionnaire moderne* expliqu( en portugais
1779
Fran#oise et portugaise )dictionnaire des langues*
1758, 1775, 1784
Frases Portuguesas, ... corresp. as mais puras, & elegantes Latinas
1655
FREIRE, Francisco Jos( )C+ndido Lusitano*, Diccionario poetico
1765, 1794
Geografico )Diccionario*
1747
GERMANO, Matias de S., Prosodia in vocabularium 1697, 1710, 1723, 1732, 1741, 1750
GERREIRO, Miguel do Couto, Tratado da versifica#a.
1784
Iapam )Vocabulario da lingoa de* com ... Portugues
1603
Iaponicum )Dictionarium Latino Lusitanicum ac*
1595
Idioma bengalla )Vocabul%rio em*
1743
Index totius artis )De institutione grammatica*
1599
Indiculo universal
1716, 1754, 1804
Italiana )Grammatica*
1734, 1756, 1784
Italiano )Diccionario* e portuguez
1773
JESUS MARIA, Jos( de, Academia singular, e universal
1737
LEEO, Duarte Nunes de, Origem da lingoa portvgvesa.
1606, 1784
LEEO, Duarte Nunes de, 1530-1608, Orthographia
1576, 1784
Lexicon )Parvum* latinum
1762, 1785, 1788, 1793, 1798
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Lexicon )topographicum Lusitaniae*
1673
Lexicon )totum hoc ... Hieronymi Cardosi*
1569
Lexicon ecclesiasticum latinohispanicum
1569, 1588
Lexicon etymologico das palavras … origem arabica
1789
Lexicon latinum et lusitanum
1780, 1792, 1802
Libello aliquarum Regionum, Ciuitatum, Oppidorum
1611
Libellum etiam de propriis nominibus regionum ...
1569, 1592
LIMA, Lu's Caetano de, Gram%tica francesa
1710, 1733, 1756
LIMA, Lu's Caetano de, Grammaire fran#aise et portugaise
1712
LIMA, Lu's Caetano de, Grammatica italiana e arte
1734, 1756, 1784
LIMA, Lu's Caetano de, Orthographia da lingua portuguez
1736
LUZ, Thomas da, Amalthea
1673
MACEDO, Jos( de, Antidoto da lingua portugueza
1710
MACHADO, Diogo Barbosa, Bibliotheca Lusitana
1741, 1787, 1788
MARQUES, P. Jos(, Nouveau Dictionnaire ... fran#. et port.
1758, 1764, 1775
Moedas )Diccionario universal das*
1793
Monetis )de*, ponderibus, & mensuris
1561, 1569
MONTE, Jos( do Espirito Santo, Dicionario Teologico
1789, 1803
Mythologia )Noticia da*.
1780, 1803
Nomenclatura portugueza e latina
1762, 1786, 1793
Orthografia )Comp,ndio de*, com sufficientes catalogos
1767
Orthographia da lingoa portuguesa
1576, 1784
Orthographia da lingua portugueza
1736
Orthographia, ou arte de escrever,
1734, 1739, 1781, 1786, 1789, 1797, 1801
PACHECO, Fr. Jo$o, Divertimento erudito
1734
PADILHA, Pedro Norberto de Aucourt e, Raridades Da Natureza,
1759
Palavras )Colec#$o de* familiares assim portugu,sas como latinas
1754, 1764, 1759
Parvum lexicon latinum Lusitana interpretatione
1762, 1785, 1788, 793, 798
PEREIRA, Bento, Florilegio dos modos de fallar
1655
PEREIRA, Bento, Prosodia in Vocabularium Trilingue 1634, 1653, 1669, 1674, 1683
PEREIRA, Bento, Thesouro da Lingoa Portuguesa
1647
PEREIRA, Bento / Matias de S. GERMANO, Prosodia
1697, 1710, 1723, 1732
POIARES, Frei Pedro de, Diccionario … de nomes proprios
1667
POMEY, Francisco / Antonio Franco, Indiculo universal
1716, 1754, 1804
POMEY, Francisco, vers. port. ?, Pomarum latinitatis
1736
Prosodia in vocabularium bilingue
1697, 1710, 1723, 1732, 1741, 1750
Prosodia in Vocabularium Trilingue,
1634, 1653, 1661, 1669, 1674, 1683
Proverbios, rif$os e anexins da lingua portugueza
1780
RICCI, Mateo / Michele RUGGIERI, Dicion%rio portugu,s-chin,s
1588
ROBOREDO, Amaro de, Raizes da lingua latina
1621
ROBOREDO, Amaro de, Porta de lingua ... Centurias ... senten#as
1623
RODRIGUES EBORENSE, Andr(
XVI
RODRIGUES, Jo$o T#uzu, et alii. O Vocabulario da lingoa de Iapam
1603
ROLLAND, Francisco, Adagios, proverbios, rif$os
1780
ROS"RIO, Joaquim do, Comp. Diccionario dos Casos de Consciencia
1794
ROS"RIO, Joaquim do, Dic. Compend. dos Casos de Consciencia
1774
RUGGIERI, Michele, Dicion%rio portugu,s-chin,s
1588
S", Joaquim Jos( da Costa e, Diccionario italiano e portuguez
1773
S", Joaquim Jos( da Costa e, Diccionario portuguez-francez-e-latino
1794
S", Joaquim Jos( da Costa e, Nouveau dictionnaire Fran#ois-Portugais,
1784
SALGADO, Jos( Augusto, Bibliotheca Lusitana Escolhida
1788
SANTA ROSA, Fr. Bernardino de, Theatro do mundo visivel
1743
SARMENTO, Fr. Franc. de Jesus Maria, Thesouro biblico ou diccionario
1785
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SARMENTO, P. M. S., Preceitos de constr. de navios … nomenclatura
1789
SARMENTO, Pedro de M. de S, Elem. de constr. diccionario fr. e port.
1788
Senten#as )Roboredo*
1623
Senten#as )Rodrigues Eborense
XVI
Senten#as )Teive / Andrade*
1565, 1786, 1803
SILVA, Ant&nio de Morais 1755-1824, Diccionario da lingua portugueza
1789
SILVA, Bartolomeu Alvares da, Collec#$o das palavras familiares
1764
SOUSA, Jo$o de, Vestigios da lingua arabica em Portugal
1789
SOUSA, Manuel de, Nouveau dictionnaire Fran#ois-Portugais
1784
STOCKHAMMER, Sebasti$o, Dic. de propriis nominibus
1569
TEIVE, Diogo de, Epodos, que cont(m senten#as
1565
TEIXEIRA, Ant&nio Jos(, Noticia da mythologia:..
1780, 1803
TEIXEIRA, Vicente de Bastos, Dictionnaire moderne fran#ois
1779
Tesouro da L'ngua Portuguesa e <Floril(gio=.
1661, 1669, 1674, 1683
Tes&uro dos Voc%bulos das duas L'nguas Portugu(za, e B(lgica
1714
Thesauri linguae latinae cum interpretatione Lusitanica, & Hispanica
1621
Thesouro biblico ou diccionario historico, e etymologico
1785
Thesouro da Lingoa Portuguesa
1647
TRANSTAGANO, A. Vieira, Dictionary of the Port. and Eng. 1773, 1782, 1794,
1805
VITERBO, Frei Joaquim de Santa Rosa de, Elucidario
1798
Vocabulario da lingoa de Iapam com a declara#$o em Portugues
1603
Vocabul%rio em idioma bengalla, e portuguez
1743
Vocabulario Lusitanico Latino )Barreto*
1607
Vocabulario Portuguez et Latino, Aulico ...
1712
XAVIER, Francisco?, Rela#$o comp. das principais f%bulas po(ticas
1732
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3. DICION!RIOS DE JER"NIMO CARDOSO
Telmo Verdelho
Jer&nimo Cardoso foi o iniciador da dicionar'stica portuguesa.
Publicou em 1562, pela primeira vez, uma alfabeta#$o geral do l(xico,
correspondente 0s entradas da l'ngua portuguesa, numa obra intitulada
Dictionarium ex lusitanico in latinum sermonem. Houve certamente outras
tentativas, provavelmente anteriores, de elabora#$o lexicogr%fica do
portugu,s 6 temos, pelo menos, uma refer,ncia testemunhal )Barbosa
Machado, Biblioteca, Coimbra 1966, t. II, p. 257* 6, mas n$o acederam 0
letra de forma e n$o ( conhecido, at( hoje, nenhum manuscrito conservado,
para al(m de ensaios fragment%rios.
Jer&nimo Cardoso publicou tamb(m um conjunto de dicion%rios de
latim para vern%culo e ficou merecendo pelo seu trabalho um distinto lugar
na galeria dos lexic&grafos portugueses.
Nasceu em Lamego )c. 1510*, de pais crist$os-novos; estudou em
Salamanca; e exerceu em Lisboa a profiss$o de 1mestre de gram%tica3, isto (,
professor de latim e de letras humanas. Teve muitos disc'pulos, alguns deles
famosos )como Aquiles Esta#o e Salvador Rodrigues*, e foi contempor+neo
dos mais ilustres vultos do humanismo portugu,s )Dami$o de G&is, Andr(
de Resende, Jorge Coelho, Jer&nimo Os&rio*. Com eles, com os antigos
disc'pulos e com outros professores de latim, partilhou o prazer cultivado
do discurso novilatino, na forma epistolar, na orat&ria, ou em formas
versificadas )silvas, elegias, etc. * exemplificando o exerc'cio do hexametrado
metro latino. V%rios destes textos, publicados a partir de 1550, oferecem
valiosa informa#$o para a hist&ria da cultura portuguesa. Todavia, para
al(m destes e de alguns manuais pr%ticos de gram%tica, para o ensino do
latim, a parte mais importante da sua obra e do seu magist(rio encontra-se
no conjunto lexicogr%fico come#ado a publicar em 1551 e transmitido como
um legado p&stumo at( ao final do s(culo XVII. Os dicion%rios de
Jer&nimo Cardoso serviram a muitos milhares de estudantes portugueses ao
longo de uma sexquicent/ria e influenciaram a hist&ria da l'ngua portuguesa
e particularmente a normaliza#$o do l(xico. Muito provavelmente Cam.es
e certamente outros v%rios escritores cl%ssicos portugueses usaram os
dicion%rios de Cardoso e encontraram neles uma refer,ncia para a sua
compet,ncia lexical, para o conhecimento das palavras da l'ngua, da sua
configura#$o gr%fica e do seu quadro sem+ntico.
A vida e a obra de Jer&nimo Cardoso n$o t,m sido das menos
frequentadas, no +mbito dos estudos do humanismo, mas n$o foi ainda
objecto de uma pesquisa alargada e sistem%tica capaz de dar conta dos
v%rios aspectos do seu perfil de humanista, do pedagogo e do quadro social
complexo e ampl'ssimo que se repercute na sua figura de intelectual
prestigiado, lugar de encontro de bons esp'ritos, e simultaneamente v'tima
dos preconceitos do seu tempo.
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A obra lexicogr%fica vem sendo objecto de uma revisita, ou antes, de
uma retoma que nos parece mais consent+nea com os seus reais m(ritos.
Esteve ignorada ou, pelo menos inaproveitada durante quase tr,s s(culos.
As ocasionais cita#.es dos dicion%rios de Jer&nimo Cardoso que v$o
ocorrendo ao longo desse per'odo deixam transparecer um conhecimento
n$o fundamentado e bem pouco instru'do. N$o s$o reconhecidos e
consultados nem em trabalhos filol&gicos, nem sequer nos dicion%rios
hist&ricos que deveriam contar com eles como fonte imprescind'vel.
Leite de Vasconcelos fez, em v%rios momentos da sua obra, refer,ncia
ao primeiro dicionarista portugu,s, intuiu a sua utilidade e teve na sua
biblioteca particular um ou dois dicion%rios de Cardoso. Justino Mendes de
Almeida publicou, em 1959, uma not'cia bibliogr%fica, medianamente
rastreada, sobre 1O primeiro lexic&grafo portugu,s de l'ngua latina3
)Euphrosyne II, p. 139-152*. Finalmente, em 1980, Paul Teyssier promoveu o
reconhecimento de Jer&nimo Cardoso como iniciador da 1lexicografia
portuguesa3, e desencadeou o estudo dos seus dicion%rios para recuperar a
abundante informa#$o lexical neles contida $v. infra, p. ...*.
Dispomos agora de uma leitura cr'tica e um levantamento exaustivo
de todo o 1corpus3 lexicogr%fico de Jer&nimo Cardoso. Trata-se de um
fundo lexical de dimens$o apreci%vel, recolhido e tratado com sensibilidade
lingu'stica e com esp'rito filol&gico. Nele se encontra todo o universo verbal
que dava nome 0s coisas e aos gestos do quotidiano e ainda o vocabul%rio
sugerido e solicitado pela reciprocidade do latim, que era usado na escola,
na administra#$o, no com(rcio, nas profiss.es letradas e no discurso das
ideias e da elabora#$o pensamental do s(culo XVI. 4 a nomenclatura
inaugural da dicionar'stica portuguesa. O pr&prio bibli&nimo dicion!rio, se
bem que na forma latina dictionarium, foi tamb(m introduzido nos prelos
portugueses, no quadro dessa obra lexicogr%fica que ( composta pelos
seguintes t'tulos:

/ 1551 / Jer&nimo CARDOSO c. 1510-1569, Hieronymi Cardosi
Dictionarium Iuventuti studiosae admodum frugiferum. primeira ed. , Coimbra,
Jo$o de Barreira, e Jo$o "lvares perdida. 27. 1562, 37. 1587. Notar refer,ncia no
Cat!logo da ImportanteLivraria que pertenceu. . . Joaq uim Martins de Carvalho,
Coimbra, Imprensa da Universidade, 1923, n5. 981.
/ 1561 /, Hieronymi Cardosi Lusitani de Monetis t( Graecis qu( Latinis. Item
de Ponderibus & M5suris ad praesentem vsum redactis, Anacaephaleosis.
Conimbricae, Apud Ioannem Aluarum Typograph2 Regium. M. D. LXI. 32p.
com dedicat&ria e poemas, texto lexical da p. 6 0 16. Retomada a partir de
1569 em todas as eds. do Dic. Latinolusitanicum.
/ 1562 /, Hieronymi Cardosi Dictionarium Iuventuti studiosae admodum
frugiferum. Nunc diligentiori emendatione impressum. Coimbra, Jo$o "lvares.
)edi#$o princeps - Coimbra, Jo$o de Barreira, 1551, perdida ; 37. ed. 1587.
/ 1562 /, Hieronymi Cardosi Lamacensis Dictionarium ex lusitanico in latinum
sermonem. Lisboa, Jo$o "lvares, 1562/63. Primeira alfabeta#$o da l'ngua
portuguesa, 12064 entradas. Na reedi#$o de 1569 acrescentam-728,
perfazendo 12792.
/ 1569 /, Dictionarium latinolusitanicum & vice versa lusitanicolatinum cum
adagiorum fere omnium iuxta seriem alphabeticam perutili expositione:
Ecclesiasticarum etiam vocabulorum interpretatione. Item de monetis, ponderibus, &
mensuris, ad praesentem vsum accommodatis. Noue omnia per Hieronymum
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Cardosum Lusitanum congesta. Recognita vero omnia per Sebastianum
StocBhamerum Germanum. Qui libellum etiam de proprijs nominibus regionum,
populorum illustrium virorum, fluuiorum, montium, ac aliorum complurium
nominum & rerum scitu dignarum, historijs & fabulis poeticis refertum, in vsum &
gratiam Lusitanicae pubis concinnauit & ex integr9 adiecit. Coimbra, Jo$o de
Barreira, 1569/70. Reeds. Coimbra 1588, Lisboa 1592, 1601, 1613, 1619, 1630,
1643, 1677, 1694, Coimbra 1695.
/ 1569 / , Breve Dictionarium Vocum Ecclesiasticarum. In Dictionarium
latinolusitanicum. Coimbra, Jo$o de Barreira, 1569/70. Reeds. Coimbra 1588,
Lisboa 1592, 1601, 1613, 1619, 1630, 1643, 1677, 1694, Coimbra 1695.
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Esta composi#$o de dicion%rios parece ter sido motivada, na sua
origem, sobretudo pela componente latina, todavia, para n&s hoje, ( claro
que a informa#$o mais interessante ( a que se recolhe da parte portuguesa.
Em todo o caso, a interac#$o latino-portuguesa revela-se particularmente
vantajosa nesta configura#$o lexicogr%fica. Faculta o acesso 0 significa#$o
das formas dicionarizadas e p.e em evid,ncia o confronto lingu'stico entre
o latim e o portugu,s, esclarecendo um progrediente processo de latiniza#$o
do vern%culo, na ortografia e na recursividade lexical.
Por outro lado, este manual bilingue, latino e portugu,s, ao longo do
seu alargado e preenchido percurso editoral, ocupou um per'odo amplo e
sens'vel da hist&ria portuguesa e da sua mem&ria lingu'stica e cultural.
Antes ainda da monarquia dual filipina, os dicion%rios latino-espanh&is
prevaleciam no espa#o escolar portugu,s e foram um natural facilitador e
at( indutor da castelhaniza#$o de centenas de escritores portugueses, que
optaram pela fam'lia lingu'stica de Garcilasso, de Cervantes e de Quevedo.
Os dicion%rios de Cardoso responderam com efic%cia 0 sedu#$o estrangeira.
Observando a sequ,ncia cronol&gica das reedi#.es )1588, 1592, 1601, 1613,
1619, 1630* n$o restar$o d/vidas sobre sucesso da lexicografia portuguesa no
confronto com os dicion%rios latino-espanh&is e ficam-nos ainda boas
raz.es para pensar que os dicion%rios de Cardoso )que poderiam n$o ter
existido, como n$o existiram efectivamente dicion%rios da l'ngua pr&pria na
Galiza ou no espa#o lingu'stico leon,s* deram um impilso e uma
contribui#$o importante, talvez mesmo decisiva, para a salvaguarda da
identidade lingu'stica portuguesa.
No seu conjunto, os dicion%rios de Cardoso registam cerca de 24000
formas diferentes do fundo lexical portugu,s, incluindo algumas formas
flexionadas. Trata-se, todavia, de um texto dicionar'stico com um baixo
grau de recorr,ncia flexional. Por essa raz$o deve valorizar-se o valor
documental do 1corpus3 de Jer&nimo Cardoso para o reconhecimento do
l(xico do portugu,s, pelos anos de 1560.
Sob o ponto de vista da lexicografia portuguesa, o dicion%rio E x
lusitanico in latinum sermonem ( especialmente interessante porque empreende,
como j% not%mos, a primeira alfabeta#$o das palavras da l'ngua portuguesa.
Al(m disso demonstra um bom dom'nio da ci,ncia lexicogr%fica, e da arte
de fazer dicion%rios, ent$o ainda nas suas origens, e sobretudo revela um
conhecimento da l'ngua portuguesa esclarecido e cultivado ao longo de
cerca de tr,s dezenas de anos de ensino do latim.
A acumula#$o e a alfabeta#$o de uma nomenclatura composta por
12787 lemas, n$o era f%cil, tendo em conta as condi#.es materiais da leitura
e da escrita no s(culo XVI. Jer&nimo Cardoso deve ter mobilizado os seus
alunos e, ao que parece, tamb(m as filhas, para escrever e reescrever muitas
vezes, sequ,ncias de palavras, sempre cada vez mais, e mais dif'ceis de
reordenar. A simples alfabeta#$o de um 'ndice era t$o trabalhosa que Faria
e Sousa, numa 1advert,ncia3 que precede a 1Tabla general3 )vol. II* da sua
edi#$o de Os Lus"adas )1639*, esclarece que, por falta de tempo, fez uma
ordena#$o alfab(tica que tomou em considera#$o apenas as duas primeiras
letras de cada palavra.
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Em Jer&nimo Cardoso, a alfabeta#$o ( cuidadosa e pr&xima do rigor
moderno. Convir% entretanto lembrar que a codifica#$o alfab(tica
portuguesa actual sofreu algumas altera#.es em rela#$o 0 pr%tica
lexicogr%fica geralmente seguida at( ao final do s(culo XVIII. A partir
dessa data abandonou-se a tradi#$o espanhola e come#ou a prevalecer o
modelo alfab(tico franc,s. A mudan#a verificou-se especialmente na
neutraliza#$o dos d'grafos e dos valores fonogr%ficos )sibilante ou gutural*
do s'mbolo C/F, al(m do estabelecimento dos valores fonogr%ficos
distintivos das letras ramistas. Os d'grafos ch, lh, e nh eram sequenciados
ap&s todas as ocorr,ncias das letras iniciais, assim: as formas ?chamar? ou
?chuva? ocorriam depois de ?cidade?, ?costume?, ?cruz?, etc. Do mesmo modo
?acudir? deve ser procurado antes de ?acidente? ou de ?a#ude?. As letras ditas
;ramistas; 6 I/J, U/V s& receberam pertin,ncia distintiva, sob o ponto de
vista fonogr%fico, a partir do Dicion!rio de Ant&nio de Morais Silva. Em
todo o caso, o trabalho do primeiro dicionarista ficou sendo uma base de
assentamento para toda a subsequente lexicografia portuguesa.
O assinal%vel sucesso de Jer&nimo Cardoso ficou ainda a dever-se ao
sentido pr%tico da sua realiza#$o. A experi,ncia docente e o
reconhecimento das dificuldades dos alunos devem ter motivado o autor
para a elabora#$o de um dicion%rio com estrutura simplificada e muito
esquem%tica, caracter'stica de um prontu%rio que procura responder
directamente 0s solicita#.es elementares dos utilizadores. Trata-se de um
manual essencialmente destinado 0 consulta, ao uso ocasional, ao
aclaramento de d/vidas, e n$o 0 aprendizagem sistem%tica do vocabul%rio,
como era tradi#$o do ensino medieval. Para esse efeito comp9s um outro
dicion%rio )o primeiro a ser publicado 6 1551* organizado por dom'nios de
significa#$o, que teve tr,s edi#.es e que, de certo modo, foi continuado,
com diferentes configura#.es, por outros mestres de latim, numa tradi#$o
de pequenos dicion%rios escolares publicados em bom n/mero, ao longo dos
s(culos, at( aos nossos dias.
A informa#$o gramatical, se bem que muito reduzida, n$o deixa de
esclarecer alguns aspectos essenciais referentes 0 classifica#$o morfol&gica.
Os verbos )cerca de 2200, ainda que nem todos ocorram como lemas*
s$o facilmente identificados pelos paradigmas do infinitivo 6 forma sempre
adoptada para a entrada do respectivo artigo.
Alguns adv(rbios s$o anotados com a respectiva designa#$o
gramatical, embora a informa#$o se destine normalmente a classificar a
forma latina, como se pode verificar nos exemplos seguintes:
A cada passo. Passim aduer.
A perfia. Certatim aduer.
Abilmente. Dociliter aduerb.
Afei#oadamente. Beneuole amice aduerb.
Animosamente. Magnanimiter aduer.
Asnalmente. Asinine aduer.
Atauiadamente. Exculte. Ornate aduer.
Atentamente. Attente. Prompte aduer.
Bragantemente. Flagitiose aduerbium.
Concedidamente. Concesse aduer.
Concordemente. Concorditer aduer.
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Coutado aduer. Ve.
De vila em vila. Municipatim aduer.
Decorquinhas. Varicus aduer.
Desformemente. Deformiter ad. Informiter.
Deslialmente. Perfediose aduer.
Encroquinhas. Varicus aduer.
Encubertamente. Clanculum adue.
Enu$o aduer. Frustra.
Mal aduerbium. Male. Pessime.

Para o portugu,s, as formas terminadas em 6mente s$o facilmente
identificados como adv(rbios. Foram dicionarizados abundantemente )cerca
de 450*, nesta primeira alfabeta#$o do portugu,s.
Os adjectivos s$o, de modo sistem%tico, referenciados pela anota#$o
cousa que, nos dicion%rios antigos correspondia 0 informa#$o metalingu'stica
de 1adjectivo3, como pode observar-se pelos seguintes exemplos:
Cabe#uda cousa. Capitatus$a. um%.
Cabeluda cousa. Capillatus crinitus$a. um%.
Cabida cousa, s. valida. Gratiosus$a. um%.
Caida cousa. Caducus$a. um%.
Cal#ada cousa. Calceatus$a. um%.
Calcada cousa. Stipatus. Refertus$a. um%.
Calejada cousa. Duratus$a. um%.
Calmosa cousa. Aestuosus$a. um%.
Calua cousa. Caluus$a. um%.
Cansada cousa. Deffessus$a. um%. Lassus$a. um%.
Capaz cousa. Capax$acis%.
Capeluda cousa. Cucullatus$a. um%.
Cara cousa. Carus$a. um%.
Cardea cousa, s. azul. Luridus liuidus.
Carecida cousa. Cassus$a. um%.
Caridosa cousa. Pius$a. um%. Beneficus.
Carnuda cousa. Muscosus$a. um%.
Carrancuda cousa. Superciliosus$a. um%.
Carunchosa cousa. Cariosus$a. um%.
Cascuda cousa. Crustatus$a. um%.
Caseira cousa. Domesticus$a. um%.
Casta cousa. Pudicus$a. um%.
Catolica cousa. Orthodoxus$a. um%.
Cauacada cousa. Cauatus$a. um%.
Cautelosa cousa. Circunspectus$a. um%. Cautus$a. um%.
Cega cousa. Caequs$a. um%.
Celestial cousa. Celestis$&. e%.
Chaam cousa. Planus aequus$a. um%.
Chagada cousa. Vlcerosus$a. um%. Plagosus$a. um%.
Chamuscada cousa. Ambustus$a. um%.
Chancelada cousa. Obsignatus$a. um%.
Chea cousa. Plenus$a. um%. Refertus$a. um%.
Cheirosa cousa. Odorifer$a. um%. Odoratus$a. um%.
Chupada cousa. Exuctus$a. um%.
Chuuosa cousa. Pluuius$a. um%. Nymbosus$a. um%.
Ciciosa cousa. Balbus$a. um%.
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Cinzenta cousa. Cinericius$a. um%.
Ciosa cousa. Zelotipus$a. um%.
Ciuel cousa. Ciuilis$&. e%.
Clara cousa. Clarus$a. um%. Perspicuus$a. um%.
Coitada cousa. Miser$misera. um%.
Comarca$ cousa. Finitimus$a. um%.

Observando as cerca de mil ocorr,ncias da forma cousa,
correspondentes a uma parte importante do conjunto de adjectivos
registados, verifica-se que o autor teve dificuldade em encontrar
equival,ncias para muitos adjectivos latinos, especialmente os adjectivos de
rela#$o. A maior parte deles, aprendidos na escola e integrados na mem&ria
lexical, seriam adoptados pelos poetas, alargando consideravelmente os
recursos lexicais do portugu,s. Apresenta-se uma boa lista de exemplos
muito significativos. Saliento entre eles a forma tingitano 1Cousa de
Tangere3 que ir% aparecer em 1Os Lus'adas3 )I. 33*, publicados dez anos mais
tarde. N$o parece prov%vel que o poeta tenha usado tal forma a partir da
leitura do dicion%rio, mas, sem d/vida, Cam.es participou do universo de
informa#$o erudita e filol&gica que Cardoso ajudou a promover, que
ensinou aos seus alunos e que, com esp'rito de ci,ncia, registou nos seus
dicion%rios.
Quase todas as formas latinas documentadas nesta breve sequ,ncia de
exemplos, correspondem a nomes adjectivos que faltavam no vocabul%rio
portugu,s, casas vazias do mosaico lexical que o dicion%rio p.e em
evid,ncia, esclarecendo o seu quadro sem+ntico, preparando o seu contexto
e tornando-os dispon'veis para um natural aportuguesamento.
Adjectivos que faltavam na l'ngua portuguesa:
Cousa amiga de vinho. Vinosus$a. um%.
Cousa chea de neuoa. Nebulosus$a. um%.
Cousa chea de noos. Nodosus$a. um%.
Cousa chea de rodeos. Ambagiosus$a. um%.
Cousa chea descuma. Spumosus$a. um%.
Cousa daguia. Aquilinus$a. um%.
Cousa dalagoa. Paluster$tris%.
Cousa dalem Tejo. Transtaganus$a. um%.
Cousa de abc. Alphabeticus$a. um%.
Cousa de Alcacere do Sal. Salaciensis$&. e%.
Cousa de Alcala. Complutensis$&. e%.
Cousa de Aueiro. Aueriensis$&. e%.
Cousa de chumbo. Plumbeus$a. um%.
Cousa de cidade. Vrbicus$a. um%, vel vrbanus.
Cousa de cobre. Cupreus$a. um%.
Cousa de coimbra. Conimbricensis$e%.
Cousa de diamante. Adamantinus$a. um%.
Cousa de dous pees. Bipes$edis%.
Cousa de encruzilhada. Triuialis$e%.
Cousa de fado. Fatalis$e%.
Cousa de ferro. Ferreus$a. um%.
Cousa de galiza. Calaicus$a. um%.
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Cousa de gran. Purpureus$a. um%.
Cousa de grande voz. Vocalis$&. e%.
Cousa de imigo. Hostilis$e%.
Cousa de leite. Lacteus$a. um%.
Cousa de longe. Longinquus$a. um%.
Cousa de luta. Athleticus$a. um%.
Cousa de mama. Lactens$entis%.
Cousa de marfim. Eburneus$a. um%.
Cousa de marmore. Marmoreus$a. um%.
Cousa de mo#o. Puerilis$e%.
Cousa de molher. Muliebris$bre%.
Cousa de muita obra. Operosus$a. um%.
Cousa de muro. Muralis$i%.
Cousa de natal. Natalitius$a. um%.
Cousa de nauio. Naualis$e%.
Cousa de neue. Niueus$a. um%. Niualis$e%.
Cousa de noite. Nocturnus$a. um%.
Cousa de pastor. Pastoritius$a. um%.
Cousa de pedra. Saxeus$a. um%.
Cousa de pee & meio. Sesquipedalis$e%.
Cousa de pee. Pedester$tris. e%.
Cousa de Persia. Persicus$a. um%.
Cousa de poeta. Poeticus$a. um%.
Cousa de porto do mar. Maritimus$a. um%.
Cousa de pra#a. Forensis$e%.
Cousa de prata. Argenteus$a. um%.
Cousa de semana. Hebdomadicus$a. um%.
Cousa de sepulturas. Sepulchralis$e%.
Cousa de seuo. Sebaceus$a. um%.
Cousa de sol. Solaris$e%.
Cousa de Tangere. Tingitanus$a. um%.
Cousa de tripas. Intestinus$a. um%.
Cousa de velho. Senilis$e%.
Cousa de vida. Vitalis$e%.
Cousa de violeta. Violaceus$a. um%.
Cousa desta fazenda. Fiscalis$e%.
Cousa dina de pranto. Lamentabilis$e%.
Cousa doente de vagados. Vertiginosus$a. um%.
Cousa dorta. Hortensis$e%.
Cousa dosso. Osseus$a. um%.
Cousa doye. Hodiernus$a. um%.
Cousa q. nunca se farta. Insaturabilis$e%.
Cousa que faz for#a. Violentus$a. um%.
Cousa que muito grita. Clamosus$a. um%.
Cousa que muito viue. Viuax$acis%.
Cousa que se vende. Venalis$e%.
Cousa que tem aderencia. Gratiosus$a. um%.

O dicion%rio Ex lusitanico in Latinum sermonem deve ser integrado no
quadro da lexicografia da l'ngua portuguesa, n$o s& porque nos oferece um
primeiro roteiro do l(xico, mas sobretudo porque for#a o alargamento do
espa#o lexical do vern%culo. Al(m da conjuntura exemplificada nas entradas
acima citadas, um dos aspectos mais reveladores da marca portuguesa do
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dicion%rio encontra-se na abundante abona#$o dos paradigmas
derivacionais. Jer&nimo Cardoso n$o se limitou a coligir palavras ouvidas ou
vistas em texto escrito, soube tamb(m explorar os recursos e as virtualidade
criativas da l'ngua para inovar e enriquecer o l(xico, de modo a poder
corresponder 0s necessidades da comunica#$o, 0s solicita#.es da escrita, e
especialmente aos artif'cios da elabora#$o liter%ria. Percorrendo a lista dos
principais sufixos e observando a sua quantiosa recursividade, torna-se
patente a insist,ncia do dicionarista no agenciamento de palavras novas
exploradas no +mbito da 1pl%stica3 da l'ngua e da sua disponibilidade para
uma produ#$o lexical aberta e progressivamente acumulativa.
Al(m do paradigma dos adv(rbios de modo, acima referido, com
quatro centenas e meia de ocorr,ncias, merecem refer,ncia, entre outros, os
sufixos: 6INHA/INHO )com cerca de 200 ocorr,ncias*, 6IDADE )c.
130*, 6OSA/OSO )c. 180*. O sufixo -EIRO )com cerca de 320 oc. * alterna
com o antigo 6AIRO )26 oc. * documentando de maneira muito
significativa o percurso da mudan#a diacr&nica. Entretanto o sufixo
latinizante 6ARIA/ARIO )onde cabe a forma Gvocabul%rio8* aproxima-se de
uma centena de ocorr,ncias. O sufixo 6ISMO tornou-se particularmente
produtivo, em portugu,s, a partir do in'cio do s(culo XIX mas, no
dicion%rio lusit+nico-latino de 1562 documenta-se j% um uso embrion%rio
com as formas: algarismo, e bautismo; na segunda edi#$o )1569* acrescenta-se a
forma judaismo e nos restantes dicion%rios de Cardoso encontram-se ainda
os derivados paganismo, silogismo e solecismo.
A obra lexicogr%fica de Jer&nimo Cardoso foi em grande parte
modelada pelo conjunto dicionar'stico produzido pelo humanista espanhol
Ant&nio de Nebrija )1441-1522* composto pelos dicion%rios de latimespanhol, publicado em 1492, e espanhol-latim, em 1495. Estes dicion%rios
marcam a origem da lexicografia moderna. Tiveram ampl'ssima divulga#$o
em Portugal, e Cardoso utilizou-os assiduamente, em especial o dicion%rio
de latim-espanhol que lhe serve de refer,ncia fundamental, e que
acompanha e translitera muitas vezes de modo quase autom%tico, sobretudo
na parte latina. O dicion%rio 1Ex lusitanico in latinum sermonem3 foi feito
com mais autonomia e ( portanto uma obra mais original. Em todo o caso,
e sem preju'zo da sua originalidade, encontramos nele uma cultivada
heran#a lexicogr%fica em que se retoma informa#$o, tamb(m retransmitida
por Nebrija, mas proveniente da pr(-lexicografia medieval. 4 o caso de
sequ,ncias de tipo onomaseol&gico sobre certos temas que faziam parte dos
rituais pedag&gicos e que constitu'ram objecto de memoriza#$o desde
remotas tradi#.es escolares da antiguidade cl%ssica. O mais interessante
exemplo ( provavelmente o das 1vozes dos animais3 que vem j%
1dicionarizado3 no Onomasticon de Julius Pollux )s(c. II* e que se prolongou
na transmiss$o oral portuguesa at( ao s(culo XX, com muita incid,ncia
liter%ria )v. J/lio de Lemos, Pequeno dicionário luso-brasileiro de vozes de
animais, e Augusto Moreno, As Vozes de Animais na Literatura, 1946 e 1951*. A
sequ,ncia do primeiro dicion%rio revela mais uma vez o vazio lexical da
l'ngua vern%cula, quando se confronta com as l'nguas cl%ssicas.
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Cantar a abelha. Bombilo$as%.
Cantar a adem. Tetrino$as%.
Cantar a aguia. Clango$is%.
Cantar a andorinha. Trinso$as%.
Cantar a cegonha. Glotero$as%.
Cantar a cigarra. Fritinio$is%.
Cantar a curuja. Cucubo$as%
Cantar a galinha. Gracillo$as%.
Cantar a gralha. Graculor$aris% frigulo$as%.
Cantar a perdiz. Cacabo$as%.
Cantar a pomba. Plausito$as%.
Cantar a ra$. Coaxo$as%.
Cantar a rola. Gemo$is%.
Cantar o abelh$o. Zingulo$as%.
Cantar o abutre. Pulpo$as%.
Cantar o assor ou falc$o. Pipio$is%.
Cantar o bufo. Bubulo$as%.
Cantar o cirne. Drenso$as%.
Cantar o coruo. Crocito$as%.
Cantar o cuco. Coccyzo$as%.
Cantar o estorninho. Piscito$as%.
Cantar o galo. Cucurrio$is%.
Cantar o grilo. Grilo$as%.
Cantar o grou. Gruo$is%.
Cantar o minhoto. Lipio$is%.
Cantar o morcego. Strido$is%.
Cantar o pardal. Pipillo$as%.
Cantar o pato. Strepo$is%.
Cantar o pau$o. Pupillo$as%.
Cantar o tordo. Trutilo$as%.

Jer&nimo Cardoso reduziu as v%rias designa#.es da tradi#$o grecolatina ao verbo cantar. Em outras entradas dos seus dicion%rios anota
algumas propostas de equival,ncia, mas o paradigma portugu,s encontravase ainda em forma#$o:
Bombilo$as%. zumbar as abelhas
Gracillo$as%. cacarejar a galinha
)a gralha* Graculor$aris% frigulo$as%. gralhear
)a rola* Gemo$is%. gemer.
)o assor ou falc$o* Pipio$is%. piar
)o minhoto* Lipio$is%. piar
)o pato* Strepo$is%. patear
Pupillo$as%. Piar ho pau%o
Zurrar o asno rudo$is%
Zumbido dabelhas susurrus$us%

A segunda edi#$o do dicion%rio Ex Lusitanico in Latinum Sermonem foi
publicada em 1569, j% depois do falecimento de Jer&nimo Cardoso, mas foi
melhorada com algumas altera#.es nos artigos e acrescentada com muitas
entradas coligidas e elaboradas ainda pelo autor. S$o 728 artigos
inteiramente novos, feitos a partir de 1562, com informa#$o interessante sob
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o ponto de vista diacr&nico, e que d$o testemunho do esp'rito de pesquisa e
da vontade de aperfei#oar por parte do dicionarista. Nessas entradas se
dicionarizam, pela primeira vez entre o l(xico vern%culo, o top&nimo e o
nome comum Brasil: 6 Brasil regi$o. Brasilia$ae%. / Brasil pao. Cotinus$i%. /
Brasil cCr. Purpurisum$i% 6. Registam-se tamb(m as formas voc!bulo e
vocabul!rio e uma curiosa sequ,ncia de entradas sobre o vinho:
6 Vinho deste anno… Vinho de quatro annos. Vinho de cheiro.
Vinho agro. Vinho donzel. Vinho fino. Vinho verde.
Poder% ainda assinalar-se a dicionariza#$o de termos como: 6
Iudaismo, Inquisidor, Inquisi#$o, Pagode 6 que, juntamente com outros,
parecem sugerir algumas viv,ncias ou preocupa#.es do autor.
Em ap,ndice a esta nota de apresenta#$o, transcreve-se uma
reprodu#$o integral do conjunto das entradas acrescentadas ao Dictionarium
ex Lusitanico in Latinum Sermonem, na edi#$o de 1569/70.
Breve not'cia bibliogr%fica sobre a lexicografia de Jer&nimo Cardoso
Justino Mendes de Almeida, 1Uma carta latina do humanista Jer&nimo
Cardoso3, in Arquivo de Bibliografia Portuguesa, 3 )1957* 207-213;
6, 1O primeiro lexic&grafo portugu,s de l'ngua latina: Jer&nimo Cardoso3,
in Euphrosyne, 2)1959* 139-152;
Myriam Benarroch, Des Premiers Dictionnaires $Jeronimo Cardoso% Aux Textes:
L/apport Lexical Des Arabismes Dans La Langue Portugaise Du XVIe Siecle.
Disserta#$o de doutoramento, Paris, 1064 pages.
Paul Teyssier, 1Jer&nimo Cardoso et les origines de la lexicographie
portugaise3, in Bulletin des Etudes Portugaises et Br-siliennes, 41 )1980* 7-32.
6, 1O vocabul%rio das profiss.es no primeiro dicion%rio de Jer&nimo
Cardoso )1562*3. In Forum Litterarum, Miscel.nea de estudos liter!rios, lingu"sticos e
hist&ricos oferecida a J. J. van Besselaar. Amsterdam, Hans Bots, 1984.
6, 1Une source pour l8 histoire du vocabulaire portugais: les dictionnaires
de Jer&nimo Cardoso )1562, 1562-1563, 1569-1570*3. Communication pr(sent(e au
XVI Congr:s International de Linguistique et Philologie Romanes, Palma de
Maiorca, 1980, Actes, II, Palma de Maiorca, 1985, pp. 245.
6, 1Not'cia de uma pesquisa sobre os dicion%rios de Jer&nimo Cardoso3.
Comunica#$o apresentada no Col&quio de lexicografia, Universidade de Santiago de
Compostela, 27 de Fevereiro-2 de Mar#o de 1986.
6, 1A l'ngua de Gil Vicente e os dicion%rios de Jer&nimo Cardoso3.
Mem&rias da Academia das Ci#ncias de Lisboa - Classe de Letras, Lisboa, 27, 1988, p.
199-206
6. 1La m(thode statistique dans l8 (tude des premiers dictionnaires de la
langue portugaise3. Comunica#$o apresentada ao XVIII Congresso Internacional de
Linguistica e Filologia Rom+nicas, Trier, 19-24 de Maio de 1986. Publicada nas
respectivas actas, T2bingen, 1989, pp. 360-370.
6, 1Les Adages d8Erasme dans le dictionnaire latin-portugais de Jeronimo
Cardoso3, in Miscel.nia de estudos em honra do prof. A. Costa Ramalho, Coimbra, INIC
- Centro de Estudos Cl%ssicos e Human'sticos da Universidade, 1992, 756 p.
6, 1Le portugais dans le miroir des anciens dictionnaires3, in Vents du large,
Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002, p. 85-94.
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Elenco das entradas acrescentadas na 20 ed. )1569* do LULA
Abalroar com alguem. C)gredior$eris%.
Abastarda. Demissis stapedibus.
Abobora. Cucurbita$ae%.
Achar-se mal. Male habere.
Aconselhar-se. Consulo$is%.
Achar-se mal. Male habeo.
Afora. Praeter, ultra.
Agabamento. Laudatio$onis%.
A gineta. Contractilis stapedibus.
Agoa ru#a do azeyte, ou albufeyra ou
azinhagre. Amurca$ae%.
Agri.es. Sisymbrium$ij%.
Albufeyra. Amurca$ae%.
Alguerque. Calculi discolores.
Alheanar. Abalieno$as%.
Alionado. Fuluus$a. um%.
Almotacel. Aedilis$is%.
Andar com a m$o na ilharga. Incedere
ansatus.
A que proposito. Quorsum.
Aquerir. Acquiro$is%, lucror$aris%.
Aqueridor. Acquisitor$ris%, lucrator$ris%.
Arcipelago, m%r de Grecia. Aegeum
mare.
Arco de pipa. Circulus doliaris.
Arrochela. Santonicus portus.
Asado. Diota$ae%.
As auemarias. Ad crepusculum
vespertinum.
Assador. Testa perforata.
Assi me Deos ajude. Ita me Deus amet.
Assi me Deos salue. Medius fidius.
Assi como. Sicut.
Assinatura. Obsignatio$onis%.
Azinhagre. Amurca$ae%.
Absoluer. Absoluo$is%.
Astorga, cidade de Liam. Asturica$ae%
Atabalhoado. Temerarius$a. um%.
Atabalhoadamente. Temere.
Atreuimento. Audacia$ae%.
Atribuir. Adscribo$is%, adtribuo$is%.
Aue Maria. Angelica oratio, vel salutatio.
Auentureiro. Fortunae periclitator.
Tychipirastes$ae%.
Auer %s m$os. Nanciscor$eris%.
Auer calma. Aestuo$as%.
Auer cor de beber. Bibiturio$is%.
Auer cor de comer. Esurio$is%.
Auer cor de cear. Coenaturio$is%.
Auer cor de dormir. Dormiturio$is%.

Auer cor de fazer camara. Cacaturio$is%.
Auer cor de ourinar. Micturio$is%.
Auer cor de peleijar. Bellaturio$is%.
Auer enueja. Inuideo$es%.
Auer medo. Metuo$is%, formido$as%.
Auer misericordia. Misereor$eris%,
miseresco$is%.
Auer doo. Miseret$ebat%.
Auesso da m$o. Auersa manus.
Auiuentar. Excito$as%.
Azeuezinhos. Vermiculi$orum%.
Bayona, cidade de Fran#a. Aquae
Augustae. Populi Tarbeli.
Baixo do corpo. Pusillus$a. um%.
Baque. Lapsus$us%, ruina$ae%.
Barra de ouro, ou de prata. Massa auri,
vel argenti.
Barriga destemperada. Aluus soluta.
Barriga da perna. Sura$ae%.
Bater 0 porta. Pulsare fores vel ostium.
Bejar, cidade de Castella. Bigerra$ae%.
Bem acondi#oado. Facilis$&. e%.
Bem encrinado. Bene animatus$a. um%.
Biliguim. Lictor$oris%.
Biringela. Melongena$ae%.
Bizcaya. Cantabria$ae%.
Bizcaynho. Cantaber$ri%.
Boa condi#$o. Facilitas$tis%.
Boa crian#a. Ciuilitas$tis%, urbanitas$tis%.
Boa prol fa#a. Bene vertat.
Boas noites. Noctem quietam precor.
B.s dias. Faustum diem precor.
Boca de noite. Crepusculum nocturnum.
Boca de forno. Praefurnium$ii%.
Bocal de po#o. Os putei.
Bolarmenico. Gleba armenia.
Bolonha cidade de Italia. Bononia$ae%.
Bom soido. Euphonia$ae%
Boninas. Flosculi$orum%.
Borboleta. Papilio$onis%.
Borracho. Temulentus$a. um%.
Botoeira. Condilonaria$ae%.
Botoeiro. Condilonarius$ij%.
Bragal dos pees. Compes$idis%.
Brasil regi$o. Brasilia$ae%.
Brasil pao. Cotinus$i%.
Brasil cCr. Purpurisum$i%.
Breuiayro. Breuiarium$ij%, epitoma$atis%.
Brocha de liuro. Clausura cuprea.
Brusco. Nubilus$a. um%.
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Cabides. Hastarium$ij%.
Cabo do mundo. Finis terrae.
Cabo de Sam Vicente. Sacrum
promontorium.
Cabo da vea. Fibra$ae%.
Cair pedra de corisco. Fulminat$abat%.
Cair com a carga. Succumbere oneri.
Calatraua, villa de Estremadura. Oretum
germanicum.
Calatayud, cidade de Arag$o, patria de
Marcial. Bilbilis$is%.
C$o de ca#a. Venaticus$i%.
C$o caseyro. Canis domesticus.
C$o de fora. Canis extrarius.
C$o de pedra em figura de homem.
Atlas$antis%.
C$o de pedra em figura de molher.
Cariatis$idis%.
Carrapato. Bicho. Ricinus$i%.
Caruncho. Caries$ei%.
Carunchosa cousa. Cariosus$a. um%.
Cartas de jugar. Folia lusoria.
Casado h2a vez. Monogamus$a. um%.
Casado duas vezes. Digamus$a. um%.
Casado tres vezes. Trigamus$a. um%.
Casco de cebola. Craneum cepinum.
Castanha pilada. Castanea decrustata.
Cataratas dos olhos. Nubes oculorum.
Coco da India. Nux Indica.
Coco de fazer medo aos meninos.
Spectrum$i%.
Companhia. Turba$ae%, caetus$us%.
Companha de armados. Satellitium$ij%.
Companha de amigos. Sodalitium$ij%.
Companha de paniguados. Clientela$ae%.
Crecer a pulos. Pululo$as%.
Crecer o rio. Inundo$as%.
Criado de leite. Alumnus$i%.
Criada de leite. Alumna$ae%.
Crian#a, s. cortesia. Ciuilitas$atis%.
Crian#a, s. menino. ou menina.
Infans$tis%, puerulus$i%.
Cristandade, obra de Crist$o.
Christianismus$i%.
Crist$o velho. Orthodoxus$a. um%.
Crist$o nouo. Neophitus$a. um%.
Farago#a, cidade de Arag$o. Augusta
caesarea.
Faramago. Raphanus syluestris.
Cerueija de beber. Ceruisia$ae%.
Ceruilha. Vdo$onis%.
Ceytil a ceytil. Vnciatim.
Ciudarodrigo. Augustobriga$ae%.

Chapado, s. singular. Eximius$a. um%,
insignis$&. e%.
Chocarreiro. Parasitus$i%, scurra$ae%.
Chocarrear. Scurror$aris%,
supparasitor$aris%.
Chocarrice. Scurrilitas$atis%.
Chocarreiramente, ou como
chocarreiro. Scurriliter.
Dar. Do$as%. praebeo$es%.
Dar-se a si mesmo. Dedo$is%.
Dar-se por vencido. Dare manus, tollere
digitum.
Dar de esporas. Addere calcar.
Dar a dri#a. Facere pedem.
Dar remate. Addere coronidem.
Dar tal por tal. Parem gratiam referre.
De boa condi#$o. Facilis$&. e%.
Deitar. Iaceo$es%.
Deitar-se. Cubo$as%.
Deitar-se aos p(s. Ad ienua procumbere.
Deitar com assouios. Exibilo$as%.
Deitar aos empux.es. Extrudo$is%.
Deitar com as m$os. Explodo$is%.
Deitar com couces. Exculco$as%.
Deitar raiz. Edere radices.
Deleixado ser. Langueo.
Dente de alho. Spicum allij.
Depender. Dependeo$es%.
De quantos em quantos. Quotenni$ae. a%.
De que maneira. Quemadmodum.
De que maneira. Interrogatiue, quo pacto.
quo modo.
Desaquieta#$o. Inquies$etis%.
Descontente. Solicitus$a. um%, anxius$a.
um%.
Descontentamento. Solicitudo$inis%.
Descontentar. Displicio$es%.
Descurso. Decursus$us%.
Descoroar. Decorono$as%.
Descuado, s. sem c/. Depigis$&. e%.
Desengano. Candor$oris%.
Despois de amenha$. Perendie.
Desprazer, ou desprazimento.
Molestia$ae%.
Destemperamento de barriga.
Disenteria$ae%, lyenteria$ae%.
De vagar. Sensim, lente.
Dez cruzados. Mina$ae%.
Dez mil reaes. Sextertia$orum%.
Dez reaes. Sextertius$ij%.
Dino de venera#am. Venerabilis$&. e%.
Disimulador. Dissimulator$oris%.
Diuerso. Varius$a. um%. diuersus$a. um%.
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Diuersidade. Varietas$tis%. diuersitas$tis%.
Dizer de si. Annuo$is%.
Dizer de n$o. Renuo$is%.
Dizer de seu direito. Agere su( causam.
Dizer antes. Praedico$is%.
Dizer de supeto, ou de improuiso.
Dicere ex tempore.
Doente de tericia. Itericus$a. um%.
Dom de fidalgo. Dominus$i%.
Dorido, ou dorida cousa. Impatiens
doloris.
Doze reis. Tressis$is%.
Dous reaes. Semis$is%.
Dous ceitis. Semiuncia$ae%.
Dri#a, corda de nao. Pes$dis%.
Echacoruo. Transfuga$ae%.
Encarentar. Cresco$is%.
Encarecer. Effero$ers%.
Encenso macho. Thus masculum.
Encorrilhar. Circunscribo$is%.
Encruzar. Instar crucis reddo.
Endro. Anethum$i%.
Enga#o de vuas. Scapus$i%.
Em lugar. Pro.
Em tanto. Tantisper.
Em toda maneira. Omnino.
Em nenh2a maneira. Nequaquam
neutiqu(.
Entouricar-se. Rigesco$is%.
Entouricado. Rigidus$a. um%, turgidus$a.
um%.
Entrementes. Interim.
Entreuar. Affigor lecto, capior membris.
Enxacoco. Bilinguis$&. e%.
Exempro. Exemplum$i%.
Enxoual. Supellex$tilis%.
Eruilhaca. Aphaca$ae%, zizania$orum%.
Esboroar. Occo$as%.
Esbofetar. Colaphizo$as%.
Esbofado. Delassatus$a. um%.
Esburacar. Perforo$as%, terebro$as%.
Escalaurar. Saucio$as%, vulnero$as%.
Escarrapachar. Diuaricare crura.
Escascar. Decortico$as%, decrusto$as%.
Escreuer de corrim$o. Scribere velociter,
vel veloci manu.
Escriu$o das notas. Formularius$ij%.
Escriu$o do ciuel. Scriba ciuilis.
Escriu$o do crime. Scriba capitalis.
Escriuaninha, s. officio de escriu$o.
Tabellionatus$us%.
Esgrauatar. Scarifico$as%.
Esgarrar. Expilo$as%.

Esgotar. Exhaurio$is%.
Estar em ferias. Ferior$aris%.
Falar alto. Sublata. vel elata voce loqui.
Falar bayxo. Submissa voce loqui.
Falar entre dentes. Susurro$as%.
Fauo. Fauus$i%.
Fazer de pessoa. Praestare se virum.
Fazer profiss$o. Profiteor$eris%.
Fazer que n$o v(. Conniueo$es%.
Fazer guerra. Bellum inferre.
Ferrara, cidade de Italia. Ferraria$ae%.
Figo broja#ote. Duricoria ficus.
Figo lampo. Ficus praecox.
Figo recheado. Ficus farta.
Filosomia. Physiognomia$ae%.
Fisico m&r. Archiater$i%, medicus
maximus.
Fora. Praeposit, extra.
Forasteiro. Aduena$ae%, peregrinus$a. um%.
Fornada. Clibanus plenus.
Fornica#$o. Scortatio$onis%.
Fouce. Falx$cis%.
Frade irregular. Monachus erro.
Frade professo. Monachus professus.
Fresura de carneiro. Iecur arietinum.
Fresura de bode ou cabra. Iecur
caprinum.
Fresura de porco. Iecur suillum.
Frieira. Pernio$onis%
Gado miudo. Grex$gregis%.
Galacrista. Gallitricum$i%.
Galo da cabe#a. Tuber$eris%.
Gazua. Clauis adulterina.
Guarecer de doen#a. Reualesco$is%.
Guerra por terra. Bellum terrestre.
Godilh$o. Tuber$eris%.
Goela. Gula$ae%.
Golfo do m%r. Pelagus$i%.
Golfinho. Delphinus$i%.
Golpe, s. pancada. Ictus$us%.
Golpe no cora#$o dar. Percellere animum.
Golpear. Ricido$is%.
Goraz. Rubelio$onis%.
Gota & gota. Guttatim.
Gota coral. Morbus comitialis.
Iaem, cidade de Andaluzia. Mentessa$ae%.
Ierusalem. Hyerosolima$ae%
Idade. Aetas$atis%, aeuum$i%.
Igualar. Aequo$as%, aequiparo$as%.
Iudaismo. Hebraismus$i%.
Iuiz do crime. Iudex capitalis.
Iuiz do ciuel. Iudex ciuilis.
Iun#a. Cypirus$i%.
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Inquisidor. Quaesitor$oris%.
Inquisi#$o. Inquisitio$onis%.
Ir com impetu. Ruo$is%.
Ir por m%r. Ire maritimo itinere.
Ir por terra. Ire terrestri itinere.
Ir de vagar. L=eto gradu ire, vel procedere.
Ir pola agoa abayxo. Labi in secundam
aquam.
Ir por diante. Progredior$eris%.
Ir t(r. Peruenio$is%.
Ir falar. Alloquor$eris%, adeo$is%,
conuenio$is%.
Ir longe. Peregre ire.
Ir em bora. Ire pede fausto, vel dextro.
Ir ver. Viso$is%, reuiso$is%.
Ir diante. Praeeo$is%, praecedo$is%.
Irlanda. Ilha de Ingraterra. Hybernia$ae%.
Irm$o inteiro. Frater germanus.
Irmandade. Fraternitas$atis%.
Irm$amente. Fraterno more.
Irma$ inteira. Soror germana.
Itens. Commentariolus$i%.
Italiano. Italus$a. um%.
Laya. Genus$eris%.
Lampas. Flosculi$orum%.
Lamprea. Murena$ae%, lampetra$ae%.
Lan#ar rayzes. Agere radices.
Leiteiro que vende leite. Lactarius$ij%.
Leiteira que vende leite. Lactaria$ae%.
Lentejar. Lento$as%.
Lento. Subumidus$a. um%.
Lerida, cidade de Catalunha. Ilerda$ae%.
Lesme. Limax$cis%.
Letra. Caracteres$um%.
Letra tirada. Caracteres manuarij.
Letra redonda de molde. Caracteres
typici.
Letra legiuel. Caracteres lectu faciles.
Leuar diante. Praefero$ers%.
Leuar boa vida. Indulgere genio.
Leuar a salua. Praegusto$as%.
Leuar ao pesco#o, ou aos caualeiroos.
Ferre humeris.
Leuar no rega#o. Fouere gremio.
Leuar as cabritas. Ferre tergo.
Leuar a barca % sirga. Remulco$as%.
Leuar % toa. Ducere lintrem.
Li$o, cidade de Castella. Legio$onis%
Li$o, cidade de Fran#a. Lugdunum$i%.
Li$o. animal. Leo$onis%.
Li$o manso. Leo cicur.
Li$osinho. Leunculus$i%.
Limaduras de ferro. Scobs ferri.

109

Linhagem. Genus$eris%.
Lioa. Leena$ae%.
Lixa. Scatina$ae%.
Lixo. Fimus$i%, stercus$oris%.
Luminadeira. Miniatrix$icis%.
Maa cortesia. Inurbanitas$atis%.
Maa crian#a. Inciuilitas$atis%.
Maa prol fa#a. Male vertat.
Mayorzinho. Maiusculus$a. um%.
Mal acondi#oado. Difficilis$&. e%.
Malta, ilha do m%r de Cicilia. Milita$ae%.
Mana. Lux mea.
Mano. Sodalis$is%.
Mancha de Arag$o. Marcha Aragoniae.
Mandar diante. Praemitto$is%.
Mandar fora. Ablego$as%.
Mando. Imperium$ij%.
Maneira. Modus$i%, ratio$onis%.
Mas ainda. Verum etiam.
Mas antes. Imo, quin potius.
Matadura de besta. Vlceratio$onis%
Matinar. Exerceo$es%.
Matinado. Exercitus$a. um%.
Mauioso. Dapsilis$&. e%.
Mea hora. Semihora$ae%.
Medrar. Promoueo$es%, procedo$is%.
Meo vintem. Sesquiobolus$i%.
Merca tudo. Emax$acis%.
Merida, cidade de Castella. Emerita$ae%.
Mesti#o. Ibrida$ae%.
Mestre sala. Pincerna$ae%.
Meter medo. Incutere metum, vel
terrorem.
Meter na cabe#a. Persuadeo$es%.
Mexer. Misceo$es%.
Mexedor com que mexem. Tudicula$ae%.
Mistura de membro. Vertebra$ae%.
Mixiricar. Committo$is%
Mixiriqueiro. Garrulus$i%.
Moco. Mucus$i% stiria$ae%.
Mocoso. Mucosus$a. um%.
Moeda corrente. Moneta communis.
Molherinha. Muliercula$ae%.
Mondego, rio de Coimbra. Munda$ae%.
Monte Synai. Melanes$melanium%.
Morrer. Morior$eris%, pereo$is%, obeo$is%.
Morrer de fome. Esurio$is%, fame pereo.
Morrer de sede. Sitio$is%, siti enecor.
Morto de sede. Siti enectus.
Mortorio. Funus$eris%.
Mosinho. Sacrificulus$i%, hierodulus$i%.
Muito vay de Pedro a Pedro. Praestat
vir viro.
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Murcela. Farcimen$inis%.
Murr$o. Fax$cis%
Nam poder. Nequeo$is%.
N$ querer. Nolo$n). vis%.
Nam somente. N) sol>um, non modo.
Nam sayr a outrem. Degenero$as%.
Nao de carga. Nauis oneraria.
Nao de armada. Nauis armata.
Najara, cidade de Nauarra. Tuboricum$i%.
Napoles, cidade de Italia. Neapolis$is%.
Narsinga, reino da India. Carmania$ae%.
Nem ainda. Nequidem.
Nem mais nem menos. Scilicet.
Neste comenos. Interea.
Nigromancia. Ars magica.
Nigromante. Magus$i%, necromanticus$i%
Odiana, rio. Anas$ae%.
Officio macanico. Opificium$ij%.
Oleira. Figulina$ae%
Olanda, prouincia. Batauia$ae%.
Olhos azuis. Oculi coerulei.
Olhos esbugalhados. Oculi emissitij.
Olhos gazeos. Oculi caesij.
Olhos ligeiros. Oculi peti.
Olhos putos. Oculi venerei.
Olho do pousadeiro. Rhagas$dis%.
Omem de prol. Homo frugi.
O pecepelo. Saltuatim.
Ouropel. Aurum adulterinum.
Ouro em fio de peso. Examen$inis%.
Ourelo. Cingulum panneum.
Outra ora. Ali:s.
Outro dia, ho mesmo.
Outro si. Item.
Pagar na mesma moeda. Par pari referre.
Pagode de gentio. Idolum$i%.
Palmatoria. Ferula$ae%.
Palmatoreada. Ferulae ictus.
Pancada. Ictus$us%.
Paraiso terreal. Paradisus terrestris.
Paralitico. Paralyticus$a. um%.
Parar o caualo. Resisto$is%.
Parecer-se com outrem. Refero$ers%.
Parecer-se o pay. Patrisso$as%.
Parecer-se a m$y. Matrisso$as%.
Parecer-se o irm$o. Fratrisso$as%.
Parecer-se a irma$. Sorosisso$as%.
Parlesia. Paralysis$is%.
Passatempo. Voluptas$tis%.
Patac$ qu$do valia x rs. Sesquiobolus$i%.
Paz. Pax$cis%.
Pe#a. Donum$i%.
Pe#a de escrauo. Mancipium$ij%.

Pender. Pendeo$es%.
Perfeito. Exactus$a. um%, absolutus$a. um%.
Perpinham, cidade de Catalunha.
Perpenianus$i%.
Perrexil, s. salsa. Petroselinum$i%.
Pifaro. Tibia bellica.
Pigilho. Obex$icis%.
Pinga, s. gota. Gutta$ae%.
Pingar, s. gotejar. Stillo$as%.
Piuga comprida. Periscelis$idis%.
Pois, ou pois que. Quando.
Polo contrairo. Ediuerso.
Polo conseguinte. Consequenter.
Pomba. Columba$ae%.
Pomba mansa. Columba cicur.
Pombal. Columbarium$ij%.
Pombo. Columbus$i%.
Pombo trocaz. Palumbes$is%.
Pompa. Pompa$ae%.
Pompa de enterramento. P)pa funebris.
Pomposo. Turgidus$a. um%.
Pomposamente. Pompabiliter.
Por a parte. Sepono$is%.
Por muitas maneiras. Multifariam.
Por na vontade. Inducere animum.
Por em m$os doutrem. Permitto$is%.
Por em lugar doutrem. Sufficio$is%,
substituo$is%.
Por em paz. Paco$as%, compono$is%.
Por o barrete. Operire caput.
Por ao pesco#o. Imponere ceruici.
Portugal. Lusitania$ae%.
Portugues. Lusitanus$a. um%.
Portugues douro. Mina$ae%.
Posto, s. sitio. Positus$us%, positio$onis%.
Pouco ha. Nuper.
Prateleiro. Vasarium$ij%.
Praeminencia. Praerogatiua$ae%.
Prosperar. Secundo$as%.
Proximo. Frater$tris%.
Quanto mais. Nedum.
Quatro dedos de medida. Palmus$i%.
Quatro reaes. As$assis%.
Quatro vintens. Vigessis$is%,
didrachmum$i%
Raba#as. Sium$ij%, lauer$eris%.
Rabudo. Cercophorus$a. um%, caudatus$a.
um%.
Rabujento. Quaerulus$a. um%.
Rachar. Findo$is%.
Rachadura. Fissura$ae%.
Raz$o. Ratio$onis%.
Raz$o natural. Communis sensus.

O PATRIM!NIO LEXICOGR"FICO

Rebotalho. Reijculum$i%.
Cousa de rebotalho. Reiectaneus$a. um%.
Regatear. Certare de pretio.
Regateador. Difficilis emptor.
Regatoa. Difficilis emptrix.
Regrar. Regulo$as%, delineo$as%.
Regr$o. Regulatorium$ij%.
Relogio de Sol. Solarium$ij%.
Remal de contas. Resticula calculorum.
Remanecer. Supersum$es%, remaneo$es%.
Remanecente cousa. Residuus$a. um%.
Remela. Lippitudo$inis%.
Remeloso. Lippus$a. um%.
Remeloso ser. Lippio$is%.
Remeter. Delego$as%, defero$ers%.
Remir. Redimo$is%.
Reposta de Deos. Oraculum$i%.
Resplandecente cousa. Fulgidus$a. um%.
Retorno do bem feito. Relatio gratiae.
Retorno do mal feito. Talio$onis%.
Retorno de mercadaria. Reditus mercis.
Rica cousa de muita obra. Operosus$a.
um%.
Rio de choro. Cocytus$us%.
Rio de esquecimento. Lethe$es%.
Rio de fogo. Phlegeton$ontis%.
Rio cabedal. Amnis$is%.
Rogar bem. Bene precor.
Rogar mal. Male precor.
Rolha. Operculum$i%.
Ronco, ou ronquid$o. Ronchus$i%.
Rosalgar. Aconitum$i%.
Rosto de c$o. Cynopa$ae%.
Rua noua. Vicus nouus.
Ru#o. Giluus$a. um%.
Ruuinhoso. Cariosus$a. um%.
Saber parte. Comperio$is%, rescisco$is%.
Saboya. Allobrogica$ae%.
Saboyano. Allobrox$gis%.
Sair ao pay. Patrisso$as%.
Sair % m$y. Matrisso$as%.
Sair % irma$. Sororisso$as%.
Sair ao irm$o. Fratrisso$as%.
Sair % casta. Sapio$is%.
Sair do caminho ou marcas. Exorbito$as%.
Sair a nado. Enato$as%.
Sair de dentro. Prodeo$is%.
Sair a campo. Descendere in aequum.
Sair a terreiro. Descendere in arenam.
Sair fora. Erumpo$is%.
Sair, s. fazer camara. Exonerare ventrem.
Sala franca. Epulum$i%.
Saloya. Villica$ae%, rusticana$ae%.
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Saluar, s. saudar. Saluto$as%.
Saluo se. Nisi fort>e.
Saluo conduto. Fides publica.
Salu#o. Singultus$us%.
Salu#ar. Singultio$is%.
Com salu#o. Singultim.
Santo, s. homem de bem. Sanctus$a. um%.
Santo do ceo. Diuus$i%.
Santa deste modo. Diua$ae%.
Sancrist$o. Aedituus$ui%.
Sancristia. Apoditerium sacrum.
Sanguechuua. Doen#a. Profluuium
sanguinis.
Sart$o. Mediterranea$orum%.
Sebe. Sepes$is%.
See. Ecclesia maxima sedes.
Se. Si coniunctio.
Seiscentos cruzados. Talentum$i%.
Seis vintens. Tridrachmum$i%.
Sem cuidado. Securus$a. um%.
Sem olhos. Exoculatus$a. um%.
Sem testamento. Intestatus$a. um%.
Sem medida. Immensus$a. um%.
Sem pagar. Asymbolus$i%.
Sem sabor. Insipidus$a. um%.
Sem sal. Insulsus$a. um%.
Sem vergonha. Effrons$tis%.
Sem sangue. Exanguis$is%.
Sem ley. Exlex$gis%.
Sem lingoa. Elinguis$&. e%.
Sem boca. Inorus$a. um%.
Sem siso. Amens$tis%, cerebrosus$a. um%.
Sena, cidade de Italia. Senae$arum%.
Senreira. Simultas$atis%.
Sensual. Venereus$a. um%, voluptarius$a.
um%.
Sensualidade. Venus$eris%. voluptas$atis%.
Seringa. Clistere oricularium.
Serm$o. Concio$onis%.
Serralheiro. Clauicularius faber.
Sieiro. Syrius$ij%.
Silues do Algarue. Siluij$orum%.
So$o, vento. Sirius$ij%.
Soalhas de pandeiro. Sonarium$ij%.
Sobra#ado. Suffarcinatus$a. um%.
Sobre mesa. Secundae mensae.
Sobresalto. Repentinus metus.
Sobrestar. Supersedeo$es%.
Sobreuir. Superuenio$is%. interuenio$is%.
Sofraldar. Subagito$as%.
Sofrego. Polyphagus$a. um%.
Soletrar. Syllabas connecto.
S&. Solus$a. um%.
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Solo. Soleo$es%.
Solta de caualo. Compes$dis%.
Soltador de sonhos. C)iector somniorum.
Sonegar. Occulto$as%.
Soneto, s. bom dito. Extemporalitas$atis%.
Soo por soo. Solus cum solo, vel sola.
Sordir. Emergo$is%.
Sotileza. Subtilitas$atis%.
Sotilizar. Machinor$aris%.
Sotilizador. Machinator$oris%.
Sotrancar. Intercipio$is%.
Sutil. Vide supra.
Tabaliam. Tabellio$onis%.
Talaueira, villa de Toledo. Talabrica$ae%.
Talho pera partir carne. Epixenium$ij%.
Tamanho. ou tam grande. Tantus$a. um%.
T$menino. T(tulus$a. um%, t(tillus$a. um%.
Tanaz. Forceps$pis%.
Tapete. Tapes$tis%.
Tea do miolo. Meninx$gis%.
Tempo de sol. Coelum serenum.
Tempo de chuua. Coelum pluuium.
Tempo vindouro. Posteritas$tis%.
Tempestade. Procella$ae%.
Tempestuosa cousa. Procellosus$a. um%.
Temperado. Temperans$antis%.
Temperadamente. Temperanter, parce.
Temperado no beber. Sobrius$a. um%.
Temperar viola. Tendere liram.
Teor. Tenor$oris%.
T(r em merce. Habere gratiam.
T(r pera si. Persuadere sibi.
Ter por certo. Exploratum. vel compertum
habere.
Ter parte com molher. Rem habere,
subagitare.
Ter em pouco. Floccipendo$is%.
Ter em muito. Magnipendo$is%.
Ter conta com alguem. Rationem habere
cum aliquo.
Ter respeito. Habere rationem.
Ter rez$o. Aequum postulare.
Ter necessidade. Egeo$es%, indigeo$es%.
Ter febre. Febrio$is%, febriutor$aris%.
Terra firme. Continens$tis%.
Testimunha de vista. Testis oculatus.
Testimunha de ouuida. Testis auritus.
Tiborna. Offa oleacea.
Tinazinhas das molheres.
Volsellae$arum%.
Tirano. Tyrannus$i%.
Tirar da cabe#a. Dissuadeo$es%.
Tirar fora o guardado. Promo$is%.

Tirar por discri#$o. Coniecto$as%.
Tirar o q. est% morrendo. Exhalare
anim(.
Tirar por for#a. Extorqueo$es%.
Tirar de seu siso. Solicito$as%.
Tirar deuassa. Habere quaestionem.
Tirar a cousa por mal vendida.
Reu=edico$as%.
Tirar os olhos. Exoculo$as%.
Tirar hum olho. Elusco$as%.
Tirar a casca. Decrusto$as%.
Tirando. L praepositio, praeter.
Tirar o barrete. Aperire, vel nudare
caput.
Tiricia. Morbus regius, iterus$i%.
Tocar as trombetas. Canere signa.
Toda via. Tamen, veruntamen.
Todo poderoso. Omnipotens$entis%.
Tolontro. Tuber$eris%.
Tomar, villa. Nabantia$ae%.
Tomar conselho. Consulo$is%, refero$ers%.
Ton, ou toa. Tonus$i%, sonus$i%.
Topete. Antiae$arum%, propenduli$orum%.
Tornar a pedir. Reposco$is%, repeto$is%.
Tornar a vender. Reuendo$is%.
Tornar a mastigar. Remando$is%.
rumino$as%.
Tornar o p( atras. Referre pedem.
Tornar a culpa alguem. Transferre
culpam in aliquem.
Totalmente. Omnino.
Tumba. Feretrum$i%.
Tumba de gente baixa. Sandapila$ae%.
Traquinada. Strepitus$us%.
Trasfegar. Elutrio$as%.
Trasportado. Exanimatus$a. um%.
Trazer a memoria. Admoneo$es%.
Trazer no ceyo. In sinu gestare.
Trazer ao pesco#o, ou aos caualeyroos.
Humeris vehere.
Tregeytos. Praestigiae$arum%.
Tregeytador. Circulator$oris%.
Trespassar ho comprado. Retrado$is%.
Trespasso, assi. Retraditio$onis%.
Tresandar. Transadigo$is%.
Tresdobrar. Triplico$as%.
Tresdobro. Triplum$i%.
Tresmontar. Absento$as%, ablego$as%.
Tresualiar. Deliro$as%.
Tresualio. Delirium$ij%, deliramentum$i%.
Tresualiado. Delirus$a. um%.
Tro#o de pao. Frustum ligni.
Tropel de gente. Agmen$inis%.
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Troquez. Forpex$icis%.
Trouar-se. Titubo$as%.
Trouoada. Tonitrua$uum%.
Valente do corpo. Corpulentus$a. um%.
Valentemente. Strenu,, fortiter.
Valentia do corpo. Corpulentia$ae%.
Valhadolid, vila de Castela. Pincia$ae%,
Vallis Oletana.
Vassalagem. Stipendium$ij%.
Veador da fazenda. Oeconomus fiscalis.
Vendaual. Auster$tri%, Notus$i%.
Vento galego. Corus$i%. vel chaurus$i%.
Ventoso. Flatulentus$a. um%, flatuosus$a.
um%.
Venta$s. Spiramina narium.
Verga alta da nao. Ceruchus$i%,
antemnae$arum%.
Verga de ferro. Virga ferrea.
Cousa de verga. Virgeus$a. um%.
Verg$o de a#oute. Vibex$icis%.
Verruma. Terabellum$i%.
Viana, villa. Vienna$ae%.
Villa Real. Regaliola$ae%.
Vilhal., vila de Castela. Auia$ae%,
Liuia$ae%.
Vingatiuo. Sanguinarius$ij%.
Vinho deste anno. Vinum hornum. vel
hornotinum$i%.
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Vinho de hum anno. Vinum anniculum.
Vinho de dous annos. Vinum bimum.
Vinho de tres annos. Vinum trimum.
Vinho de quatro annos. Vinum
quadrimum.
Vinho de cheiro. Vinum redolens vel
odoriferum.
Vinho sem cheiro. Vappa$ae%.
Vinho agro. Vinum austerum.
Vinho donzel. Vinum lene.
Vinho fino. Vinum generosum.
Vinho verde. Vinum omphacinum.
Vinte & seis reis & quatro ceitis.
Tetrobolus$i%.
Violeyro. Opifex lyrarius.
Viseo, cidade. Visontium$ij%.
Visiuelmente. Euidenter, visibiliter.
Visorey. Prorex$gis%.
Viueyro de peyxes. Viuarium$ij%.
Viuua cousa. Viuus$a. um%.
Vocabolo. Dictio$onis%, vocabulum$i%.
Vocabulario. Dictionarium$ij%.
Vogar h2a letra por outra. Valeo$es%.
Voluntariamente. Sponte, vltro.
Volteador de corda. Funambulus$i%.
Xerez, vila de Castela. Munda$ae%.
Zambro. Vatius$ij%, varus$a. um%.
Zimbro. Iuniperus$i%.
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4. PROSODIA E THESOURO DA LINGUA PORTUGUEZA DE
BENTO PEREIRA
Helena Freire Cameron
A obra do jesu'ta Bento Pereira )1605-1681* tem uma presen#a
editorial durante quase s(culo e meio e abrange %reas como a teologia, o
direito, o ensino e o estudo lingu'stico, este /ltimo manifestando-se na
produ#$o de gram%ticas, manuais, ou de obras de teor lexicogr%fico.
A Prosodia foi um dos mais importantes dicion%rios da altura e
constituiu uma fonte de transmiss$o do saber, tamb(m pelo facto de o
ensino das humanidades estar sob a direc#$o da Companhia de Jesus. A
Prosodia trilingue )latim, portugu,s e castelhano* conheceu uma primeira
edi#$o em 1634, sendo sucessivamente revista e aumentada durante mais
cinco edi#.es, a /ltima das quais j% p&stuma1 . A s(tima edi#$o, de 1697,
revista e muito aumentada por Matias de S. Germano, assume-se pela
primeira vez como bilingue )latim e portugu,s*. Esta revis$o, al(m de retirar
as poucas refer,ncias castelhanas, introduziu uma nomenclatura aumentada
em cerca de 20 000 entradas, aumentando tamb(m as s(ries sinon'micas
nas glosas. As edi#.es que se lhe seguiram limitam-se a reeditar o texto, sem
qualquer revis$o ou aumento da nomenclatura.
Note-se que a Prosodia foi largamente utilizada j% na vig,ncia do
Vocabulario de Bluteau2, tendo conhecido ainda quatro edi#.es depois da
sa'da deste: 1As reedi#.es setecentistas desta obra levaram a p9r de parte os
envelhecidos l(xicos de Jer&nimo Cardoso <…= e puderam continuar em uso
para al(m do aparecimento do celebrado Vocabulario de Bluteau, iniciado
em Coimbra em 1712, o que ( prova inilud'vel do merecimento e aceita#$o
da obra de Bento Pereira, o terceiro lexic&grafo portugu,s da l'ngua
latina.33 A Prosodia foi um dos livros que foi proibido e teve ordem de
queimar pelo Marqu,s de Pombal, na sequ,ncia da expuls$o dos Jesu'tas.
Veja-se a carta do juiz de fora de Moncorvo, 22 Outubro 1765, dirigida ao
Director Geral dos estudos: 1 O correio passado recebi h2a carta de officio
de Vexa, com data de dous de outubro, na qual me ordenava de se /fazer/
busca aos livreiros, e contratadores de livros que houvessem nesta villa, e
seu termo, e achando Prosodias de Bento Pereira, e Artes de Manoel
Alvarez e outros expressados na mesma ordem os fizesse queimar a porta
dos mesmos livreiros, e contratadores <…=34
1

A Prosodia conheceu 12 edi#.es no seu percurso editorial, entre 1634 e 1750,
alternando
o local de publica#$o entre Lisboa e 4vora.
2
Ver Silvestre, Jo$o Paulo Martins, Rafael Bluteau e o Vocabulario Portuguez, e
Latino: Teoria metalexicogr!fica, fontes e recep'(o, disserta#$o de doutoramento,
Universidade
de Aveiro, 2004.
3
Mendes de Almeida, Justino, 1Lexic&grafos portugueses da l'ngua latina3 in
Revista
de Guimar(es, vol. LXXVII, n5 77 1/2, Jan/Junho 1967, p. 12.
4
In Verdelho, Telmo, 1Historiografia lingu'stica e reforma do ensino, a prop&sito
de tr,s centen%rios: Manuel "lvares, Bento Pereira e Marqu,s de Pombal3, in sep.
de Brigantia, Bragan#a, vol II, n54. Out-dez 1982, p. 347-560.
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O volume da Prosodia na edi#$o de 1697 (, na realidade, um conjunto
lexicogr%fico composto por v%rias obras: o Thesouro da Lingoa Portuguesa e o
Florilegio dos modos de fallar $…% s$o publicados no mesmo volume da
Prosodia desde 1661, a que se juntam os Adagios5.
Esta vasta obra deve ter consumido grandes recursos humanos e
tipogr%ficos na (poca. A Prosodia, na sua edi#$o de 1697, tem cerca de
75000 entradas, distribu'das por 736 p%ginas, a duas colunas, com uma
m(dia de 53 entradas por coluna. A pagina#$o tem algumas quebras e
repeti#.es, e ( feita no canto superior externo. H entrada segue-se a
informa#$o gramatical, descri#$o )em it%lico*, indica#$o pros&dica, fonte
abonat&ria, e, por vezes, a cita#$o desta. As glosas s$o estruturadas em
longas s(ries sinon'micas, constituindo um 1corpus3 do portugu,s valioso
dos finais de seiscentos. Na Prosodia, todas as nota#.es metalingu'sticas s$o
feitas em Latim I indica#$o de classe gramatical, g(nero e n/mero, tipo de
verbo, marcas de uso, etimologia, fonte abonat&ria e, em caso de
vocabul%rio considerado interdito )partes do corpo, por exemplo* a
defini#$o ( apresentada, total ou parcialmente, em Latim.
Embora possamos encontrar uma certa sistematicidade na Prosodia, a
ordena#$o alfab(tica, entrecortada com ordena#$o por fam'lias lexicais, leva
o consulente a 1perder-se3 no texto. A indistin#$o no que respeita 0s letras
ramistas ( tamb(m um obst%culo a uma procura de entradas na ordem
alfab(tica praticada.
O fundo bibliogr%fico utilizado ( registado nas p%ginas introdut&rias.
S$o apresentadas 314 fontes no Catalogus Auctoris, sendo, na realidade, este
n/mero largamente ultrapassado no dicion%rio. Este fundo ( marcadamente
cl%ssico )C'cero, Virg'lio, Pl'nio, Ov'dio e Hor%cio s$o autores com um
n/mero muito elevado de cita#.es*, e, ao mesmo tempo, apresenta
refer,ncias dicionar'sticas importantes )Calepino e Amalthea s$o largamente
citados*.
A Prosodia, como testemunho lexicogr%fico e lingu'stico de ineg%vel
valor, parece encerrar, com a sua /ltima edi#$o de 1750, o final de uma era,
j% contempor+nea dos novos tempos prenunciados pelo Vocabul!rio de
Bluteau. Ineg%vel testemunho do patrim&nio lexicogr%fico portugu,s, esta
obra surge numa linha evolutiva, com marcas que a aproximam dos seus
antecessores, mas deixando espa#o aos seus sucessores6.

5

Ver Silva, Jo$o Henriques Fidalgo Lopes da, Dos principaes adagios portuguezes. Com
seu latim proverbial correspondente de Bento Pereira C Leitura cr"tica e edi'(o, Tese de
mestrado,
Universidade de Aveiro, Departamento de L'nguas e Culturas, 1999.
6
Ver Verdelho, Telmo, As origens da Gramaticografia e da Lexicografia LatinoPortuguesas, Aveiro: INIC, 1995.

118

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

O PATRIM!NIO LEXICOGR"FICO

119

120

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

5. VOCABULARIO PORTUGUEZ, E LATINO
DE RAFAEL BLUTEAU
Jo(o Paulo Silvestre

O Vocabulario Portuguez, e Latino, redigido pelo padre teatino Rafael
Bluteau )1638-1734*, foi editado entre 1712 e 1728, em 8 volumes in-f&lio e 2
de suplemento, e constituiu a mais extensa compila#$o de informa#$o
metalingu'stica em portugu,s at( 0 edi#$o do Diccionario )1789* de Morais
Silva, reunindo as vertentes lexicol&gica e ortogr%fica.
O corpus dicionar'stico propriamente dito tem cerca de 7200 p%ginas,
a que se devem acrescentar cerca de 500 p%ginas de dicion%rios
especializados e gloss%rios, e um corpus paratextual que soma perto de 200
p%ginas. O Vocabulario re/ne cerca de 42000 artigos, mas o n/mero mais
importante ( a massa textual com mais de 3 milh.es de palavras na parte
dicionar'stica, das quais cerca de tr,s quartos s$o palavras portuguesas.
A lista dos conte/dos de cada volume revela uma estrutura complexa,
em que o dicion%rio portugu,s-latim ( acompanhado de gloss%rios
tem%ticos, composi#.es po(ticas e textos preambulares com dispersa
informa#$o metalexicogr%fica. Os textos mais relevantes s$o:
Tomo I )A* Coimbra, No Collegio das Artes da Companhia de Jesu, 1712,
<114=, 698 pp.
6 Ao muyto alto e muyto poderoso rey Dom Joa. o Quinto <…= <3-8=
6 Prologo do Autor a todo o genero de Leitores <27-70=
6 Catalogo alphabetico, topographico, e chronologico dos autores
portugueses, citados pella mayor parte nesta obra <71-88=
6 Catalogo de outros livros portuguezes, cujo autor se dissimula, ou se
ignora, tambem citados nesta obra.
6 Catalogo dos autores portuguezes, segundo as materias, que tratar$o <89=
6 Abreviaturas das cita#oens dos livros portuguezes e a declara#am dellas
<90-94=
6 Summaria noticia dos antiguos autores latinos, citados nesta obra, para
exemplares da boa latinidade <103-113=
6 Abreviaturas das cita#oens dos autores latinos, e a declara#am dellas <114=
Tomo II )B-C* Coimbra, No Collegio das Artes da Companhia de Jesu,
1712, <2=, 216, 654 pp.
Tomo III )D-E* Coimbra, No Collegio das Artes da Companhia de Jesu,
1713, <10=, 319, 407 pp.
Tomo IV )F-I* Coimbra, No Collegio das Artes da Companhia de Jesu,
1713, <10=, 243, 164, 91, 237 pp.
Tomo V )K-N* Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1716, <26=, 778 pp.
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Tomo VI )O-P* Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1720, <8=, 839 pp.
Tomo VII )Q-S* Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1720, <4=, 824 pp.
Tomo VIII )T-Z* Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1721, <12=, 652, 189
pp. / <12=, 652, <6=, 3-189
6 Diccionario Castellano: <6=, 3-189
6 Prosopopeia del Idioma Portuguez a su hermana la Lengua Castellana )315*
6 Tabla de Palabras Portuguezas, remotas de la Lengua Castellana )15-24*
6 Diccionario Castellano y Portuguez para facilitar a los castellanos el uso
del Vocabulario Portuguez, y Latino )25-189*
Suplemento I )A-L* Lisboa, Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1727, <132=,
568 pp.
6 Ao Muito Alto, Muito Poderoso, e Magnifico Rey, D. Joa. Quinto <3-8=
6 Prologo segundo, ou segunda advertencia do Author aos Leitores, j%
nomeados nas primeiras folhas do primeiro volume do Vocabulario <…= <9-38=
6 Advertencias a todo o leitor, para o uso deste Supplemento <38=
6 Catalogo de mais de cinco mil vocabulos, accrescentados aos oito
volumes do Vocabulario Portuguez, e Latino, ou com mais amplas noticias
declarados no Supplemento que se segue a este catalogo <73-132=
Supplemento II, Lisboa, Na Patriarcal Officina da Musica, 1728, <4=, 325,
<6=, 592
6 Outros dez Vocabularios: <6=, 1-548
6 Vocabulario de nomes proprios, Masculinos, e femininos, Antigos, e
na. usados, Vulgares, e raros, e muito raros )1-56*
- Vocabulario de Synonymos, e Phrases Portuguezas )57-424*
- Vocabulario de termos proprios, e metaforicos, em materias
analogas )425-467*
- Vocabulario de nomes, que fic%ra. de plantas, tomados do Latim, e
do Grego, para evitar circunlocu#oens )468-477*
- Vocabulario de CavallarJa )478-494*
- Vocabulario de termos commummente ignorados, mas antigamente
usados em Portugal, e outros trazidos do Brasil, ou da India Oriental,
e Occidental )495-500*
- Vocabulario de palavras e modos de falar do Minho, e Beira, &c.
)501-505*
- Vocabulario de Titulos )506-509*
- Vocabulario de Artes nobres, e mecanicas )510-534*
- Vocabulario de Vocabularios )535-547*
6 Apologia do Autor do Vocabulario, e do Supplemento, illustrada com a
censura do Conde da Ericeira, D. Francisco Xavier de Menezes
- Censura da Apologia do P. D. Rafael Bluteau pelo Conde da Ericeira
)551-552*
- Apologia do Autor do Vocabulario Portuguez, e Latino )553-558*
- Censura sobre as materias concernentes ao Reino de Portugal, e
suas Conquistas, referidas do grande dicionario historico de Luis
Moreri )559-592*.

122

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

O PATRIM!NIO LEXICOGR"FICO

123

124

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

O Vocabulario proporcionou um fundo lexical e documental para os dicionaristas que se lhe seguiram, especialmente dos s(culos XVIII e XIX e para
muitos autores que reaproveitaram a informa#$o enciclop(dica e
metalingu'stica nele compendiada. Trata-se de uma obra que foi tomada
como modelo normativo e que subsiste como uma refer,ncia fundamental
para o estudo da mem&ria hist&rica da l'ngua. Apesar de n$o ser formalmente monolingue, (, entre os dicion%rios antigos, o que re/ne a maior
quantidade de texto em vern%culo. Regista-se uma singular envolv,ncia discursiva nos artigos lexicogr%ficos e paratextos )com preocupa#.es est(ticas,
liter%rias e ret&ricas* que o qualificam como uma das obras de leitura mais
gratificante entre o denso patrim&nio escritural do barroco.
Como autoridade metalingu'stica, repercutiu a sua influ,ncia na tradi#$o da escrita, modelando a doutrina metaortogr%fica divulgada em
manuais escolares sucessivamente reeditados nos s(culos XVIII e XIX,
sobretudo a Orthographia de Madureira Feij&.
Para al(m do que se pode considerar o portugu,s b%sico, Bluteau
registou uma nomenclatura alargada a novos dom'nios lexicais especialmente no +mbito de muitas linguagens de especialidade que enriqueceram a
mem&ria escrita da l'ngua. As linguagens especializadas s$o justamente o
dom'nio do l(xico em que se verifica maior crescimento em rela#$o aos
dicion%rios anteriores. Nota-se tamb(m um acentuado interesse pelo vocabul%rio antigo e pela topon'mia.
A edi#$o do Vocabulario

No +mbito do plano de actividades do projecto Corpus Lexicogr%fico
do Portugu,s, o texto dicionar'stico e paratextos do Vocabulario foram
objecto de uma transcri#$o de tipo diplom%tico. O imenso fundo reunido
tem sido objecto de uma morosa revis$o, pretendendo-se uma interven#$o
criteriosa em que ser% preponderante a fidelidade ao texto e 0 sua mensagem, com a correc#$o dos lapsos e erros tipogr%ficos. Procura-se deste
modo melhorar a legibilidade e preservar informa#$o v%lida para estudos
lingu'sticos, culturais, liter%rios e hist&ricos.
Prop.e-se a an%lise e edi#$o desse reposit&rio lexical de modo a poder
torn%-lo utiliz%vel como informa#$o interactiva no estudo da l'ngua portuguesa actual, nomeadamente como fonte documental de um tesouro da l'ngua portuguesa cl%ssica. O Vocabulario, bem como a generalidade dos dicion%rios antigos do portugu,s, s$o instrumentos valios'ssimos para pesquisas
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no dom'nio da lexicologia, mediante a sua integra#$o em base de dados
adequada, que potencie a consulta e a difus$o de dados na Internet.
O registo destas obras antigas n$o se pode socorrer das aplica#.es de
reconhecimento autom%tico de texto. O tratamento de um dicion%rio
representa muitos meses de trabalho dedicado 6 anos, no caso do Vocabulario 7 pelo que os crit(rios para a edi#$o procuram garantir que a transcri#$o seja poss'vel em tempo /til.
Caracter'sticas da edi#$o

Os dicion%rios do corpus apresentam entre si diferen#as na macro e
micro-estrutura. Um protocolo r'gido para o registo e tratamento inform%tico impediria o alargamento cont'nuo do corpus, pelo que se estabeleceram
crit(rios suficientemente abrangentes, para atender 0 variedade ortogr%fica
da l'ngua escrita antiga.
- n$o se moderniza a grafia e a pontua#$o, preservando o testemunho
de particularidades lingu'sticas;
- mant,m-se grafias com tra#os divergentes das formas de entrada ou
das variantes admitidas pelo lexic&grafo, quando ocorrem fora do artigo
respectivo e documentam o modus scribendi dos tip&grafos;
- corrigem-se os casos de troca ou supress$o de caracteres;
- corrigem-se as grafias explic%veis por conting,ncias materiais da t(cnica tipogr%fica: abreviaturas, substitui#$o de caracteres com valor alogr%fico, separa#$o de palavras;
- mant,m-se os diacr'ticos e a sua coloca#$o;
- regulariza-se o emprego do til como marca de nasalidade, corrigindo
as formas em que ( substitu'do por outro sinal gr%fico )na9, na& = na.*;
- n$o se altera a pontua#$o, acrescentando apenas as omiss.es devidas
a falhas tipogr%ficas;
- regulariza-se o uso de mai/scula em in'cio de frase;
- na edi#$o do texto latino eliminam-se os diacr'ticos de informa#$o
pros&dica.
O corpus resultante ( integrado na base de dados do CLP, proporcionando funcionalidades que s$o cada vez mais frequentes em aplica#.es
de pesquisa on-line: a leitura em hipertexto; a obten#$o de concord+ncias e
'ndices parciais ou totais com contextos, localizando cada ocorr,ncia na
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respectiva p%gina e artigo; a informa#$o estat'stica sobre a frequ,ncia em
rela#$o 0 totalidade do corpus.
A transcri#$o ( complementada com interven#.es )marca#.es*, definidas de acordo com a estrutura de cada obra, com o objectivo de potenciar
a pesquisa e preparar uma edi#$o aut&noma, digital ou impressa. No caso
do Vocabulario, h% um investimento em meios humanos e financeiros, ainda
sem garantia da viabilidade de uma desejada e justificada edi#$o de refer,ncia em papel. A solu#$o electr&nica, facilitadora da investiga#$o e simultaneamente econ&mica e exequ'vel, n$o ser% o merecido suporte para a leitura
de frui#$o que o texto de Bluteau oferece.
A edi#$o do Vocabulario obedece assim a crit(rios lexicogr%ficos que,
tendo em vista a edi#$o electr&nica, tentam resolver um conjunto de problemas presentes na edi#$o original, especialmente a dispers$o de informa#$o adicional nos volumes de suplemento, a inconsist,ncia na indexa#$o
alfab(tica e a multiplica#$o de artigos e remiss.es, sendo estes dois /ltimos
aspectos resultantes da varia#$o da norma ortogr%fica:
- regulariza-se a ordena#$o alfab(tica, procedendo quando necess%rio
0 actualiza#$o da grafia da forma de entrada. A forma actualizada ( assinalada e ( seguida da)s* forma)s* originais;
- mant,m-se os artigos de remiss$o ortogr%fica ou sem+ntica, sem
proceder a altera#$o da forma de entrada;
- as adi#.es do Suplemento s$o assinaladas e integradas no fim do
artigo respectivo;
- os novos artigos do Suplemento s$o assinalados e integrados na
ordena#$o alfab(tica;
- n$o se reproduz a configura#$o original dos artigos em par%grafos,
assinalando-se as divis.es da micro-estrutura dos artigos atrav(s de marcas;
- n$o se reproduz a configura#$o tipogr%fica original, nomeadamente
it%licos, maiuscula#$o ou as solu#.es para o destaque dos exemplos e abona#.es.
A arquitectura da base de dados Diciweb foi particularmente adequada 0 estrutura do texto dicionar'stico multilingue, permitindo sondagens
que uma consulta tradicional dificilmente possibilitaria, de modo a recuperar informa#.es nos dom'nios da sem+ntica, ortografia e lexicologia:
- delimita#$o dos segmentos do texto dicionar'stico dedicados a
determinadas categorias informativas, como as fontes de abona#$o, as cita#.es autorizadas, os ad%gios e a informa#$o bilingue;
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- distin#$o de palavras estrangeiras, tanto das l'nguas cl%ssicas, como
das modernas.
Estas funcionalidades da aplica#$o inform%tica foram previstas no
trabalho de edi#$o, resultando de uma estreita colabora#$o entre o editor e
o programador inform%tico. As solu#.es que as bases de dados oferecem s$o
imensas, mas dependem de uma marca#$o sistem%tica do texto, que implica
um conhecimento metalingu'stico e metalexicogr%fico por parte do editor.
Mais uma vez, a extens$o do corpus e os meios humanos dispon'veis
obrigam a solu#.es de compromisso, pelo que nem todos os textos s$o
objecto de uma marca#$o pormenorizada. De momento, apenas uma parte
do corpus inclui marca#.es que permitiriam, por exemplo, a identifica#$o
das subentradas que introduzem casos de homon'mia, palavras compostas e
estruturas combinat&rias fixas.
Nesse sentido, os objectivos a longo prazo, al(m da amplia#$o do
corpus, passam pela melhoria das op#.es de pesquisa, visando recuperar de
forma automatizada as unidades lexicais que n$o s$o destacadas em entrada
de artigo, mas que ocorrem em contextos que permitem descodificar o sentido e uso. Uma compila#$o extensa do l(xico do portugu,s cl%ssico, sob a
forma de um tesouro, ser% imposs'vel sem o fundo documental informatizado que estes dicion%rios oferecem.
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1. RECUPERA12O DA MEM"RIA LEXICOGR!FICA
PORTUGUESA. O CONTRIBUTO DE PAUL TEYSSIER1
Telmo Verdelho
Paul Teyssier )1915-2002* serviu e honrou a cultura e a ci,ncia portuguesas com trabalhos de grande qualidade, particularmente nos dom'nios da
hist&ria liter%ria e da lingu'stica, com especial relevo para a hist&ria da l'ngua. 4 uma heran#a valiosa, que nos obriga a cultivar a sua mem&ria e a
aproveitar e dar sequ,ncia 0 sua obra e ao esp'rito de escola que soube
raramente cultivar.
Entre a mais estim%vel contribui#$o que nos prestou, deve salientar-se
a recupera#$o dos dicion%rios antigos, em particular os de Jer&nimo Cardoso, de Agostinho Barbosa e de Bento Pereira, e a insistente valoriza#$o
do seu conte/do lexicogr%fico como fonte imprescind'vel para o estudo da
hist&ria da l'ngua e para apoiar e esclarecer a leitura e o trabalho cr'tico e
filol&gico dedicado aos textos do patrim&nio liter%rio.
Em 1980 Paul Teyssier publicou um texto intitulado 1Jer&nimo Cardoso et les origines de la lexicographie portugaise32. Trata-se de um artigo
muito erudito, recheado de informa#$o, que assinala o in'cio da renova#$o
dos estudos sobre a hist&ria da lexicografia portuguesa e sobretudo da integra#$o dos dicion%rios antigos como um saber activo e recorr'vel, na leitura
da mem&ria escrita e no portugu,s actual.
H% cerca de 20 anos, os dicion%rios portugueses dos s(culos passados,
sobretudo dos s(c. XVI, XVII e XVIII, eram praticamente desconhecidos
e, em consequ,ncia, n$o eram utilizados como fontes de refer,ncia nos trabalhos filol&gicos e nos estudos sobre a hist&ria da l'ngua. Encontram-se
raras men#.es na obra de Leite de Vasconcelos, que possu'a um exemplar
de uma edi#$o do conjunto dicionar'stico de Jer&nimo Cardoso mas, este
insigne mestre n$o teve tempo de se ocupar dele. Os nomes dos primeiros
dicion%rios, e unicamente os nomes, eram por vezes citados em listas
bibliogr%ficas, austeras e insens'veis ao conte/do desses livros, frequentemente transcritos com inexactid.es, quer no que concerne ao pr&prio
t'tulo, quer no que respeita 0s datas e nomes dos autores.
1

Tradu#$o de: 1Paul Teyssier et la r(cuperation de la m(moire lexicographique
portugaise: l8(tude de l8oeuvre de Jer&nimo CardosoK, in Jacqueline Penjon, Pierre
Rivas, Actas do encontro Lisbonne, Atelier du Lusitanisme Fran'ais. organizado pelo
Centre de Recherches sur les Pays de Langue portugaise. Paris: Presses Sorbonne
Nouvelle,
2005, p. 109-114.
2
1Jer&nimo Cardoso et les origines de la lexicographie portugaise3, Bulletin des
>tudes Portugaises et Br-siliennes, XLI )1980*, Lisboa, pp. 7-32. Repris dans les >tudes
de Litt-rature et de Linguistique, Paris, Fonda#$o Calouste Gulbenkian, 1990. XVII,
271, <1= p. pp. 199-230.
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No final dos anos cinquenta come#ou a ser publicado um estudo de
Justino Mendes de Almeida sobre a hist&ria da lexicografia latina3 Um
estudo breve, composto por uma s(rie de quinze notas bibliogr%ficas, distribu'das por seis artigos, publicados entre 1959 e 1972, em que s$o recenseados os dicion%rios de latim publicados em Portugal, desde o s(culo XVI.
O t'tulo da s(rie dos textos breves de Justino Mendes de Almeida (,
por si s&, esclarecedor: Lexic&grafos portugueses da l"ngua latina: 1. O primeiro
lexic&grafo portugu#s da l"ngua latina: Jer&nimo Cardoso )a partir do 45. artigo,
nota bibliogr%fica n5 5, a ep'grafe geral foi substitu'da por: Lexic&grafos da
l"ngua latina em Portugal*, e contrasta significativamente com o t'tulo do
artigo de Paul Teyssier que, com toda a pertin,ncia, prop.e: 1Jer&nimo
Cardoso et les origines de la lexicographie portugaise3. Estes t'tulos, cada
um por seu lado, confirmam que Jer&nimo Cardoso (, em verdade, o primeiro lexic&grafo portugu,s da l'ngua latina mas, com toda a justi#a, ele (
tamb(m o primeiro dicionarista da l'ngua portuguesa, visto que publicou,
pela vez primeira, uma ordena#$o alfab(tica do l(xico geral do portugu,s.
Para al(m do trabalho de Justino Mendes de Almeida sobre as origens
da lexicografia latina em Portugal, n$o se encontram refer,ncias assinal%veis
aos dicion%rios antigos portugueses antes de 1980. Mesmo a lexicografia
moderna portuguesa, dos s(culos XIX e XX, ignora os fundamentos das
suas origens. Algumas anota#.es bibliogr%ficas que se encontram ocasionalmente no elenco de autores citados de modo abreviado em v%rios dicion%rios s$o o resultado da repeti#$o autom%tica de listas de nomes, sem a
garantia da leitura cr'tica e da utiliza#$o dos textos como fonte aproveitada.
Parece haver uma excep#$o no Dicion%rio da Academia Real das Ci,ncias,
publicado em 1793. L% se encontra uma refer,ncia expl'cita, na t%bua alfab(tica das siglas, aos tr,s primeiros dicionaristas )Cardoso, Barbosa e Bento
Pereira*. N$o sabemos, mesmo assim, se foram efectivamente utilizados e,
como quer que seja, ( bem sabido que esse projecto monumental de dicio-

3

Almeida, Justino Mendes de. Lexic&grafos portugueses da l'ngua latina: 6 1. O
primeiro lexic&grafo portugu,s da l'ngua latina: Jer&nimo Cardoso, Evphrosyne 2
)1959*, 139-152; 6 2. Agostinho Barbosa: o segundo lexic&grafo portugu,s da l'ngua
latina, Revista de Guimar$es 75: 1/4 )1963*, 31-40; 6 3. A Pros&dia de Bento Pereira,
ib. 77: 1/2 )1967*, 5-12; 4. O Diccionario Lusitanico-latino de Frei Pedro de Poyares,
ib. 12-17; 6 <Lexic&grafos da l'ngua latina em Portugal= 5. A Porta de l'nguas )Ianva
lingvarum*, de Amaro de Roboredo, ib. 79: 1/2 )1969*, 5-7; 6. ;Amalthea sive hortus
onomasticus, ; do P. Fr. Tom%s da Luz, ib. 7-13; 7. O ;Vocabulario portuguez e
latino; de D. Rafael Bluteau, ib. 13-27; 8. O ;Aparato critico para a corre#$o do
diccionario intitulado Prosodia in vocabularium bilingue digesta;, de Ant&nio
Pereira de Figueiredo, ib. 27-36; 9. O Diccionario portuguez, e latino do Padre
Carlos Folqman, ib. 36-40; 6 10. O ;Breve diccionario da latinidade pura e impura
de Ant&nio Pereira de Figueiredo, ib. 79: 3/4 )1969*, 193-198; 11. Os Dicion%rios de
Pedro Jos( da Fonseca, ib. 198-210; 12. O Magnum lexicon, de Frei Manuel de Pina
Cabral, ib. 210-216; 13. O Diccionario portuguez-francez-e-latino novamente
compilado por Joaquim Jos( da Costa e S%, ib. 216-226; 6 14. O diccionario latino, e
portuguez, por Dami$o de Froes Perim )Fr. Jo$o de S. Pedro*, ib. 82: 3/4 )1972*, 151162; 15. Nomenclatura port. , e latina, ib. 163-168.
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n%rio n$o passou da palavra 1azurrar3 com que terminam as entradas da
letra A. 4
A edi#$o de 1976 do Dicion%rio da Academia teve a mesma desastrada fortuna editorial e, no que respeita ao reconhecimento dos dicion%rios
antigos, limita-se a uma cita#$o da Prosodia de Bento Pereira )indica-se a
edi#$o mais tardia* e ( bem prov%vel que n$o tenha sido utilizada para esse
primeiro e /nico volume. 5
A edi#$o /ltima e definitivamente completa do Dicion%rio chancelado pela Academia das Ci,ncias de Lisboa n$o cont(m qualquer refer,ncia
aos dicion%rios antigos. 4 certo que se anuncia como um 1Dicion%rio do
portugu,s contempor+neo3 mas, na bibliografia de autores registam-se os
nomes de v%rios escritores cl%ssicos e antigos.
Concluindo a not'cia das refer,ncias 0 lexicografia antiga, na dicionar'stica moderna e contempor+nea, cabe lembrar o exemplo do primeiro
dicion%rio moderno da l'ngua portuguesa, parcialmente elaborado em Paris,
na v(spera da Revolu#$o, por Ant&nio de Morais Silva e publicado em Lisboa em 1789. Desde a segunda edi#$o )1813*, at( 0 sexta )1858*, pode ler-se
entre as cerca de trezentas siglas dos textos que serviram de fonte para pesquisa e cita#$o, a seguinte anota#$o muito abreviada: 1B. P. ou B. Per. Bento
Pereira, Prosodia3 sem outra informa#$o bibliogr%fica. Nas edi#.es seguintes do Dicionario da l"ngua portuguesa de Morais Silva encontra-se tamb(m
uma anota#$o telegr%fica dos dicion%rios de Jer&nimo Cardoso e de Agostinho Barbosa. E ( tudo o que se pode encontrar de mem&ria profunda dos
dicion%rios dos s(culos XVI e XVII, na tradi#$o lexicogr%fica portuguesa.
Chega-se ao fim do s(c. XX, percorre-se o panorama dicionar'stico
de v%rias d(cadas e n$o se encontra not'cia da recupera#$o das fontes antigas, entre as fontes propriamente lexicogr%ficas, do vocabul%rio da l'ngua.
Os dicion%rios hist&ricos e etimol&gicos, que prop.em uma data#$o para o
fundo lexical, como o de Jos( Pedro Machado, 6 esquecem totalmente as
obras que, desde o s(culo XVI foram coligindo e registando, de maneira
sistem%tica, as palavras da l'ngua.
Esta ruptura de mem&ria, n$o implica for#osamente uma ruptura na
heran#a continuada do 1corpus3 lexicogr%fico. Os dicion%rios contempor+neos foram dando continuidade a uma transmiss$o da mem&ria lexical, de
4

1EXPLICAFEO DAS ABBREVIATURAS <p. XLII…= BARBOS. Dict…. Barbosa
<Agostinho= Dictionarium Lusitanico-Latinum. Sem numeros por seguir a ordem
alphabetica. <p. XLIII…=. BENT. PER. )…* Thes…. Thesouro da lingoa Portugueza.
Sem numeros pel a ordem alphabetica das palavras. <p. XLIII…p. XLVII=. JER.
CARDOS. Dict…. Jeronimo Cardoso, Dictionarium …. Lusitanico Latinum. Sem
numeros e segundo a ordem alphabetica das palavras;. No ;Catalogo dos Autores;
encontra-se uma nota bibliogr%fica: Cardoso p. CXXXV, Barbosa p. LXIII-LXIV, e
Bento
Pereira p. LXVIII.
5
. 1PEREIRA, Pe. D: Benedicto 6 Prosodia in Vocabularium Bilingue, Latinum, et
Lusitanum Digesta. Decima Editio. Eborae, Cum facultate Superiorum, ex
Typographia
Academiae in Anno Domini MDCCL;. p. XCVI3.
6
Machado, Jos( Pedro. Dicion!rio Etimol&gico da L"ngua Portuguesa - com a mais
antiga
documenta#$o escrita e conhecida. . . 2 vol. , Lisboa, Conflu,ncia, 1952-1959,
2
1972, 3 ed. , Livros Horizonte, 1977, 5 v.
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modo quase autom%tico, mas com inevit%vel degrada#$o do testemunho,
porque perderam o contacto com as fontes originais que institu'ram o
c+none lexical do portugu,s.
Retoma-se esta ideia, insistentemente promovida por Paul Teyssier,
mestre que justa e gratamente relembramos: 1Jer&nimo Cardoso est bien
l8initiateur, l8anc,tre, le fondateur de la lexicographie portugaise. Par
l8interm(diaire d8Agostinho Barbosa, de Bento Pereira et de Bluteau, une
chaJne ininterrompue conduit de lui 0 Morais, et finalement 0 tous les dictionnaires modernes de la langue. 37
Ap&s a publica#$o do texto inaugural sobre Jer&nimo Cardoso, em
1980, que pode ser tomado como anunciador da 1descoberta3 das origens da
lexicografia portuguesa, Paul Teyssier dedicou-se com um entusiasmo pr&ximo da paix$o, aos estudos sobre a hist&ria dos dicion%rios e relan#ou o
interesse pela sua leitura e pelo aproveitamento da informa#$o diacr&nica
neles contida. Tomou a iniciativa de criar condi#.es para o desenvolvimento desse dom'nio de investiga#$o, suscitando bolsas de estudo e propondo temas de doutoramento sobre esses textos dos s(culos XVI e XVII
que estavam desencontrados do discurso cultural e cient'fico.
Nesse quadro, dirigiu e coordenou um projecto de pesquisa dedicado
expressamente ao estudo dos dicion%rios de Jer&nimo Cardoso. Coube-nos
o privil(gio de participar nesse projecto que recebeu apoio de uma entidade
banc%ria portuguesa )facilitando a aquisi#$o de um computador* e do
CNRS.
Entre 1980 e 1984, os cinco dicion%rios de Jer&nimo Cardoso foram
objecto de uma leitura cr'tica e de um tratamento inform%tico que permitiu
o reconhecimento do seu fundo portugu,s e latino. O professor Teyssier
promoveu a explora#$o desses dados 1pour en tirer toute la substance3
)como ele dizia* e elaborou e apresentou em semin%rios e em reuni.es e
congressos de lingu'stica um conjunto de trabalhos que tornam bem evidente o interesse da recupera#$o destas fontes lexicogr%ficas.
Al(m dos dois textos de base, j% citados, sobre as origens da lexicografia portuguesa e sobre a oportunidade e vantagens do seu reconhecimento
para a hist&ria do vocabul%rio portugu,s, dever$o ainda recensear-se os
t'tulos seguintes:
61O vocabul%rio das profiss.es no primeiro dicion%rio de Jer&nimo
Cardoso )1562*3. In Forum Litterarum, Miscel.nea de estudos liter!rios, lingu"sticos
e hist&ricos oferecida a J. J. van Besselaar. Amsterdam, Hans Bots, 1984.
61Not'cia de uma pesquisa sobre os dicion%rios de Jer&nimo Cardoso3. Comunica#$o apresentada no Col&quio de lexicografia, Universidade
de Santiago de Compostela, 27 de Fevereiro-2 de Mar#o de 1986.
61A l'ngua de Gil Vicente e os dicion%rios de Jer&nimo Cardoso3.
Mem&rias da Academia das Ci#ncias de Lisboa - Classe de Letras, Lisboa, 27,
1988, p. 199-206
7

1Une source pour l8 histoire du vocabulaire portugais: les dictionnaires de
Jer&nimo Cardoso )1562, 1562-1563, 1569-1570*3. Communication pr(sent(e au XVI
Congr:s International de Linguistique et Philologie Romanes, Palma de Maiorca,
1980, Actes, II, Palma de Maiorca, 1985, pp. 245.

ESTUDOS

135

61La m(thode statistique dans l8 (tude des premiers dictionnaires de
la langue portugaise3. Comunica#$o apresentada ao XVIII Congresso
Internacional de Lingu'stica e Filologia Rom+nicas, Trier, 19-24 de Maio de
1986. Publicada nas respectivas actas, T2bingen, 1989, pp. 360-370.
61Les Adages d8Erasme dans le dictionnaire latin-portugais de Jeronimo Cardoso3, in Miscel.nia de estudos em honra do prof. A. Costa Ramalho,
Coimbra, INIC - Centro de Estudos Cl%ssicos e Human'sticos da Universidade, 1992, 756 p.
61Le portugais dans le miroir des anciens dictionnaires3, in Vents du
large, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2002, p. 85-94.
A ideia que mobiliza todos estes textos (, evidentemente, o grande
valor dos dicion%rios antigos 1para o conhecimento do portugu,s quinhentista, e de um modo geral para a hist&ria da l'ngua. A consulta de Cardoso
permite esclarecer muitos pontos para os quais os testemunhos antigos e os
dicion%rios modernos permanecem mudos.3 )6 1Not'cia de uma pesquisa3
1986, p. 210-211*
Assim, al(m da tradi#$o lexicogr%fica, come#ada e prosseguida por
Jer&nimo Cardoso, Agostinho Barbosa e Bento Pereira, tradi#$o instituidora e essencial no que respeita ao estabelecimento de um c+none normalizador do l(xico, Paul Teyssier recupera nos dicion%rios antigos uma informa#$o perdida )diacr&nica* que se revela particularmente /til para a leitura
dos textos cl%ssicos e, de um modo geral para o trabalho filol&gico sobre a
documenta#$o lingu'stica do passado.
Nos dicion%rios encontra-se o sentido perdido das palavras que viveram o percurso de uma hist&ria j% distante, e que nos foi chegando transmitida ao longo de s(culos, com sucessivas viv,ncias e mudan#as na sociedade
e nas vontades, nos gostos, e nos desejos.
Paul Teyssier assinalou um bom n/mero de casos exemplares, sobre o
interesse desta investiga#$o. Poderemos relembrar quatro de entre eles,
analisados no segundo texto que dedicou 0 obra de Jer&nimo Cardoso )1Une
source pour l8 histoire du vocabulaire portugais3 1980/1985*:
1Alterar-se, alterado, altera#$o3 au sens sp(cial de 1arrogant, insolent,
orgueilleux3.
1Dono, dona au sens de Ggrand-p:re8 et Ggrand-m:re8.
1Dom de casa, damdam de casa au sens de l8espanhol 1duende3
1Fanchono au sens de Gtravesti3.
Ao mesmo tempo que desenvolvia estes trabalhos de leitura, de an%lise e de 1publicita#$o3 da obra de Jer&nimo Cardoso e dos outros dicionaristas antigos, Paul Teyssier encorajava jovens estudantes e investigadores a
trabalhar no corpus lexicogr%fico das origens. A esta iniciativa se ficou a
dever a tese de Myriam Benarroch8, e eu pr&prio tive o privil(gio de contar
com a orienta#$o do saudoso Mestre para a elabora#$o do trabalho sobre as
origens da lexicografia portuguesa.

8

Des Premiers Dictionnaires )Jeronimo Cardoso* Aux Textes: L?apport Lexical
Des Arabismes Dans La Langue Portugaise Du XVIe Siecle. 1064 pages.
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Os semin%rios do Prof. Teyssier leccionados em Paris IV, a partir de
1978-1979, versaram, na sua maior parte, sobre aspectos da filologia portuguesa que se ligavam 0s fontes lexicogr%ficas.
Em Lisboa, num Curso de Mestrado, em Maio de 1985, o Professor
retomou os dicion%rios de Jer&nimo Cardoso e recorreu sistematicamente
ao seu fundo lexicogr%fico para v%rios estudos de diacronia lexical. Uma das
sess.es foi dedicada 0 an%lise do vocabul%rio da 1felicidade3 e da 1infelicidade3 em Jer&nimo Cardoso,9 forneceu aos alunos um preenchido dossi,
em que se apresentavam todas as concord+ncias das formas:
dita / desdita; ventura / aventura /desaventura; fortuna / afortunado; desastre;
mofina; coitado; pr&spero; felicidade, etc.
Prop9s um quadro de interpreta#$o em que se confrontava a especificidade sem+ntica de cada um desses termos, considerando simultaneamente
o seu grau de frequ,ncia e de vitalidade e observando as recomposi#.es que
sofreria esse sistema onomasiol&gico ao longo dos s(culos. E conclu'a constatando que a tradi#$o dicionar'stica oferecia a mais f%cil e mais bem fundamentada documenta#$o para esclarecer esse percurso. Nos semin%rios
sobre a lexicografia dos s(culos XVI e XVII, chamava a aten#$o para as
rela#.es sincr&nicas e diacr&nicas e salientava essa inapercebida din+mica da
mem&ria sempre interactiva da l'ngua.
Juntamente com as descri#.es meticulosas das micro-estruturas do
l(xico, a reflex$o de Paul Teyssier nunca perdia de vista a dimens$o de
conjunto da l'ngua. Sabia, como ningu(m, efectuar esse movimento de
aproxima#$o e de afastamento que caracteriza os homens de ci,ncia, que
descobrem as causas pr&ximas, e os s%bios, que t,m o privil(gio de ver o
mundo de longe.
A li#$o do saudoso Mestre teve continuadores. A hist&ria da lexicografia portuguesa ( objecto de estudo e de pesquisa em v%rias escolas e centros de investiga#$o, em Paris, em Salzburgo, em Espanha, na Alemanha, no
Brasil e naturalmente em Portugal.
Temos um projecto em curso, apoiado pela FCT, para o estudo dos
dicion%rios antigos, de modo a reunir uma base de dados que possa servir de
refer,ncia para a elabora#$o de um tesouro da l'ngua portuguesa. Para a
mem&ria de Paul Teyssier, esta ser% uma homenagem que ele certamente
apreciaria.

9

Le th:me a (t( repris dans un des textes cit(s, vide supra 1La m(thode
statistique3. Trier, 1986 / 1989.

ESTUDOS

137

2. ENCICLOP-DIA E TEXTOS ENCICLOP-DICOS
PORTUGUESES AT- AO S-C. XIX
Telmo Verdelho
Na hist&ria da elabora#$o escrita a enciclop(dia e o esp'rito
enciclop(dico s$o anteriores ao aparecimento do dicion%rio. Desde as suas
origens, a escrita foi solicitada para servir 0 acumula#$o do conhecimento
humano, sobretudo a partir do uso comum e funcional, ou utilit%rio do
alfabeto. A transmiss$o do progressivo reconhecimento do mundo por meio
da escrita desenvolveu-se sobretudo em Roma e tornou-se um elemento
central da nossa civiliza#$o. Em Roma ganhou vulto a elabora#$o
enciclop(dica e o pr&prio termo Genciclop(dia8, um grecismo latinizado,
encontra-se j% em autores latinos. Quintiliano escreveu-o no seu manual de
ret&rica h% mais de 1900 anos )Institutiones oratoriae, 1, 10*. Foi depois
retomado, no Renascimento, pelos escritores novilatinos e aparece mesmo
em t'tulos de livros1 , sem que todavia assuma o sentido pleno de bibli&nimo
que hoje lhe atribu'mos para designar uma realiza#$o bibliogr%fica, que
re/ne de forma met&dica e cr'tica, a express$o de uma vis$o global dos
conhecimentos.
N$o havia ainda dicion%rios de l'ngua, quando, no quadro da escola e
da cultura romana se inicia a produ#$o de livros de tipo enciclop(dico. Esse
processo de sedimenta#$o e de transmiss$o do saber foi polarizado pelas
obras de Cat$o )234-149 a. C. *; Varr$o, )116-27 a. C. * com os seus
1Disciplinarum libri IX3; Pl'nio )23-79*, com a 1Historia naturalis3; Celso,
Apuleio, Santo Agostinho e finalmente Marciano Capela que, retomando as
disciplinas de Varr$o, fixou o c+none das sete artes liberais, nos nove livros
da obra 1De nuptiis PhilologiL et Mercurii3, composta no s(culo V, entre
410 e 430, quando o Imp(rio Romano do Ocidente se aproximava do fim.
Trata-se de uma das mais belas alegorias de toda a hist&ria liter%ria, que
encontra nos saberes humanos, elaborados com o recurso da escrita, um
sentido de transcend,ncia. A Filologia, uma dama de sobrenatural beleza, (
tomada em casamento por Merc/rio. A Filologia, inst+ncia de acesso ao
conhecimento acumulado, chave do registo e da sistematiza#$o
enciclop(dica, merece o privil(gio de emparceirar com os deuses,
conferindo 0 escrita e ao esp'rito de sabedoria um estatuto divino. Cada um
dos /ltimos sete livros ( dedicado a um ramo dos conhecimentos da (poca,
deixando de fora a medicina e a arquitectura, que n$o participavam do
c+none escolar. A gram%tica, a l&gica ou dial(ctica, e a ret&rica, perfazem o
1trivium3 das 1artes sermocinales3 )do discurso ou da palavra*. O
1quadrivium3 completa o universo enciclop(dico com a geometria )que
1

Entre outros, em reedi#.es quinhentistas da obra de Greg&rio Reisch )+1525*,
numa edi#$o das obras de Petrarca, Basileia, 1554, e na edi#$o de uma obra de
Raimundo Lulo, Artificium, sive Ars brevis D. Raymundi Lullii ad absolvendam omnium
artium encyclopediam, Barcelona, 1565.
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inclui naturalmente a geografia*, a aritm(tica, a astronomia e a m/sica ou
harmonia.
A tradi#$o latina2 prolonga-se e redimensiona-se na Idade M(dia,
com os vultos de Bo(cio )c. 480-524*, Cassiodoro )c. 480-575* e sobretudo
Isidoro de Sevilha )560-636* que estruturam um quadro de saber
cristianizado, de tipo enciclop(dico pr(-universit%rio. Isidoro de Sevilha foi
um acumulador de informa#$o particularmente prol'fico, sobretudo na mais
famosa das suas obras, as 1Etymologiae3, mas tamb(m em v%rios outros
textos, como os 1Libri duo differentiarum3 e o 1De natura rerum3 que trata
da geografia e da astronomia.
Santo Isidoro foi abundantemente reproduzido em c&dices
manuscritos ao longo da Idade M(dia e depois, com a chegada da
tipografia, v%rias vezes impresso. Entre 1470 e 1529 teve pelo menos 10
edi#.es. Estabeleceu a mais prolongada tradi#$o enciclop(dica europeia e
foi fonte de refer,ncia at( ao movimento enciclopedista moderno. Vale a
pena ter presente os indicadores tem%ticos principais das Etimologias, para
entender alguns textos de tipo enciclop(dico publicados em Portugal ainda
no s(culo XVIII. Ao longo dos 20 livros )divis$o adoptada pelo seu amigo
Br%ulio, bispo de Sarago#a )+651*, os tr,s primeiros s$o dedicados 0s artes
liberais, com destaque para o Trivium, o primeiro trata da gram%tica e o
segundo da ret&rica e da dial(ctica. A partir do livro quarto, num
encadeamento sem aparente preocupa#$o de coer,ncia, discorre sobre a
medicina, sobre as leis, a cronologia, sobre temas eclesi%sticos e teol&gicos,
depois trata das l'nguas e dos povos )livro nono*, da etimologia, do homem,
dos animais e dos p%ssaros )livro duod(cimo*, do mundo da geografia, dos
edif'cios e dos caminhos, das pedras e dos metais, da agricultura, da guerra,
da ci,ncia jur'dica, dos barcos, do vestu%rio e dos alimentos.
A obra de Isidoro foi retomada e alargada num conjunto de grandes
s'nteses medievais, escritas por estudiosos ou pedagogos como:
R%bano Mauro )776-856*; Hon&rio de Autun )c. 1080-c. 1156*; Hugo
de S. Vitor )1096?-1141*; Thierry de Chartres )c. 1100-c. 1150*; Vicente de
Beauvais )c. 1190-1264* )com o seu famoso trio especular ou especulativo:
1Speculum naturale3, 1Speculum doctrinale3, e 1Speculum historiale3;
depois ainda acrescentado por um an&nimo com o 1Speculum morale3*;
Brunetto Latino )1220-1295* que experimentou em l'ngua vern%cula a escrita
de tipo enciclop(dico, at( ent$o exclusivamente praticada em latim;
Raimundo Lulo )1233?-1315*; Conrado de Megenberg )+ 1374*; Pierre d8Ailly
)1350-1420?*; Alfonso de la Torre ;el Tostado; )+ 1460?*
Estes autores produziram, em v%rios pontos da Europa, com
predom'nio do espa#o franc,s, uma obra muito ampla, em que o objectivo
enciclop(dico transparece claramente dos t'tulos:
espelho $Especulum%; tesouro e tesoureto; livro sobre a natureza das coisas
$1Liber de natur. rerum2%; livro sobre o universo $1De Universo2%; sobre a imagem do
mundo $1Imago Mundi2%; vis(o deleit!vel da filosofia e das artes liberais.
A partir do s(culo XVI, renova-se um pouco este universo de saber.
Com o desenvolvimento da tipografia, tornam-se mais frequentes as obras
2

Francesco della Corte, Enciclopedisti latini, in Opuscula, G(nova, 1978.
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de acumula#$o do conhecimento geral transmitido pela escrita, aumenta o
seu espa#o de divulga#$o e come#a a surgir com progressiva frequ,ncia, a
designa#$o de 1enciclop(dia3.
Alguns t'tulos, como Margarita philosophica do frade cartucho Gregor
Reisch )+1525*, que teve edi#.es ainda incunabulares, acumulam e
prolongam a vis$o medieval do mundo e do saber, com modesta interven#$o
cr'tica, mas come#am a surgir tamb(m obras muito inovadoras que
recuperam, com largueza de esp'rito, quer a informa#$o cl%ssica, quer os
novos saberes da experi,ncia e da curiosidade cultivada. 4 o caso da
ampl'ssima produ#$o pr(-cient'fica de Conrado Gesner )1516-1565* que
percorreu e compendiou informa#.es de v%rios dom'nios do conhecimento,
e depois dele, entrando pelo s(culo XVII, Francis Bacon )1561-1626*, e
Athanasius Kircher )1601-1680*.
Os textos enciclop(dicos ganham um reiterado impulso com o
aparecimento de um novo modelo de livro que haveria de chamar-se
1dicion%rio3, que aperfei#oava os processos de acumula#$o e hierarquiza#$o
das palavras e que correspondia ao in'cio duma nova disciplina
metalingu'stica hoje designada lexicografia. A organiza#$o e relativa
sistematiza#$o do conhecimento escrito era coalescente com a afina#$o e o
desenvolvimento de novos instrumentos lingu'sticos. A t(cnica
dicionar'stica tinha j% ra'zes medievais )Papias, Elementarium, 1050; Jo$o
Balbo de G(nova, Summa ou Catholicon, 1286*, mas desenvolve-se sobretudo
a partir do s(culo XVI e vai induzir o esp'rito enciclop(dico e participar de
modo decisivo na t(cnica de acumula#$o e de indexa#$o do crescente caudal
de informa#.es produzidas em geral pela actividade humana, especialmente
pela actividade cient'fica3.
Al(m dos dicion%rios de l'ngua que t,m na sua base o latim
)dicion%rios monolingues e dicion%rios bilingues de latim-vern%culo*,
come#am a publicar-se textos paralexicogr%ficos com terminologias
especializadas de direito, de medicina, de bot+nica, etc., e dicion%rios de
nomes pr&prios, hist&ricos e geogr%ficos. Retoma-se em tradu#$o latina a
publica#$o do texto fragment%rio do Onomasticon de Julius Pollux )c. 180-c.
238*4 que enumera, ao longo dos seus dez livros, extensas nomenclaturas do
mundo e das coisas da antiguidade. A elabora#$o lexicogr%fica (
essencialmente enquadrada pelo universo de refer,ncia e a simples
acumula#$o terminol&gica permite reconstituir a realidade conhecida.
A bibliografia de tipo enciclop(dico e paralexicogr%fica medieval e
renascentista, produzida na Europa, foi suficientemente conhecida em
Portugal, dela se guardam testemunhos manuscritos entre o esp&lio
3

As caracter'sticas para-lexicogr%ficas da enciclop(dia conduziram a uma certa
converg,ncia entre a produ#$o dicionar'stica e a indexa#$o enciclop(dica,
suscitando
mesmo a publica#$o de dicion%rios enciclop(dicos ou universais.
4
Iulii Pollucis Onomasticon, hoc est instructissimum rerum et synonymorum
Dictionarium, nunc primum Latinitate donatum /ARodolpho Gualthero Tigurino
Interprete. Basileae,AApud Robertum Vuinter, 1541.
Uma primeira edi#$o com vers$o latina ter% sido publicada em 1502: Pollucis
uocabularii index, in latinum tralatus, ut uel graece nescientibus nota sint, quae a
Polluce tractantur, Venetiis, Aldum Romanum <Aldo Manuzio d. M. =, 1502.
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alcobacense da Biblioteca Nacional, e em outros fundos documantais, e
pode ver-se repercutida na prosa did%ctica da Casa de Avis, especialmente
no Livro da Montaria e no Leal Conselheiro, e em numerosas cita#.es na
bibliografia portuguesa dos s(culos XVI, XVII e XVIII. O nome de Julius
Pollux ( invocado em 1569 na dedicat&ria da primeira edi#$o do dicion%rio
de latim - portugu,s de Jer&nimo Cardoso.
O pr&prio termo 1enciclop(dia3, primeiro em contexto latino, e
depois aportuguesado, ( testemunhado em textos da literatura humanista e
tamb(m nos dicion%rios de latim-portugu,s.
Pode assinalar-se, e tem significado pertinente, a entrada e o percurso
deste termo enciclop-dia no espa#o lingu'stico e cultural portugu,s
A primeira ocorr,ncia em Portugal, ser% provavelmente a que se
encontra, transcrita em caracteres gregos na Oratio pro rostris )Lisboa, 1534*
de Andr( de Resende o termo 1enciclop(dia3 ( usado como sin&nimo de
1Liberales disciplinae3.
Os primeiros dicionarios humanistas do s(c XVI, portugueses ou que
tiveram curso em Portugal )como a obra de Antonio Elio de Nebrija*
registam e d$o uma explica#$o para o enquadramento sem+ntico do termo
)1Encyclopedia. interpretatur circularis eruditio3 - Nebrija, Sevilha, 1516*.
Jer&nimo Cardoso prop.e a primeira tradu#$o portuguesa, merecedora ali%s
de boa nota, para o termo: 1Encyclopoedia. Sciencia vniuersal3 )Coimbra,
1569/70*.
O termo ocorre depois na Amalthea )1673* de Frei Tom%s da Luz, e na
Prosodia de Bento Pereira a partir da ed. de 1697, juntamente com as
variantes Cyclopaedia e Cyclosophia, com a glosa portuguesa: Circulo ou sciencia
circular de todas as sciencias e noticia universal das sciencias5.
Bluteau regista-o pela primeira vez entre a nomenclatura portuguesa
em 1713 e acrescenta-lhe a seguinte glosa: )1... com este nome Encyclopedia
intitular$o varios Authores os seus livros, & val o mesmo, que Sciencia
universal, ou circulo, em que se comprehendem todas as sciencias,
encadeadas humas com as outras3*6.
5

Encyclopedia, ae, f. g. Circulo ou sciencia circular de todas as sciencias. 2. 3. b. Amalth.
)p. 225*.
E temb(m:
Cyclopaedia, ae, f. g. A noticia universal das sciencias. 2. b. p. l. Graec. )p. 167*
Cyclosophia, ae, f. g. O circulo, ou noticia das sciencias. 2. 3. b. p. * ac. Amalth. )p.
167*.
6
ENCYCLOPEDIA, EncyclopedJa. Compoemse esta palavra da Particula Grega
En, de Cyclos, Circulo, & Pedi, Cadea, ou Grilha), com este nome Encyclopedia
intitulara. varios Authores os seus livros, & val o mesmo, que Sciencia universal,
ou circulo, em que se comprehendem todas as sciencias, encadeadas humas com as
outras. No 1. cap. Do livro I. de Vitruvio lhe chama Encyclios disciplina, & na
prefac#$o do livro 6. Encyclios doctrinaum omnium disciplina. Encyclios he adjectivo do
genero commum da segunda declina#a. em Latim. No cap. 16 do livro I.
Quintiliano diz, Orbis ille doctrinae, quem Graeci encyclopedian vocant.
A explica#$o etimol&gica de Bluteau ( inexacta. O segundo elemento da palavra
n$o vem da forma 1p(di3, ali0s 1p(d,3, mas da forma 1paideia3 que significa
instru#$o e que deriva do substantivo grego que significa crian#a )pais, paidos*.
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A forma Enciclop-dia ganhou estatuto de grande bibli&nimo, e
come#ou a ter uso generalizado com um sentido muito pr&ximo do que
hoje se lhe atribui, a partir da segunda metade do s(culo XVIII, com a
publica#$o da famosa Enciclop(dia francesa7.
Como j% not%mos, em Portugal foram conhecidas as enciclop(dias
medievais e renascentistas escritas em latim, mas n$o ( conhecida entre n&s
produ#$o enciclop(dica pr&pria, at( ao final do s(culo XVII, se
exceptuarmos o projecto apenas esbo#ado e inacabado de Rodrigues Lobo
)c. 1575-1621*, que come#ou a ensaiar na Corte na Aldeia )1619*, uma tentativa
de roteiro do saber global do seu tempo.
Depois de Rodrigues Lobo, podemos sintetizar o percurso da
produ#$o pr(-enciclop(dica portuguesa num quadro com uma sequ,ncia de
t'tulos pouco abundantes e de valia cient'fica muito modesta:
6 1673 6 LUZ, Tom%s da, 1633-1713, Amalthea, sive hortus onomasticus,
Lisboa, Joao da Costa;
6 1696/1713 6 ESP-NOLA, Fradique, Escola decurial de varias
li'oens..., Lisboa, Manoel Lopes Ferreira;
6 1699 6 CORTEZ, Jeronymo / )Antonio da Silva de BRITO
tradutor* Fysiognomia e varios segredos da naturesa: contem sinco trattados de
differentes materias todos revistos & melhorados nesta ultima impressa)... / composto
por Jeronymo Cort-s...; agora novamente traduzido em portuguez por Antonio da
Sylva de Britto, Em Lisboa: na officina de Miguel Manescal, 1699, <7, 1 br. =,
251, <10= p.; 8o )12 cm* primeira ed. em l'ngua portuguesa )?*.
Red. 1706, 1765, 1792, 1815, red. mod. 1978, …
6 1716 6 POMEY, Francisco, )alias Antonio Franco*, Indiculo
universal: cont-m distinctos em suas classes os nomes de quasi todas as couzas que ha no
mundo, 4vora: Of. da Universidade;
6 1712-1728 6 BLUTEAU, Rafael, Vocabulario portuguez e latino, 10
vol. Coimbra / Lisboa;
6 1734-1738 6 PACHECO, Fr. Jo$o, Divertimento erudito para os
curiosos, 4 tomos, Lisboa, I, Augustiniana )1734*, II, III e IV, Antonio de
Sousa da Silva )1738*;
6 1737 6 JESUS MARIA, Jos( de, Academia singular, e universal,
historica, moral, e politica, ecclesiastica, scientifica, e chronologica, Lisboa, Pedro
Ferreira;

7

DIDEROT, 1713-1784; ALEMBERT, Jean Lerond de, 1717-1783, Encyclop-die ou
dictionnaire raisonn- des sciences, des arts et des m-tiers, par une soci-t- de gens de lettres,
mis en ordre et publi- par M. Diderot, de l/Acad-mie Royale des Sciences et Belles-Lettres de
Prusse, et quant : la partie math-matique, par M. D/Alembert, de l/Acad-mie Royale des
Sciences de Paris et de celle de Prusse et de la Soci-t- Royale de Londres. A Paris: Chez
Briasson: David: Le Breton: Durand, 1751-1780. - V. 8-17: A Neufchastel: Chez
Samuel Faulche, 1765;. - V. 18-21: Supplement. - A Paris: Chez Panchoucke: Steupe:
Brunet; A Amsterdam: Chez M. M. Rey, 1776-1777;. - V. 22-32: Recueil de planches...
- Paris: Briasson, 1762-1772;. - V. 33: Suite du recueil de planches. - 1777;. - V. 34-35:
Table analytique. - A Paris: Chez Panckoucke; a Amsterdam: chez Marc Michel
Rey, 1780.

142

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

6 1743 6 SANTA ROSA, Fr. Bernardino de, Theatro do mundo
visivel, filosofico, mathematico, geografico, polemico, historico, politico e critico,
Coimbra, Luis Seco Ferreira;
6 1746 6 FEIJOO, Benito Jer&nimo, Theatro cr"tico universal, ou
discursos varios em todo o genero de materias, para dezengano de erros communs, /
composto na lingua espanhola pelo Reverendissimo P. M. Fr. Bento Jeronimo Feyj&,
Mestre Geral da sempre esclarecida Religi(o de S. Bento, etc.; abreviado, e traduzido
na lingua portugueza por Jacinto Onofre e Anta <Ant&nio Caetano=, Coimbra,
Col(gio das Artes8.
6 1749-1754 6 CASTRO, Dami$o Antonio de Lemos Faria e
Politica moral, e civil, aula da nobreza lusitana authorizada com todo o genero de
erudi'(o sagrada, e profana para a doutrina, e direc'(o dos principes e mais politicos.
Lisboa: Na Offic. de Francisco Luiz Ameno, 1749-1761, 7 v.; 21 cm.
6 1751-1799 6 ALMEIDA, Teodoro de, Recrea'(o filosofica ou dialogo
sobre a filosofia natural para instruc'(o de pessoas curiosas, que n(o frequentar(o as
aulas, 10 vols., Lisboa, Miguel Rodrigues;
6 1754 6 COSTA, Jo$o Cardoso da, Memorial historico da crea'(o do
mundo celeste e do mundo elemental: em perguntas e respostas, Lisboa, Francisco
Luiz Ameno;
6 1759 6 PADILHA, Pedro Norberto de Aucourt e, Raridades Da
Natureza, E Da Arte, Divididas Pelos Quatro Elementos. Lisboa, Francisco Lu's
Ameno, M. DCC. LIX. )1759*, XXXL-504 p.
Neste breve conspecto bibliogr%fico re/nem-se alguns textos como a
Amalthea, o Indiculo universal e especialmente o Vocabul!rio de Bluteau, que
se caracterizam mais pelo seu teor dicionar'stico do que enciclop(dico.
Subsistem todavia suficientes raz.es para poderem ser integrados neste
quadro da elabora#$o pr(-enciclop(dica.
Os dois primeiros re/nem e organizam as terminologias pr(modernas, nomeando de modo esquem%tico, e por temas ou por +mbitos
sem+nticos, o mundo das artes liberais, ou liter%rias, e tamb(m das artes
manuais. Pela sua sistematicidade, distinguem-se dos textos de erudi#$o
avulsa dos s(culos XVII e XVIII, e prenunciam o esp'rito met&dico da
compendia#$o moderna do saber.
O Vocabul!rio de Bluteau, por sua vez, recorrendo j% 0 ordem
alfab(tica, recolhe tamb(m o vocabul%rio dos 1termos proprios de todas as
ciencias Humanas, & Divinas, & de todas as Artes liberaes, & Mecanicas
com defini#oens, ou descrip#oens, que em breves palavras claramente
expoem a substancia dellas3.
A Amalthea merece especial aten#$o pela relativa originalidade dentro
do espa#o portugu,s. Sendo embora um texto essencialmente lexicogr%fico,
parece resultar, n$o tanto da tradi#$o dicionar'stica, mas sobretudo do
trabalho pessoal do autor, que recolhe um vocabul%rio algo inesperado, e
que prop.e solu#.es pr&prias para a organiza#$o por %reas tem%ticas,
8

Trata-se de uma vers$o portuguesa abreviada feita por Frei Ant&nio Caetano,
Carmelita de Coimbra que assinou com o pseud&nimo anagram%tico Jacinto Onofre
e Anta. A edi#$o pr'ncipe foi publicada em Madrid em oito volumes )1726-1739*.
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procurando abranger o largo +mbito do saber enciclop(dico. Frei Tom%s da
Luz oferece-nos uma desimpedida nomenclatura das coisas da segunda
metade do s(culo XVII. Deve ter mesmo explorado algumas %reas pr&ximas
do atrevimento verbal. O livrinho parece ter sido objecto de censura com
supress$o de algumas palavras malsonantes. N$o teve reedi#.es mas foi
certamente aproveitado, pela sua abundante nomenclatura portuguesa, na
lexicografia subsequente, sobretudo a partir de Bluteau.
Mais abundante ( o fundo terminol&gico do Indiculo universal, e a sua
organiza#$o ( tamb(m mais sistem%tica e mais pr&xima da arquitectura
enciclop(dica. O Indiculo retoma a estrutura de um dicion%rio escolar de
latim-franc,s, feito em Fran#a, em que se prop.e uma s'ntese de todo o
universo do saber escolariz%vel no final do s(culo XVII, e reconverte-o
num dicion%rio de portugu,s-latim. 4 um documento sobretudo importante
para o estudo das terminologias portuguesas. De resto, a estrutura#$o do
universo do conhecimento ( importada de Fran#a.
O Vocabul!rio de Bluteau ( geralmente citado como um dicion%rio
enciclop(dico. Todavia, tal designa#$o s& pode aceitar-se de modo muito
parcial. Certamente Bluteau agenciou, e hierarquizou por ordem alfab(tica,
o mais completo elenco de terminologias t(cnicas e pr(-cient'ficas at( ent$o
registadas, e acrescentou, em muitos artigos, defini#.es e explica#.es
fundadas em pesquisada documenta#$o. No seu longo exergo, podemos
observar o primeiro 'ndice classificador, publicado em portugu,s que parece
anunciar uma esp(cie de Thesaurus moderno:
Vocabulario Portuguez e Latino, Aulico, Anatomico, Architectonico, Bellico,
Botanico, Brasilico, Comico, Critico, Chimico, Dogmatico, Dialectico,
Dendrol&gico, Ecclesiastico, Etymol&gico, Economico, Florifero, Forense, Fructifero,
Geographico, Geometrico, Gnomonico, Hydrographico, Homonymico, Hierol&gico,
Ichtyol&gico, Indico, Isagogico, Laconico, Liturgico, Lithol&gico, Medico, Musico,
Meteorol&gico, Nautico, Numerico, Neoterico, Ortographico, Optico, Ornithol&gico,
Poetico, Philol&gico, Pharmaceutico, Quidditativo, Qualitativo, Quantitativo,
Rethorico, RusticoRomano, Symbolico, Synonimico, Syllabico, Theol&gico,
Terapteutico, Technol&gico, Uranol&gico, Xenophonico, Zool&gico.
Em todo o caso, Bluteau quis apenas fazer um dicion%rio da l'ngua e
da indexa#$o sem+ntica, prescindiu deliberadamente de uma parte
importante da erudi#$o enciclop(dica, de toda a informa#$o indexada pelos
nomes pr&prios: a hist&ria, a geografia a prosopografia, os nomes da arte, da
literatura, da religi$o e da pol'tica.
A primeira publica#$o caracterizadamente enciclop(dica, publicada
em Portugal, 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*.
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Trata-se de um texto disforme e acr'tico, e que seria um testemunho
lament%vel da pobreza cient'fica e da in&pia cultural de Portugal, na
passagem do s(c. XVII para o s(c. XVIII, se n$o pudesse ser contrastado
com a obra de Bluteau e dos Ericeiras e com os monumentos liter%rios de
Vieira e de Manuel Bernardes.
Ao longo do s(c. XVIII, al(m da reedi#$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$o Pacheco )1677 - post 1747* Divertimento erudito
para os curiosos de noticias historicas, escholasticas e naturaes, sagradas e profanas,
descobertas em todas as idades e estados do mundo ate o presente de que foram
publicados 4 tomos )I-1734, II/III/IV-1738* de um conjunto previsto de 8
)parte do ms. in(dito subsistir% ainda na Biblioteca Nacional*. segundo
Inoc,ncio Silva, )vol. 3, p. 430* trata-se de 1uma especie de Encyclopedia
universal, que o auctor concebeu p9r em pratica, a beneficio dos que n$o
t,em livrarias proprias3. No Prologo do I tomo, explicitamente se declara:
1Aqui achar% o curioso e amante de noticias a Historia desde o
principio do Mundo at( o presente, e entre elle enxeridas a inven#a.,
methodo, e regras de varias Artes, e Sciencias, a especula#a. de cousas
naturaes, o estilo de observa#oens politicas, e outras curiosidades, de que se
tratta por respeito, e incidencia da mesma historia, donde se tira o
fundamento para se repetirem, e notarem os seus dictames; porque aqui se
toca. Theologias, Filosofias, Chronologias; Geografias, Astrologias,
Aritmeticas, Finosomias )sic*, Genealogias, e outras materias, que hoje se
pratica., por gosto, por conveniencia, e por honra. 3
O Divertimento apresenta copiosas s(ries de nomenclaturas, sobre
v%rios dom'nios da realidade que foram integralmente compendiadas a
partir do Vocabul!rio de Bluteau9.
Falta no Divertimento um m(todo organizativo e o esp'rito
sistem%tico na cataloga#$o do conhecimento. Essa preocupa#$o transparece
j% num outro texto de teor enciclop(dico, publicado na mesma altura, a
Academia singular, e universal, historica, moral, e politica, ecclesiastica, scientifica, e
chronologica do franciscano Frei Jos( de Jesus Maria, )1705-1752*. Mais s&bria
na sua configura#$o e nas suas ambi#.es, nela se oferece, pela primeira vez
em Portugal, uma s'ntese dos conhecimentos correspondentes ao horizonte
do saber daquela (poca e uma certa percep#$o da funcionalidade e
pertin,ncia escolar desses conhecimentos.
9

Vale a pena anotar a observa#$o de Inoc,ncio sobre a qualidade e a recep#$o
desta obra: 1Incomparavelmente mais erudito e noticioso que a Escola Decurial de
Fr. Fradique Spinola, com a qual offerece ali%s alguma similhan#a nos assumptos, o
Divertimento conserva ainda entre muita farragem de inutilidades e doutrinas hoje
reprovadas pela sciencia, c&pia de artigos curiosos, e que p&dem ser consultados
com mais ou menos proveito, j% para recrea#$o, j% para estudo; sendo alem d8isso
escripto com linguagem correcta, e adequada ao genero da obra. Comtudo, ( hoje
pouco menos que desconhecido, e talvez a maior parte dos que entre n&s se acham
litteratos, nem d8elle ouvissem falar. 3 )vol. 3, p. 430*.
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No +mbito do esp'rito pr(-enciclop(dico, no s(culo XVIII, n$o pode
deixar de assinalar-se a obra do beneditino galego Benito Jer&nimo Feyj&.
Trata-se de uma vigorosa manifesta#$o de discurso cr'tico que, de certo
modo antecipa o Verdadeiro M(todo do P. Ant&nio Vernei. Foi publicada
em castelhano, em Madrid, mas beneficiou de uma ampl'ssima recep#$o e
de um comentado espa#o de leitura em Portugal. Um pouco antes do meio
do s(culo, foi lida, comentada criticamente, e depois traduzida em vers$o
abreviada, com o t'tulo: Theatro cr"tico universal, ou discursos varios em todo o
genero de materias, para dezengano de erros communs, composto na lingua
espanhola…abreviado e traduzido na lingua portugueza )1746*.
Entre os v%rios t'tulos de coment%rios, 'ndices e outras refer,ncias,
destaca-se principalmente o Theatro do mundo v i s i v e l , filosofico,
mathematico, geografico, polemico, historico, politico e critico, ou
colloquios varios em todo o genero de materias, em os quaes se representa a
formosura do Universo, e se impugna. muytos discursos do Sapientissimo
Fr. Bento Jeronymo Feij& )1743*10.
S$o obras de propor#.es modestas mas constituem um eloquente
testemunho n$o s& da presun#$o enciclop(dica, mas tamb(m de um certo
discurso cr'tico que prolonga a erudi#$o escol%stica pela modernidade
portuguesa.
O mais completo projecto enciclop(dico, elaborado em portugu,s no
s(culo XVIII, foi realizado pelo oratoriano Teodoro de Almeida )17221804*, com o t'tulo Recrea'(o Filos&fica. Publicado o primeiro volume em
1751, prolonga-se por mais uma dezena de volumes at( ao in'cio do s(culo
XIX, com reedi#.es dos primeiros, correspondendo certamente a uma
apreci%vel solicita#$o do p/blico. Trata-se de uma obra de divulga#$o,
redigida segundo o modelo socr%tico em di%logo, que tem por objecto a
instru#$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$o s$o outra cousa as ci,ncias mais que o descobrimento da
verdade3 )Recrea'(o, t. I, texto introdut&rio 1Aos que lerem3*.

10

Cf. Camilo Castelo Branco 1Folhetim cient'fico3 in Cousas leves e pesadas, )Obras
Completas, Porto Lello & Irm$o, vol. XV, 1993, p. 69-77. Humorada not'cia cr'tica
contra a ignor+ncia e o atraso do conhecimento cient'fico em Portugal. Sobre a
repercuss$o da obra de Feij& em Portugal v. T. Verdelho, 1Uma pol(mica sobre GLa
lengua Lusitana, C Gallega8, no s(culo XVIII3, in Estudos dedicados a Ricardo
Carvalho Calero, Reunidos e editados por Jos( Lu's Rodr'guez, Santiago de
Compostela, Parlamento de Galicia, 2000, p. 759-806.
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Estas s/mulas eruditas que se encontram quase totalmente
esquecidas, na mem&ria cultural portuguesa, d$o testemunho de um
horizonte cient'fico e cultural medianamente activo, mas pouco actualizado
e alheio 0s exig,ncias do rigor cr'tico que aflorava j% na elabora#$o cient'fica
europeia. S$o textos, em todo o caso, merecedores de releitura,
interessantes pelas informa#.es insuspeitadas que fornecem para a hist&ria
da cultura, das ideologias e da difus$o do conhecimento em Portugal. S$o
textos mesmo indispens%veis para o estudo da diacronia lexical,
especialmente na incorpora#$o e aportuguesamento dos vocabul%rios
t(cnicos e cient'ficos.
O esp'rito compendioso suscitou muitas tentativas ao longo da
hist&ria moderna portuguesa, mas foi quase sempre mal amparado e
modesto ou mesmo frustrado nas suas realiza#.es, por falta de intelig,ncia
em muitos casos ou por incapacidade de empreendimento em outros. S& no
final do s(culo XIX e nos meados do s(c. XX o esp'rito enciclop(dico teve
alguma concretiza#$o em Portugal.
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3. A TRADU12O DO DISCURSO ENCICLOP-DICO PARA A
L.NGUA PORTUGUESA

Jo(o Paulo Silvestre
O in'cio do s(culo XVIII corresponde a um per'odo em que a
renova#$o do l(xico dicionarizado procura acompanhar o desenvolvimento
das linguagens de especialidade. A tradu#$o dos tecnolectos torna-se uma
%rea essencial nas preocupa#.es da reflex$o metalingu'stica, n$o s& porque a
descodifica#$o das terminologias ( o ponto de partida para a descri#$o
enciclop(dica do mundo, mas tamb(m porque este l(xico se torna
progressivamente indispens%vel para essa mesma descri#$o.
O mercado editorial portugu,s, nos s(culos XVI e XVII, n$o
privilegiou a tradu#$o para vern%culo de textos cient'ficos, liter%rios e
religiosos. A consulta dos cat%logos das bibliotecas ou dos t'tulos
publicados por impressores portugueses demonstra o elevado n/mero dos
livros editados em latim e castelhano, mantendo portanto as l'nguas da
edi#$o original. N$o se colocava o problema da recep#$o, j% que o p/blico
)nobres ou cl(rigos* havia recebido forma#$o lingu'stica e liter%ria nessas
l'nguas. A lista de tradu#.es impressas na l'ngua portuguesa revela que ( s&
a partir do s(culo XVIII que as vers.es do latim, castelhano e italiano
substituem as edi#.es originais. Assim, para o s(culo XVI, Gon#alves
Rodrigues )1992* aponta cerca de 140 t'tulos, para o s(culo XVII 266, e 442
apenas para a primeira metade do s(culo XVIII. O espa#o das tradu#.es do
franc,s ( lentamente conquistado 0 medida que o s(culo XVIII avan#a,
mantendo-se o predom'nio das vers.es de autores latinos e castelhanos.
Simultaneamente, o fim do s(culo XVII ( um momento importante
na configura#$o do pr&prio discurso enciclop(dico enquanto tipologia
textual e enquanto texto com uma fun#$o social espec'fica, com um
alargamento do horizonte de recep#$o. Embora se apresente a Enciclop-dia
de Diderot e D8Alembert )1751-1772* como um texto instituidor, ( sabido
que a tradi#$o ( muito anterior, se considerarmos que, desde o s(culo XVI,
era poss'vel distinguir nos grandes dicion%rios latinos o espa#o da
informa#$o lingu'stica e o espa#o da informa#$o enciclop(dica,
caracterizando-se esta pelo facto de descrever realidades objectivas, e n$o
apenas as palavras e express.es que referiam essas realidades. O aumento
progressivo da informa#$o de tipo enciclop(dico 6 orientada mais para a
descri#$o do mundo referencial, do que para as palavras que significam essa
realidade 6 verificava-se na lexicografia latina desde o s(culo XVI e
acentua-se nos dicion%rios bilingues do s(culo seguinte. Com a transi#$o
para obras monolingues, a pr%tica est% de tal modo enraizada que os dados
extralingu'sticos permanecem como um complemento valorizado e
apreciado, ampliando a glosa e integrando a pr&pria defini#$o.
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Muito antes da Enciclop-dia encontram-se tentativas de s'ntese do
conhecimento, sob a forma de dicion%rios de l'ngua com descri#.es
alargadas dos referentes, dicion%rios das artes e das ci,ncias )dicion%rios
terminol&gicos* e dicion%rios hist&ricos. O discurso enciclop(dico moderno
foi decisivamente moldado a partir de finais do s(culo XVII, sobretudo
pela publica#$o de um conjunto de dicion%rios franceses, que influenciaram
a produ#$o de obras similares nas principais l'nguas europeias.
Na d(cada de 90 editam-se duas obras que se tornam refer,ncias em
toda a Europa: o Dictionaire historique de Louis Moreri e o Dictionaire
universel de Antoine Fureti:re. O primeiro ( um dicion%rio de informa#$o
hist&rica e biogr%fica, da antiguidade e do mundo contempor+neo; o
segundo ( um dicion%rio de l'ngua, com informa#$o de tipo enciclop(dico
a prop&sito dos termos das artes e das ci,ncias. A partir do dicion%rio
universal de Fureti:re, a vida quotidiana e a diversidade de artes e ci,ncias
s$o centros de interesse nos novos l(xicos monolingues. A preocupa#$o (
registar, numa /nica obra, o maior n/mero poss'vel de palavras que, no seu
conjunto, permitam aceder a informa#.es acerca de uma realidade em
mudan#a. Este ( um per'odo de experimenta#$o, que antecede o esfor#o de
avalia#$o global e cr'tica da informa#$o, que caracterizar% a pr%tica dos
enciclopedistas franceses da segunda metade do s(culo XVIII. Mas antes
dessa reavalia#$o cr'tica, em meados da d(cada de 90, o modelo definido
por Fureti:re recolhe grande aceita#$o ( largamente aceite, traduzido e
adaptado por v%rios lexic&grafos europeus.
O primeiro exerc'cio consistente de transposi#$o para a l'ngua
portuguesa desse fundo textual ( o Vocabulario Portuguez, e Latino )1712-1728*.
Rafael Bluteau pretende dar 0 l'ngua portuguesa um dicion%rio
monumental, semelhante aos que existiam para o franc,s. Com a
consci,ncia de que n$o ( poss'vel alcan#ar a exaustividade absoluta, a
prioridade ( uma representa#$o satisfat&ria dos diversos dom'nios do l(xico.
Para isso, traduz para portugu,s, atrav(s de decalque, um conjunto de
palavras que tornem vi%vel a transmiss$o, em vern%culo, de determinados
dom'nios do saber. N$o pretendia ser um dicion%rio de informa#$o
lingu'stica, pois no seu entender a perfeita compreens$o do significado j%
n$o dispensava as informa#.es adicionais, que faziam do dicion%rio uma
obra t$o /til e instrutiva quanto os livros de onde as not'cias haviam sido
retiradas. O dicion%rio deve ser como o 'ndice de uma biblioteca, n$o
apenas porque serve para descodificar a l'ngua escrita, mas porque ( uma
s/mula autorizada do conhecimento.
A prova da erudi#$o e compet,ncia do lexic&grafo reside na
qualidade da compila#$o, seleccionando e transcrevendo com fidelidade as
not'cias mais relevantes. Assim, porque confia na autoridade da tradi#$o
invocada, o leitor do dicion%rio aprender% com mais facilidade do que se
recorresse aos textos originais. A configura#$o tipol&gica do Vocabulario
admite, para al(m da informa#$o lingu'stica, um desej%vel alargamento a
dados de tipo enciclop(dico que reflectem conhecimentos sobre factos e
coisas, e n$o apenas sobre as palavras que os designam. A defini#$o pode
assentar em descri#.es pormenorizadas das caracter'sticas e
funcionalidades dos referentes extralingu'sticos, o que ( j% revelador de
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uma orienta#$o enciclopedista, na medida em que o lexic&grafo omite as
informa#.es respeitantes ao uso do signo lingu'stico e a palavra-lema (
entendida como um pretexto para a evoca#$o de realidades e factos, por
vezes com rela#.es remotas ou circunstanciais.
A rela#$o de intertextualidade entre o Vocabulario e alguns
dicion%rios franceses n$o ser% muito diferente daquela que existiu entre
Moreri e Fureti:re e as respectivas fontes: trata-se de uma complexa
t(cnica de compila#$o de fontes autorizadas e dispersas, mas que
simultaneamente garantiu ao lexic&grafo a possibilidade de um trabalho
expedito. Bluteau raramente podia fazer uma tradu#$o integral dos artigos,
pois corresponderia a informa#$o em excesso para o +mbito do seu
dicion%rio. Assim, de modo a reservar espa#o para a informa#$o lingu'stica,
optou pela s'ntese ou por um aproveitamento muito parcial dos dados, sem
que, todavia, se perdesse a matriz dos dicion%rios hist&ricos e universais.
N$o obstante a proximidade com as obras francesas 6 que seria evidente
para a generalidade dos leitores eruditos 6 Bluteau n$o declara que
transcreve Fureti:re e Moreri, o que ( compreens'vel 0 luz das no#.es
coevas de autor e autoridade. A compila#$o de Bluteau n$o seria
interpretada como uma apropria#$o abusiva de dicion%rios pr(-existentes,
tanto mais que actualizava um patrim&nio in(dito em portugu,s. Um
lexic&grafo ( visto como um compilador de 1not'cias3 e n$o como um
criador, pelo que uma constante rever,ncia ao Dictionaire universel e ao
Dictionaire historique seria desnecess%ria. Numa cadeia de apropria#$o
cont'nua dos discursos, de que Bluteau passa a fazer parte, importa
preservar a mem&ria das autoridades que escreveram com propriedade de
conhecimento sobre uma mat(ria, e n$o a dos que se limitam a reproduzir
em segunda m$o.
O Dictionaire Universel foi certamente a fonte que foi explorada de
um modo mais sistem%tico, na medida em que o Vocabulario poderia
acolher qualquer uma das entradas de Fureti:re e os seus conte/dos de
tipo enciclop(dico eram valorizados por Bluteau. A influ,ncia modeladora
( percept'vel no estilo das narra#.es descritivas e na t(cnica de
concatena#$o dos conte/dos. O confronto com a fonte revela que Bluteau
compunha os seus artigos a partir de fragmentos do texto de Fureti:re,
podendo supor-se uma redac#$o quase ao decorrer da leitura, em que da
tradu#$o se eliminam as informa#.es redundantes ou os dados
considerados como de interesse muito restrito. O artigo DIAFRAGMA
exemplifica o modo como recupera e reescreve os artigos de Fureti:re, que
geralmente s$o mais extensos. No texto franc,s, assinalaram-se a negrito os
segmentos que Bluteau traduziu:
DIAPHRAGME. s. m. Terme de Medicine. Membrane ou muscle
nerveux qui separe la poitrine d3avec le bas ventre, & qui est comme
une espece de plancher qui est entre les parties vitales & les naturelle,
& entre les deux estages du tronc du corps. La figure de ce muscle est
ronde, representant parfaitement la figure d3un poison qu3on appelle
une raye. Tout son corps est compos( de deux cercles, dont l3un est
membraneux, & l3autre charneux, de deux veines, de deux arteres qui
s8appellent phreniques, & de deux nerfs. La membrane qui le couvre par
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dessus s8appelle la pleure, & celle qui est par dessous le peritoine. Sa
situation est oblique, parce qu8il va de l8os de la poitrine par ses
extremitez des costes 0 la region des lombes. Il est perc( en deux
endroits pour faire passage 4 l3estomac & 4 la veine cave montante.
Ce muscle est mi-parti & fait deux actions, l8une pour l8aspiration, & l8autre
pour l8aspiration. Il se lasche dans l3aspiration, & se bande dans
l3expiration. On le trouve toujours band( dans un animal mort. Ceux 4 qui
on traverse le diaphragme d3un coup d3esp(e, meurent en riant. C8est
Platon, au rapport de Galien, qui le premier l8a nomm( diaphragme, du
verbe diaphrattein, qui signifie separer ou estre entredeux. <...= )Fureti:re,
1690: s. u. *
DIAFRAGMA. )Termo Anatomico. * Derivase do Grego Diaphratein, que
val o mesmo, que dividir huma cousa da outra, como frontal, ou muro
divisorio. O diafragma, he hum paniculo, ou membrana musculosa, que
atravessando o peito, divide, & separa os membros vitaes, a saber, o cora#a.,
& os bofes, dos membros naturaes, a saber, o ba#o, & intestinos. He largo,
& redondo a modo de Raya, & se estende de hua a outra ilharga, com
situa#a. obliqua, & como principal instrumento da respira#a., se afroxa,
quando se toma o ar, & quando se lan#a, se entesa. He composto de dous
circulos hum membranoso, & outro carnoso; tem duas veas, duas arterias, &
dous nervos, & dous buracos na parte inferior, hum, por onde passa a vea
cava montante na parte direita, & outro na parte esquerda, por onde passa o
Izofago ao estomago. Dizem que se v, morrer com o riso na boca, os a que
se atravessou com espada o diafragma <...= )Bluteau, 1712-1728: s. u. *

Bluteau mant(m as compara#.es explicativas que s$o um tra#o
caracter'stico de Fureti:re )Nfrontal, ou muro divisorioK/Nespece de
plancherK; Na modo de rayaK/Nla figure d8un poison qu8on appelle une rayeK*,
mas esfor#a-se por encurtar os artigos, condensando v%rios per'odos num
s&, pela colagem de segmentos do texto. Veja-se por exemplo o per'odo
compreendido entre NHe largoK e Nse entesaK, que parece resultar dos tr,s
per'odos marcados a cinzento na coluna da esquerda. A tradu#$o (
norteada por um esp'rito de s'ntese, uma vez que selecciona os t&picos
essenciais da estrutura l&gica do artigo, n$o se limitando a copiar
mecanicamente os par%grafos iniciais. Interessa-lhe sobretudo recolher
uma descri#$o geral, uma enumera#$o das partes componentes, a descri#$o
dessas partes, a fun#$o e o funcionamento, ainda que de forma abreviada.
Numa avalia#$o global, o Vocabulario perde quase sempre em abund+ncia
de informa#$o enciclop(dica, mas mant(m intacta uma matriz que confere
coer,ncia estrutural e tipol&gica ao discurso. A principal distin#$o ( o
destaque concedido 0 informa#$o lingu'stica, neste caso a etimologia, que
Bluteau coloca 0 cabe#a do artigo como t&pico essencial para acesso a um
significado, e que em Fureti:re ( equiparada a uma nota entre epis&dios
hist&ricos e factos curiosos. Na sua tradu#$o, resume os artigos do
Dictionaire Universel por limita#.es de espa#o e n$o devido a insufici,ncia
do l(xico da l'ngua portuguesa, em compara#$o com o franc,s. A an%lise
mais aprofundada do corpus dicionar'stico demonstra que o portugu,s tinha
a capacidade de decalcar a generalidade dos termos de base greco-latina.
Veja-se o exemplo do artigo FLEIMAM, em que os termos do segmento
omitido )buba), tuberculo, ophtalmia, carbunculo, pleuresia, parotida, esquinancia,
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parulida* ocorrem em entrada pr&pria do Vocabul!rio, ou no interior de
outras glosas:
PHLEGMON. <...= & lors qu8il est bon & lo2able, ne pechant que par la

seule quantit(, on l8appelle alors le vray phlegmon; mais le bastard, quand il
est corrompu, & mesl( de bile, pituite ou melancolie; alors il participe de
l8eresipele, de l8oedeme ou su scirrhe. Ce sang sorti des veines y produit de
la chaleur, de la rougeur, de la tension, de la renitence, de la pulsation, &
cause une grande douleur. Le bubon, carboncle, furoncle, les pustules, &
autres tubercules, & tumeurs caus(es par le sang se reduisent au phlegmon.
L8ophthalmie, la parotide, la squinancie, & m,me la pleuresie, la
peripneumonie, & le parulis, sont des especes de phlegmon. ce mot vient du
verbe Grec phlegein, qui signifie causer de l/inflammation. )Fureti:re, 1690: s.
u. *
FLEIMAM . <...= O verdadeiro, & legitimo fleima. he quando o sangue na.

pecca na qualidade, mas na quantidade. Do sangue, misturado com humores
peccantes, sahe o fleima. bastardo, ou falso; & h% tres especies delle, a
saber, Fleima. Erisipelatoso, ajuntandose colera; fleima. edematoso,
ajuntandose fleima; & fleima. scirroso, ajuntandose melancolia. De sangue
na. natural por adusta. se fazem todas as pustulas, as quaes com nome geral
se chama. fleima. na. verdadeiro. )Bluteau, 1712-1728: s. u. *

Nas d(cadas anteriores a l'ngua escrita e impressa j% vinha
conhecendo uma s(rie de exerc'cios em que o portugu,s fora obrigado a
constituir um corpus funcional em diversos tecnolectos. Para a medicina,
por exemplo, Desenganos para a Medicina )1656* de Gabriel Grisley,
Polyanthea medicinal )1697* de Ant&nio Curvo Semedo, ou a Recopila'am de
Cirurgia )1661* de Ant&nio da Cruz. A escrita do Vocabulario obrigou a uma
recolha mais meticulosa desse fundo lexical, que ou se encontrava em uso
pelos profissionais das artes e of'cios, ou j% havia sido registado
recentemente em textos essenciais, que autorizavam n$o s& o seu emprego
com propriedade de sentido, mas tamb(m o decalque a partir de uma
l'ngua estrangeira. Bluteau, al(m do esfor#o de uma pesquisa lexical
sistem%tica, acrescenta aos termos tecnolectais a autoridade da l'ngua
dicionarizada, confirmando aquilo que os contempor+neos podiam
considerar como uso impr&prio por autores n$o eruditos.
Em geral, as cita#.es de autoridades s$o reproduzidas de uma forma
meticulosa, aproveitando todas as informa#.es bibliogr%ficas que Fureti:re
transcreve. Para al(m de conferir ao texto dicionar'stico marcas de rigor e
credibilidade, o lexic&grafo d% a entender que ele pr&prio consultou
diligentemente as fontes, reclamando para si um lastro de conhecimentos
ainda mais amplo do que transparece na brevidade de um artigo de
dicion%rio. A maioria das notas de erudi#$o autorizadas s$o recolhidas de
fontes em segunda m$o e a tarefa de s'ntese bibliogr%fica n$o seria t$o
imensa quanto a leitura do Vocabulario faz supor. Veja-se a refer,ncia 0
obra de Jo$o Baptista Porta, nos artigos TELESCOPE e OCULO:

156

DICIONAR-STICA PORTUGUESA
TELESCOPE <…= Il est vray que Jean Baptiste Porta a fait mention du

secret des lunettes long,temps auparavant, quant 4 la speculation;
mais il ne les a point reduites en pratique, car il en parle dans sa
Magie naturelle imprim(e en 1549. au Chap. 10. du 17. Liv. Quelques
uns croyent que Bacon en a aussi eu quelque connoissance; & Fra Paolo en
fait aussi quelque mention. D8autres croyent que Democrite en avoit
quelque usage, parce qu8il a dit le premier, que la Voye Lact(e (toit un
assemblage de plusieurs (toiles. On dit que Ptolom(e Evergetes avoit
dans le Phare d3Alexandrie un telescope, d3o5 il descouvroit les
navires de 60. milles en mer: mais il n3y a pas d3apparence que ce fust
le m6me que le moderne. On a mis les noms des Auteurs qui en ont
escrit au mot de LUNETTE. <...= )Fureti:re, 1690: s. u. *
OCULO <…= Jo$o Bautista Porta, no cap'tulo. 10 do liv. 17. da sua

Magia Natural, impressa no anno de 1549. falla em oculos de longa
mira, mas theorica, & n$o praticamente. Tem para si alguns, que
Democrito us%ra de oculo de longa mira, porque foy o primeyro que disse,
que a via Lactea he hua unia. de muitas estrellas pequenas. Nem falta
quem diga, que Ptolomeo, terceyro do nome, Rey do Egypto,
cognominado Evergetes, )que quer dizer Bemfeytor* tinha hum
oculo de longa mira, com o qual descobria do Pahro de Alexandria os
navios sessenta milhas ao mar; mas n$o he provavel que este oculo
fosse como os que hoje se usa7. <…= )Bluteau, 1712-1728: s. u. *

Tamb(m n$o saberemos se Fureti:re consultou o texto de Porta,
porque ( precisamente a t(cnica de redac#$o das cita#.es que insinua um
conhecimento com propriedade, ao transformar numa esp(cie de nota de
leitura aquilo que anteriormente era uma informa#$o formularizada, breve
e quase marginal. O artigo OCULO permite ainda ilustrar o interesse que
mereciam as curiosidades da hist&ria antiga, envolvendo personagens
comummente reconhecidas pela tradi#$o liter%ria e tratad'stica latinas,
enquadrando-se no conceito lato de 1not'cias eruditas3. Estes t&picos, que
no Vocabulario mant,m a localiza#$o no fim do artigo, acrescentam
pormenores que em nada contribuem para a descri#$o ou para o efectivo
conhecimento das 1coisas3. Estas selec#.es assemelham-se remotamente a
uma tentativa de reconstru#$o de uma envolv,ncia hist&rica, ou de um
discurso de origine, apesar de, por norma, os epis&dios serem dispersos e
carecerem de uma ordena#$o cronol&gica. Nestes relatos concisos
sobressaem quase sempre as marcas do pitoresco, sob a forma de factos
extraordin%rios relacionados com o mundo natural ou com a t(cnica.
A transposi#$o dos artigos de Fureti:re somente foi poss'vel porque
Bluteau era qualificador do Santo Of'cio. O Dictionaire universel n$o era de
modo algum uma obra subversiva, mas, 0 luz do contexto cultural
portugu,s, exigia uma leitura criteriosa que filtrasse os conte/dos e as
refer,ncias a autores considerados inadequados pela Inquisi#$o. Em geral,
bastam reformula#.es subtis e precisas, como se observa no artigo
CIRCULAFAM , em que relata a descoberta da circula#$o sangu'nea,
mantendo as personagens e as datas inscritas no texto original, mas sem
explicitar as refer,ncias de Fureti:re 0s persegui#.es e pr%ticas cens&rias da
Inquisi#$o italiana. Procura oferecer aos leitores um texto informativo e
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coerente, ainda que mutilado, em que o espa#o das teorias censuradas (
ocupado pela amplifica#$o das que s$o consent+neas com os c+nones dos
inquisidores.
CIRCULATION, se dit aussi en Medecine du mouvement qui fait le sang
<...= Harv(e est un Docteur moderne d8Angleterre qui a le premier
descouvert la circulation du sang en l8ann(e 1628. qui est maintenant
reconnu@ par tous les Medecins. <...= Jean Leonicenus adjoOte que le Pere
Fra Paolo avoit descouvert la circulation du sang, & les valvules des veines;
mais qu3il n3osa pas en parler, de peur de l3Inquisition, & qu8il
communiqua seulement son secret 0 Aquapendente, qui apr(s sa mort mit le
livre qu8il en avoit compos( <...=; mais que Aquapendente decouvrit ce secret
0 Harv(e qui (tudioit sous luy 0 Padou@, lequel le publia (tant de retour
en Angleterre pays de libert(, & s3en attribua la gloire. <...= )Fureti:re,
1690: s. u. *
CIRCULAFAM <...= mas consta, que s& no anno de 1628. se come#ou a fallar
claramente na Circula'a) do sangue, quando a divulgou Harveo medico
Inglez, como doutrina, que lhe revelara seu Mestre na Universidade de
Padua, o famoso Anatomista, Aquapendente; ao qual o P. Fr. Paulo, antes de
morrer, a havia communicado, mostrandolhe juntamente o livro, que
compuzera sobre esta materia, & por certas razoens na7 quizera dar 4
estampa. <...= )Bluteau, 1712-1728: s. u. *

Na sua tradu#$o do franc,s, al(m de suprimir segmentos do texto, o
lexic&grafo acrescenta coment%rios que estabelecem a diferencia#$o entre a
sua opini$o e a dos autores citados, quando suspeitos de heresia. Observese as notas que adiciona 0 exposi#$o da teoria de Descartes sobre a
forma#$o dos cometas:
COMETE <...= Descartes dans son Systeme est le premier qui a bien
expliqu( la nature des Cometes, en disant que c8(toient des astres qui
rouloient autour d8un autre Soleil dans un autre tourbillon du monde,
lesquels s8approchoient quelquesfois de celuy-cy, & alors ils paroissoient; &
qui s8en eloignoient ensuite, & alors disparoissoient. <...= )Fureti:re, 1690: s.
u. *
COMETA. <...= Descartes considerando, que h% muytas Estrellas, que a
vista na. p&de alcan#ar, & que muytas dellas p&dem largar o seu lugar,
como mostra a experiencia nas estrelas novas, que tem apparecido, & na
auzencia de outras, que na. se vem mais na sua antiga situa#a., tem para
si, que o cometa, na. he outra cousa, que huma destas estrellas movedi#as,
& fugitivas, que perdendo a sua claridade, & assento natural, & arrebatada
de algum dos Turbilhoens, que o dito Author imaginou, se avezinha ao
C(o de Saturno, aonde recebendo as luzes do Sol, se faz vizivel aos nossos
olhos. <...= )Bluteau, 1712-1728: s. u. *

N$o temos indica#.es acerca da recep#$o do dicion%rio de Fureti:re
em Portugal, ou mesmo se os conflitos com a Acad(mie, o desafio 0s
proibi#.es r(gias e alguns laivos de heterodoxia ao longo da obra seriam
suficientes para motivar a desconfian#a da Inquisi#$o, o que explicaria o
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sil,ncio de Bluteau. Em todo o caso, quando o Vocabulario foi finalmente
publicado, a Europa culta j% quase tinha votado o Dictionaire universel ao
esquecimento com a edi#$o do dicion%rio de Tr-voux )1704*, que na pr%tica
o substitu'ra.
Bluteau n$o desconhecia os progressos cient'ficos, mas ao seleccionar
a informa#$o relativa a factos que contrariassem as doutrinas religiosas,
procurou adequ%-la ao quadro cultural dos receptores, pois o
enciclopedismo do Vocabulario tenta corresponder a um conjunto de
saberes tradicional e localmente valorizados. A leitura que Bluteau faz das
fontes enciclop(dicas n$o ( servil, omitindo ou acrescentando dados e
subcategorias informativas, de modo a que o leitor erudito portugu,s
encontre os seus interesses espelhados nas p%ginas do Vocabulario. Bluteau
n$o pretende negar a exist,ncia de novas teorias para explicar o real, nem
oculta o nome dos proponentes; todavia, cita-as de forma abreviada e com
coment%rios que sublinham a sua reprova#$o. O Vocabulario, que se assume
como uma obra institucional favorecida pelo poder pol'tico e religioso, n$o
poderia transigir na defesa de princ'pios basilares da ordem estabelecida.
Ainda que constru'das a partir de excertos dispersos, por vezes
separados por v%rias p%ginas, as s'nteses de Bluteau s$o muito eficazes, na
medida em que proporcionam uma informa#$o coerente e representativa
do sentido do texto original. Foi esta t(cnica, sistematicamente aplicada a
dicion%rios, textos franceses e portugueses, que permitiu a elabora#$o de
um texto t$o amplo, inscrevendo Bluteau numa tradi#$o de lexic&grafos
que, num labor essencialmente individual, produziram obras imensas, 0
base de processos de compila#$o.
O confronto entre o Vocabulario e o Dictionaire Universel revela uma
transposi#$o dos artigos que por vezes ( quase literal, reproduzindo o tipo
de informa#$o e a sua concatena#$o, mas tamb(m ( not&rio que Bluteau
facilmente intuiu as regras do modelo subjacente, o que lhe permitiu
abreviar a generalidade dos artigos de Fureti:re, eliminando as informa#.es
que considerava demasiado especializadas ou contr%rias 0 f( e 0s
explica#.es decorrentes da doutrina religiosa. Da mesma forma se explica o
modo como comp9s in/meros artigos relativos a factos e referentes n$o
contemplados em Fureti:re, seleccionando de fontes do patrim&nio textual
portugu,s as 1not'cias3 que julgava serem adequadas a um dicion%rio
universal.
As caracter'sticas deste discurso enciclop(dico faziam do Vocabulario
um texto original no panorama editorial, 'mpar no que respeita 0
abund+ncia, variedade tem%tica, refer,ncia de autoridades, clareza quase
did%ctica e organiza#$o indexada, isto para al(m do facto de reproduzir
dados muito actuais, inacess'veis em l'ngua portuguesa e ignorados at( nos
tratados latinos de aceita#$o mais comum nos col(gios nacionais. Por
outro lado, a informa#$o enciclop(dica ( um dos elementos que conferem
ao Vocabulario um estatuto lectural transdicionar'stico. Ser% necess%rio
esperar pela consolida#$o das fronteiras tipol&gicas entre dicion%rios
universais, dicion%rios de l'ngua e dicion%rios geogr%fico-hist&ricos, bem
como pela difus$o de tais obras em Portugal, para que o p/blico portugu,s
se aperceba dos defeitos estruturais do Vocabulario, nomeadamente um
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discurso enciclop(dico difuso, complexo e formalmente pouco eficaz. Em
Fran#a, os materiais coligidos por Moreri e Fureti:re foram sucessivamente
reeditados com maior rigor cr'tico, reformulando imperfei#.es estruturais
e discursivas, o que prolongou a sua boa recep#$o at( perto do fim do
s(culo. A obra de Bluteau, que permaneceu intocada tal como o autor a
deixou, encontrava-se em meados do s(culo XVIII mais envelhecida do
que aquelas que lhe tinham servido de exemplo.
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4. A RET"RICA NA OBRA DO PRIMEIRO LEXIC"GRAFO
PORTUGU8S , JER"NIMO CARDOSO1
Telmo Verdelho
Percorrendo a obra lexicogr%fica do humanista Jer&nimo Cardoso,
que foi o autor da primeira dicionariza#$o da l'ngua portuguesa, observa-se
uma abundante nomenclatura ret&rica, alfabetada entre o seu corpus
lexical. Considerando um pouco mais detidamente esse vocabul%rio da
ret&rica, verifica-se que ele ocupa uma parte muito significativa, no
conjunto das entradas, sobretudo pela sua propor#$o em rela#$o ao l(xico
restante, e fica-nos a impress$o de que Jer&nimo Cardoso valorizou
deliberadamente esta informa#$o.
Motivado e instru'do pela sua experi,ncia de professor, deveria
entender que os dicion%rios cumpriam um objectivo essencial da sua
funcionalidade did%ctica, fornecendo aos seus utilizadores, sobretudo aos
estudantes e aos mestres, as palavras que referenciavam essa importante
disciplina do trivium. A fonte poderia ser a pr&pria obra de Marco F%bio
Quintiliano, que em Roma, no final do s(culo I, leccionou ret&rica e, para
o seu ensino, comp9s o primeiro comp,ndio escolar 6 Institutiones oratoriae.
Tamb(m poderia aproveitar o pequeno manual De Arte Rhetorica Libri tres,
elaborado em 1562 pelo Jesu'ta Cipriano Soares, com quem Jer&nimo
Cardoso deve ter tido algum relacionamento. Mais f%cil seria, no entanto,
utilizar os dicion%rios latinos anteriores que tinham tamb(m dado entrada a
esse vocabul%rio e que lhe serviam como fonte mais imediata e directa para
o seu trabalho.
A ret&rica e a lexicografia s$o naturalmente disciplinas sin(rgicas.
Relendo hoje os nossos dicion%rios, os antigos como os modernos,
encontramos neles, al(m das muitas palavras que tecem o discurso e fazem
o seu ornamento 6 as palavras pr&prias, as graves e as elegantes, os ep'tetos
que amplificam e d$o gra#a e subtileza 0 ora#$o, as palavras numerosas que
t,m os segredos da sonoridade e da harmonia 6 encontramos nos
dicion%rios tamb(m a pr&pria metalinguagem ret&rica. As primeiras, as
palavras do discurso, foram, em parte, trazidas 0s l'nguas pelo investimento
ret&rico, pela produtividade lingu'stica e nomeadamente lexical resultante
da sua exercita#$o. As segundas, as palavras que verbalizam a pr&pria ci,ncia
ret&rica, foram lan#adas nas l'nguas por uma longa tradi#$o de ensino e pelo
bom acolhimento dos dicionaristas que, sobretudo desde o humanismo
integraram entre o vocabul%rio das l'nguas vulgares a nomenclatura da
ret&rica a partir da sua matriz greco-latina. Juntamente com a nomenclatura

1

Retoma-se com algumas altera#.es o texto j% publicado em: Quintiliano: Historia y
actualidad de la ret&rica, Logronho, Instituto de Estudios Riojanos, 1998, vol.III,
p.1523-1530, )Actas do Congreso Internacional realizado em Madrid e Calahorra, em
Novembro de 1995*.
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da gram%tica, constituiu-se assim, provavelmente a primeira terminologia
cient'fica dicionarizada.
Jer&nimo Cardoso foi um desses dicionaristas que lan#ou as bases da
fixa#$o do l(xico portugu,s, e que ao mesmo tempo promoveu a circula#$o
e transmiss$o da mensagem ret&rica na l'ngua e nos dicion%rios portugueses.
Tentaremos nestas breves p%ginas apresentar alguns elementos que d$o
testemunho dessa complexa interac#$o em que interv(m o dicionarista,
entre a ci,ncia ret&rica e a hist&ria da l'ngua, especialmente no que se refere
ao provimento e 0 fixa#$o dos seus recursos lexicais.
O perfil de Jer&nimo Cardoso, ainda que sumariamente esbo#ado,
lan#a alguns esclarecimentos oportunos sobre a sua obra e especialmente no
que respeita ao seu envolvimento com a lexicografia e com a ret&rica2.
O nosso autor foi um humanista operoso que dedicou a sua vida ao
ensino do latim. Nasceu em data incerta, no in'cio do s(culo XVI, na
cidade de Lamego. Foi estudar para Salamanca3, onde recebeu a mensagem
dos grandes mestres das artes 1sermocinales3 que ilustraram Salamanca nas
primeiras d(cadas do s(culo, ali teve a oportunidade de conhecer os novos
manuais escolares, as gram%ticas, as ret&ricas, os copiosos vocabul%rios
)facilmente reproduzidos ent$o pelos prod'gios da tipografia, tornavam
infinitamente mais f%cil a tarefa dos estudantes*. Instalou-se em Lisboa, no
princ'pio dos anos trinta, como mestre de gram%tica e certamente com fama
de bom latinista, porque mereceu ser convidado para proferir a li#$o
inaugural, no ano lectivo de 1536, na Universidade de Lisboa, mesmo sem
pertencer ao seu corpo docente4. Em Lisboa continuou a viver, at( ao fim
da vida )c. 1569*, certamente vigiado pela Inquisi#$o, que entretanto lhe
descobrira a condi#$o de crist$o-novo, por via das declara#.es de uma sua
tia que fora presa em 15535. Ao longo destes anos produziu e publicou v%rios
textos em latim e nomeadamente: uma colect+nea epistologr%fica; um
conjunto de textos po(ticos, de teor l'rico e narrativo; uma gram%tica latina,
duas vezes reeditada com altera#.es, e um conjunto de dicion%rios em que
se destaca um dicion%rio de portugu,s - latim em 1562, onde pela primeira
vez se alfabetou o l(xico da l'ngua portuguesa, e um dicion%rio de latim -

2 Para a biografia e obra vide: Justino Mendes de Almeida, 1O primeiro lexic&grafo
portugu,s de l'ngua latina3 in Euphrosyne; II)1959*, p. 139-152; Paul Teyssier,
1Jer&nimo Cardoso et les origines de la lexicographie portugaise3, in Bulletin des
Etudes
Portugaises et Br-siliennes, 41 )1980*, p. 7-32.
3
Joaquim Ver'ssimo Serr$o, Os Portugueses no Estudo de Salamanca $I- 1250-1550%,
Lisboa,
1962.
4
Os velhos professores da universidade devem ter desvalorizado o acto, perante o
constrangimento da transfer,ncia eminente para Coimbra.. Cf. A. Moreira de S%,
1Jer&nimo Cardoso e os mestres da Universidade de Lisboa em 15363, in Revista da
Universidade
de Coimbra, vol. 30, 1983, p. 253-278.
5
I. S. R(vah, 1Les origines de Jer&nimo Cardoso, auteur du premier dictionnaire
portugais inprim(3 in Boletim da Academia das Ci#ncias de Lisboa, XXXVI )1964*, p.
277-279
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portugu,s, fortemente influenciado pela obra de Nebrija, publicado logo
depois da sua morte em 1569/706.
Por toda esta obra, podemos dizer que perpassa a li#$o de
Quintiliano, n$o s& de modo impl'cito, como nos textos versificados, mas
tamb(m, por vezes de modo expl'cito.
Por exemplo, na li#$o inaugural de 1536, na Universidade de Lisboa, dita
Oratio pro rostris, e que apresenta como subt'tulo - de laudibus omnium
disciplinarum - o louvor da ret&rica, entre o conjunto das artes liberais,
assume uma particular veem,ncia. Cardoso dedica-lhe quatro p%ginas da sua
ora#$o. Trata-a na sequ,ncia da gram%tica e come#a justamente por afirmar
que: 1O primeiro benef'cio da gram%tica consiste justamente no acesso 0
superior sublimidade da ret&rica3, e continua depois um fundamentado e
tradicional louvor: a eloqu,ncia ( suav'ssima e deliciosa como o mel,
conquista cidades, constr&i a cidadania, ( simultaneamente /til e bela. E
antes de concluir cita, para refor#ar a sua argumenta#$o, precisamente
Quintiliano )1ut cum Fabio dicam3*, deixando assim bem claro o
reconhecimento da sua refer,ncia autoral. Para Cardoso, a ret&rica e a
po(tica eram artes gramaticais, e por isso, a cita#$o ( integrada numa
diatribe contra os advers%rios da gram%tica que escarnecem desta arte por
ser est(ril e fraca e a desprezam pela sua aridez e inutilidade. S$o
1grammaticastri polyposi3 aos quais agrada mais o cheiro das urtigas que o
da mangerona e que n$o reconhecem a diferen#a entre a farinha e o farelo7.
A presen#a da informa#$o ret&rica pode assinalar-se, de modo mais
ou menos expl'cito, em outros textos da obra liter%ria de Jer&nimo Cardoso,
mas ( sobretudo nos seus dicion%rios que essa informa#$o se torna mais
6

Hieronymi Cardosi Lamacensis Dictionarium ex Lusitanico in Latinum Sermonem,
Lisboa, Jo$o "lvares, 1562 )no c&lofon 1563*; Dictionarium Latinolusitanicum & vice
versa Lusitanicolatinum... per Hieronymum Cardosum Lusitanum, Coimbra, Jo$o de
Barreira,
1570 )no c&lofon 1569*.
7
Grammatices praeterea beneficio ad summum Rhetorices fastigium pleno gradu
contenditur, quae cunctis ciuitatibus, ducibus, ac regibus domi, militiaeque
quantum emolumenti attulerit, ex veteribus exemplaribus deprehenditur.
Constat autem eloquentiam suauissimam et pene melleam esse. <...= Nisi forte
falsum fuisse credimus, quod Pyrrhus Epirotarum rex dicere consueuit: plures se
urbes Cyneae legati sui oratione ac eloquentia, quam armis expugnasse. Plus enim
facundia, quam ferrum conficit. Et quanuis tela in vtramque partem valeant
detorqueri, quia non solum ad sedandos populi tumultus, verum etiam ad ciuiles
priuatasque dissensiones concitandas recte possunt accommodari, non ideo tamen
malum quidpiam et noxium censeri debet, quo si voles, bene uti licet. <...=
Ex hac ergo disciplina Grammatices, quae Rhetoricen et Poeticen complectitur,
uberrimos et opulentissimos fructus demetimus. <...= Atque per eam ad sublimiores
et longe beatiores disciplinas unicus pateat aditus. Quo minus audiendi sunt scioli
quidam, et ut ita dicam, grammaticastri polyposi, quibus urticas, quam amaracos
olfacere suauius est, nec siligineum panem a furfureo sciunt internoscere. Qui hanc
artem ut tenuem et ieiunam )ut cum Fabio dicam <Institutio Oratoria, I. IV. 5=*
cauillantur, et tanquam aridam et minus frugi eram fastidiunt. Jer&nimo Cardoso,
Ora'(o de sapi#ncia proferida em louvor de todas as disciplinas - Trad. de Pinto de
Menezes e Intr. de Justino Mendes de Almeida, Lisboa, Inst. de Alta Cultura, 1965,
p. 100-104*.
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evidente e particularmente importante para a sua difus$o no meio escolar e
para a sua integra#$o no espa#o lingu'stico e cultural portugu,s.
Cardoso integrou nos seus dicion%rios, especialmente no Dictionarium
Latinolusitanicum, uma esp(cie de subdicion%rio com a nomenclatura
ret&rica. S$o v%rias centenas de entradas com toda a metalinguagem
ret&rica, 0s quais se juntam, ainda que em menor quantidade, as
metalinguagens da po(tica e da gram%tica, perfazendo um conjunto de cerca
de mil entradas.
O tratamento dicionar'stico desse vocabul%rio ( extremamente
rudimentar, o autor sabia que se tratava de um vocabul%rio marcado, o
importante era fix%-lo, esclarecer a sua configura#$o ortogr%fica, identific%lo e dar-lhe um pequeno apoio sinon'mico, por vezes mesmo s& em latim,
sobretudo quando fosse mais dif'cil encontrar um equivalente em
vern%culo. Pode servir-nos de exemplo um pequeno 1corpus3 que
destac%mos do conjunto deste gloss%rio ret&rico. Escolhemos todos os
artigos identificadas pelo classificador figura, que foi sobretudo utilizado no
in'cio do dicion%rio. S$o pouco mais de tr,s dezenas de entradas no
conjunto das v%rias centenas, mas parecem-nos suficientemente exemplares
e especialmente indiciadoras da deliberada inten#$o do dicionarista de
integrar essa terminologia especializada.
Amphibologia, ae. figura est, s. palaura duuidosa.
Anadiplosis, is. A figura por onde redobramos a palaura do verso.
Anaphora, ae. Figura pera repetir, vt Vergilius. Nate meae vires: nate patris
summi.
Anastrophe, es. figura, i. inuersio, vt Italiam contra te propter.
Antapodosis, figura est, retributio, vide Quintilianum.
Antiphora, ae, figura est, i. tacita obiectio.
Antiphrasis, figura, ao contrairo, vt parcae, quia nemini parcunt, lucus quia
caret luce, manes, quia non sunt boni.
Antipodosis, figura est. s. Retributio.
Antiptosis, figura est, i. casus pro casu.
Antithesis, figura est, litera pro litera, vt olli, pro illi.
Antitheton, figura est, cum contraria, contrarijs opponuntur. vt: frigida
pugnabant calidis, humentia siccis.
Antonomasia, figura est, quae dignitatem exprimit, vt apostolus, i. paulus.
Saturnia pro Iunone.
Aphaeresis, figura est, abcisio literae, vt pono pro depono.
Apocope, figura est, quae in fine carminis literam abscidit, vt, immitis
Achili pro Achilis.
Aposiopesis, figura est indignantibus familiaris, hoc est reticentia, vt Vergil.
Quos ego.
Apostrophe, figura est, i. conuersio, quae fit per secundam personam, vt, te
alloquor o africane.
Archaismos, figura est, i. antiquitas quando aliquid antique vel vetuste
dicitur.
Cacephaton, figura est, Turpisonus, na, onum.
Cacosyntheton, figura est, i. mala compositio. A maa composi#am.
Hyperbole, es: figura, i. Superlatio.
Macrologia, ae. Figura est. s. longus sermo.
Metalepsis, figura est. i. transumptio.
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Metonymia, figura est, i. Transnominatio.
Onomatopaeia, ae. Figura, idest, nominis fictio.
Paradigma, atis, figura est hortantis, siue deterrentis enarratio.
Parenthesis, is, figura est, i. interpositio.
Schema, atis. A figura de grammatica.
Synechdoche, es. Ho concebimento, figura est.
Synthesis, ios, constructionis figura est. A composi#$o.
, is, figura est cum rem magnam humiliter exponimus.
Tropus, i. A figura de grammatica, ou Rhetorica.
Zeugma, atis. Figura conhecida antre os Grammaticos.

Antes de qualquer outro coment%rio sobre este pequeno 1corpus
lexical3, ser% necess%rio ter presente que ele n$o foi certamente elaborado,
pelo menos em exclusivo, pelo autor. Como j% not%mos acima, trata-se de
um vocabul%rio que podia ser recolhido em gloss%rios ou outras fontes onde
ele se encontraria j% organizado, mas n$o foi poss'vel identificar qualquer
texto que pudesse servir de refer,ncia privilegiada para esta lista de palavras.
Os principais dicion%rios europeus da (poca inclu'am igualmente toda a
nomenclatura ret&rica. Fez-se uma compara#$o entre esta s(rie de entradas
e as equivalentes, nos dicion%rios de Nebrija )ed. Sevilha de 1516* e do
Calepino )ed. de Lyon de 1559*. Ambos registam tamb(m as mesmas
entradas, mas com algumas discrep+ncias que nos levam a supor que n$o
foram fontes directas. Como quer que seja, o mais importante, do nosso
ponto de vista, ( que o autor tenha entendido que o seu dicion%rio poderia
ser um ve'culo oportuno e adequado para a informa#$o ret&rica. Oferecia
um acesso f%cil, r%pido e fidedigno para esse conhecimento t$o
assiduamente solicitado. N$o obstante o car%cter for#osamente muito
sint(tico da informa#$o, n$o deixava de ajudar os estudantes. Podia suprir
ocasionalmente a consulta do manual da disciplina e, em qualquer caso,
sempre seria um auxiliar da mem&ria, tornando aquelas palavras familiares e
facilitando a sua lembran#a. A origem hel(nica da nomenclatura deveria
causar alguma estranheza nos ouvidos habituados ao universo lingu'stico
portugu,s, e tornava ainda mais /til e desej%vel o apoio dos dicion%rios,
sobretudo quando os alunos n$o cursavam simultaneamente o grego, o que
aconteceria com frequ,ncia, visto que o estudo do grego era geralmente
pouco frequentado entre escolares portugueses.
Neste pequeno conjunto vem explicitamente confessada a heran#a de
Quintiliano, no artigo:
Antapodosis, figura est, retributio, vide Quintilianum.

Cardoso cita ainda duas vezes o nome do calagurritano. Numa delas
(, sem d/vida uma transcri#$o de Nebrija, no artigo:
Fasciatim, aduer. Quint. dixit. de feyxe em feyxe.
)Nebrija - Fasceatim Quintilianus dixit per singulos fasces*

N$o se trata de nomenclatura ret&rica, e Cardoso limita-se a adequar
a glosa nebrissense ao seu dicion%rio portugu,s, tal como fez em milhares de
outros artigos.
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Numa segunda cita#$o, o nome de Quintiliano aparece na explica#$o
de um ad%gio, e tem aqui para n&s um especial interesse, visto que nos
remete para a tradi#$o do ensino da ret&rica. O nome de Quintiliano e de
C'cero s$o confrontados, naturalmente com vantagem para o Arpinate:
Nec decima quidem Syracusanorum pars. Nem a decima parte de Syracusas.
Dir-se-ha dos que sam muyto ricos, porque a cidade de Syracusas foi tam
rica que os muyto ricos n$o chegav$o a decima parte della. Vemos isto
deste modo: rico he Quintiliano de eloquentia, porem em compara#$o de
8
Tulio nam he a decima parte de Syracusas.

Os ad%gios constituem mais um elemento que podemos identificar
como fazendo parte do patrim&nio ret&rico que se encontra no dicion%rio
de Cardoso. No Dictionarium Latinolusitanicum est$o integrados mais de
3000 textos sentenciosos, retirados de um 'ndice alfab(tico dos Ad!gios de
Erasmo. O aproveitamento deste 1corpus3 n$o deixa de corresponder 0
doutrina de Quintiliano, que valoriza a frase e os 1exempla3 como objecto
de eloqu,ncia, e louva mesmo a estrutura sentenciosa no estilo de S(neca
)1multae in eo claraeque sententiae3 Institutio Oratoria, 10. 1, 129*.
NasAsubsequentes edi#.es dos dicion%rios de Jer&nimo Cardoso,
pelo menos a partir de 1613, foi ainda acrescentado no final do volume um
ap,ndice com um conjunto de frases elegant'ssimas 9, acentuando assim a
pertin,ncia dos dicion%rios como instrumentos de ensino e de exercita#$o
da ret&rica. Este procedimento foi retomado e alargado por Bento Pereira
)1605-1681*, o grande dicionarista portugu,s do s(culo XVII, que
acrescentou ao seu Thesouro da Lingoa Portuguesa )1647* um Floril-gio dos modos
de fallar, e adagios da lingoa portuguesa, justificando-se justamente com a
oportuna autoridade de Quintiliano: 1lembrado do que diz Quintiliano lib.
10. cap. 1 que o corpo da eloquencia he a frase, compuz este Florilegio, ou
colheita de flores, a saber, frases Portuguesas com Latinas, & dos principaes
adagios Portugueses, com seu Latim Proverbial correspondente310.
8

O estudo da recep#$o de Quintiliano em Portugal, onde foi bem conhecido e
amplamente citado pelos humanistas, desde os finais do s(culo XV, ( um trabalho
ainda por fazer e ser% sem d/vida um indicador hist&rico-cultural interessante que,
al(m do dom'nio da hist&ria da ret&rica, nos poder% informar sobre muitas outras
dimens.es com especial incid,ncia sobre os fluxos da informa#$o acad(mica na
Europa e, em suma, sobre a hist&ria das mentalidades. Que saibamos, Quintiliano
n$o foi publicado em prelos portugueses antes do s(culo XVIII, se exceptuarmos
as 349 senten#as coligidas por Andr( Rodrigues Eborense e publicadas na Primera
parte de las sentencias que hasta nuestros tiempos, para edificacion de buenos costumbres,
estan
por diuersos Autores escritas, em Coimbra, em 1554.
9
Varii loquendi modi, siue phrases elegantissimae ex praecipuis Autoribus decerptae
praesertim ex Marco Tullio Cicerone ex lingua Materna in Latinam redactae, & collectae
ex thesauris linguae Latinae, & Dictionarijs erudissimorum nostri temporis virorum
Augustini Barbosa, BartholamaeBraui, & Morelli Campani, in hac vltima editione auctae
&
illustratae, Vlyssipone. Ex Officina Petri Craesbeeck, Anno 1619.
10
O Florilegio foi primeiro publicado aut&nomo, em Lisboa, por Paulo Craesbeeck,
em 1655. Vide Telmo Verdelho, 1Aspectos da obra lexicogr%fica de Bento Pereira3,
in XXe Congr,s International de Linguistique et Philologie Romanes, t. IV, Section VI.

166

DICIONAR-STICA PORTUGUESA

Al(m destes aspectos, a presen#a da ret&rica, como universo de
refer,ncia pedag&gica e cultural, ( uma constante dos dicion%rios de
Jer&nimo Cardoso. A palavra 1oratio3, por exemplo, e todo o conjunto de
seus derivados, 1orator3 e 1oratoria3 tal como as formas portuguesas
1orador3 e 1orat&ria3 ocorrem muitas dezenas de vezes no conjunto do
dicion%rio.
O mesmo acontece com a designa#$o de 1ret&rica3 que ( evocada
mais de trinta vezes ao longo do dicion%rio, na forma portuguesa 1retorica3
ou 1reytorica3, ou na latina 1rhetorica3, ou ainda numa multiplicidade de
forma derivadas tais como 1retoricar3, 1retorico3, 1reytorico3, 1retoricos3,
1reytoricamente3, 1rhetor3 1rhetorice3, 1rhetoricor3, 1rhetoricus3,
1rhetorisso3, 1rhetoristes3.
Notemos, de passagem que as formas portuguesas 1reytorica3,
1reytorico3 e 1reytoricamente3 suscitam o problema da vernaculiza#$o do
vocabul%rio t(cnico latino. A norma do portugu,s moderno fixou as formas
latinizadas 1ret&rica3 e 1retoricamente3, e o mesmo aconteceu 0
nomenclatura ret&rica em geral. Todavia Jer&nimo Cardoso deve ter sentido
alguma perplexidade em rela#$o a esta decis$o, em algumas entradas fez
ainda uma tentativa de aportuguesamento. Entretanto, a perman,ncia do
latim, nos manuais de ret&rica e como l'ngua de ensino, fez prevalecer a
terminologia latinizada, e ainda bem, porque podemos assim beneficiar de
mais uma linguagem internacional que nos une.
Em todo o caso, aportuguesando ou n$o o vocabul%rio da ret&rica, a
mensagem de Cardoso prolongou-se na lexicografia portuguesa at( aos
dicion%rios modernos e constituiu indubitavelmente um elo, nesta longa
tradi#$o do estudo e da exercita#$o da palavra, que verdadeiramente
transforma o mundo e pode levar os homens at( 0 vizinhan#a da felicidade.
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5. A INFORMA12O RET"RICA NO V OCABULARIO DE
B LUTEAU : DA DESCRI12O DA L.NGUA 9 COMPOSI12O
LITER!RIA

Jo(o Paulo Silvestre
Os primeiros textos em portugu,s sobre ret&rica e teoriza#$o liter%ria,
n$o especificamente dirigidos para a orat&ria sacra, s$o publicados no in'cio
do s(culo XVIII. Os seus autores, Francisco Leit$o Ferreira )1667-1735* e
Louren#o Botelho Sotomaior )1671-1738* foram membros da Academia dos
Singulares, que quer pela dura#$o, quer pelo facto de reunir a nobreza
erudita de Lisboa, se considera uma das principais academias liter%rias da
(poca. Influenciados pelos tratados castelhanos e italianos, A Nova arte de
conceitos )1718-1721* e o Systema rhetorico )1719* constituem um esfor#o de
codifica#$o e divulga#$o do gosto liter%rio, e s$o justamente reconhecidos
porque procuram representar pr%ticas e concep#.es liter%rias socialmente
valorizadas1 .
A estes t'tulos deve acrescentar-se o Vocabulario Portuguez e Latino
)1712-1728*, cuja redac#$o foi moldada pelas expectativas de recep#$o do
mesmo p/blico a que Leit$o Ferreira e Botelho Sotomaior se dirigiam.
Rafael Bluteau, participante nas Confer,ncias Discretas e Eruditas, na
Academia Portugueza e na Academia Real de Hist&ria, estava consciente da
procura e da funcionalidade da informa#$o ret&rica, na exercita#$o liter%ria
e no conv'vio do sal$o, e por isso dicionarizou e explicou a sua terminologia
em portugu,s, exemplificando-a com um corpus de lugares selectos.
O levantamento e an%lise da informa#$o registada no Vocabulario
revela-se ainda mais pertinente se atentarmos no perfil do lexic&grafo:
Bluteau conheceu profundamente os c&digos liter%rios italiano, espanhol e
franc,s; produziu reflex$o metaliter%ria sobre panerese, envolvendo-se na
quest$o dos 1m(dotos de pregar32; compilou em latim trabalhos de s'ntese
sobre ret&rica3; manifestou um distanciamento cr'tico em rela#$o ao gosto
dominante das composi#.es po(ticas nas academias liter%rias.
Ao lado de D. Francisco Xavier de Meneses, participou activamente
na reformula#$o dos objectivos das academias liter%rias com um conjunto
de reflex.es em que teceu cr'ticas 0 vacuidade da produ#$o acad(mica
anterior, notando a pobreza dos conte/dos e a aproxima#$o ao gosto
italiano. Especial reprova#$o lhe mereceram as composi#.es po(ticas da
Academia dos Singulares, acerca das quais comenta, ap&s citar estrofes
exemplificativas, No engenho, discri#a., agudeza, e primor Poetico, com que
1

Sobre a import+ncia de Leit$o Ferreira e Botelho Sotomaior no contexto da
Academia dos Singulares )fundada em 1714*, cf. Castro, 1973: 151-153. Cf. tb. Silva,
1858-1923:
II, 415-417 e V, 194-195.
2
Bluteau,
1698:
11-12, 28.
3
Cf. o cap'tulo NPraeviae notiones ad conceptus praedicabiles inventionem,
constructionem, variationemque utilesK )Bluteau, Oraculum*.
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os Academicos tratara. estes, e outros semelhantes assumptos, certamente
he digno de admira#a.; na. p&de haver assumptos mais inuteis, e menos
dignos do talento, habilidade, e sciencia de ta. grandes sogeitosK )Bluteau,
1727-1728: I, 327*. Saliente-se que os seus reparos se referem ao conte/do e
n$o 0 forma, tanto mais que o teatino seguia os c+nones barrocos e
compunha destramente de acordo com os r'gidos formalismos ainda em
voga entre n&s.
Ambos os textos dos acad(micos singulares foram objecto de uma
leitura atenta por parte de Bluteau: o Systema foi usado no Vocabulario como
fonte autorizadora de terminologia da ret&rica, bem como de algumas
defini#.es; a Nova arte foi revista pelo lexic&grafo, na qualidade de censor
do Santo Of'cio. Ali%s, ( precisamente nessa censura que se encontra um
precioso testemunho indirecto em que declara o m(todo para a
aprendizagem dos princ'pios da ret&rica: tal como as restantes artes, ser%
dominada atrav(s do conhecimento dos seus conte/dos, expressos atrav(s
de uma terminologia explicada e exemplificada4. Trata-se de uma
1perspectiva lexicol&gica3, de quem entendeu os dicion%rios como ve'culo
privilegiado de acesso ao saber.
A terminologia da ret&rica no Vocabulario

Bluteau pretende uma representa#$o satisfat&ria dos diversos
dom'nios do l(xico, destacando os neologismos e os termos t(cnicos que
n$o haviam sido registados em dicion%rios anteriores. Acompanhando os
modelos de dicion%rios universais que se publicam em Fran#a, promove
uma ampla recolha das terminologias do mundo natural e das actividades
humanas, de acordo com uma divis$o embrion%ria das %reas cient'ficas que
se aprofundar% ao longo de todo o s(culo XVIII. Mas a nomenclatura (
bastante abrangente, e concede tamb(m um espa#o privilegiado a %reas da
tradi#$o da erudi#$o humanista, como a filosofia, a teologia, a codifica#$o
liter%ria e a ret&rica.
4

NA muytos lhes parece, que para fallar bem, & apurar com sutileza o discurso,
lhes basta seguir os impulsos do seu genio. Com esta errada imagina#$o, &
presun#a. temeraria, entra. 0s cegas no Palacio da Eloquencia, & sem tomar lingua,
nem buscar guia, querem penetrar de primeyro jacto no cabinete das Musas. Em
toda a Arte, assim mecanica, como liberal, o primeyro estudo he a intelligencia dos
nomes, termos, & frases; at: nos officios fabrJs he ta. precisa esta noticia, como na
Logica, ou Dialectica a do significado de termos abstractos, ou c)cretos, consequentes, &
transcendentes, & na Theologia, o saber o que os Professores desta sciencia
entendem por Innascibilidade, Circuncesa), Acto puro, prioridade de origem,
concomitancia natural, & sobrenatural, & outras mysteriosas expressoens, com que a
sciencia, ou ignorancia humana procura introduzirse no Sacrario dos arcanos
Divinos. Pela mesma raza., que nas mais Artes, ne de bem dizer, he precisa a
noticia dos termos, com que os que a sabem, se explica., & como as palavras, sa.
interpretes dos conceytos, na. poder%. os curiosos aprender esta Nova Arte de
Conceytos, sem entender as regras, que d% o Author, & as palavras, com que as
declara. K )Censura do P. M. Dom Rafael Bluteau Qualificador do Santo Officio, 30
de Julho de 1720*.
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Por ser um dicion%rio orientado para o aux'lio 0 produ#$o textual, o
autor declara que Ntraz os nomes de todos os tropos, & figuras da
RethoricaK5. Todavia, o Vocabulario n$o ( um dicion%rio exaustivo e os
crit(rios para a selec#$o da nomenclatura impediriam, em todo o caso, que
viesse a ser um dicion%rio de ret&rica completo. Ao contr%rio dos manuais
de ret&rica latinos, o Vocabulario apenas registaria como entrada as palavras
portuguesas equivalentes aos termos greco-latinos ou os decalques que j%
eram comprovadamente empregues por autores portugueses.
N$o obstante as transposi#.es das palavras greco-latinas serem
admitidas na nomenclatura, mantendo quase intocada a ortografia, n$o
aceita todos os termos latinos que estavam registados em textos portugueses
da (poca. No Systema, que ( uma fonte autorizada e cuidadosamente
explorada, muitas palavras s$o ignoradas, porque se referiam a figuras de
raro emprego nas l'nguas cl%ssicas. Por exemplo, Bluteau n$o referencia
nenhuma das seguintes esp(cies de ant'teses, enunciadas por Botelho
Sotomaior:
figura Antithesis, ou Enansiosis, a que podem chamar com os Latinos
Opposi#a.: a qual fazemos qu$do directamente oppomos palavras a palavras
<…= Cujas especies principaes sa. as figuras Paradiastole: a qual fazemos
quando de duas couzas, q tem a mesma significa#a., & vulgarmente se
confundem, negamos huma, & affirmamos outra <…= Antimetabole, ou
Antimetatesis, a que os Latinos chama. Commuta#a. <…= Oximorum, a q os
Latinos chama. Contentio <…= & de outras mais figuras derivadas destas, &
quasi suffraganeas; quaes sa. a Diallelon, Enagonion, Anaclasis, Metathesis, &
Antizagoge <…= )Sotomaior, 1719: 61-62*

Pode considerar-se que a selec#$o do lexic&grafo representa a
percep#$o de qual seria, 0 (poca, a terminologia b%sica da ret&rica, na
perspectiva da intercomunica#$o entre o latim e o portugu,s. Al(m de dotar
a l'ngua da capacidade de traduzir um conjunto de termos t(cnicos, que
eram essencialmente uma das partes mais nobres da literatura latina cl%ssica
e do exerc'cio de escrita em latim, as defini#.es propostas e os exemplos
permitem a aplica#$o da 1figura3 em l'ngua portuguesa, valorizando assim o
vern%culo, que deste modo demonstra a capacidade de reproduzir e recriar
as possibilidades est(ticas da l'ngua m$e.
H semelhan#a dos crit(rios adoptados para termos das ci,ncias e das
profiss.es, as palavras eram admitidas como portuguesas porque eram
usadas com autoridade e propriedade de sentido. Transferir a vast'ssima
terminologia compendiada em manuais de ret&rica latinos para entumecer a
nomenclatura seria uma pervers$o desse princ'pio.
No Vocabulario, a inclus$o neste dom'nio lexical ( marcada por
express.es como termo da ret&rica, termo ret&rico, figura, artif"cio ou tropo.
Algumas das entradas que recebem essa marca#$o expl'cita s$o:
Adnomina#a., Amplifica#am, Anastrophe, Antistrophe, Apodo, Apostrophe,
Communica#a., Concessa., Confirma#a., Contraposi#a., Corre#a.,
5

Bluteau, 1712-1728: I, NAo leitor impertinenteK.
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Depreca#a., Disposi#a., Distribui#a., Enumera#am, Epanaphora, Epidictico,
Epiphonema, Ethopeia, Exaggera#am, Exclama#am, Execra#a., Exorna#am,
Extenua#a., Fic#a., Grada#am, Gradua#a., Hypallage, Hyperbole,
Hypotyposis, Illusa., Improprio, Indigna#a., Induc#am, Insinua#am,
Interroga#a., Interrup#am, Ironia, Judicial, Lugares Communs, Met%phora,
Metonymia, Nomina#a., Predicamento, Preoccupa#a., Presump#$o,
Pretermissa., Prosopop,ya, Retic,ncia, Schema, SJmile, Simulcadens,
Simuldesinente, Sustenta#a., Syn(cdoque, Synonymia, Topico, Traduc#a.,
Transi#a., Tropo.

A estrutura e extens$o dos respectivos artigos ( vari%vel, mas os mais
completos geralmente incluem informa#$o etimol&gica, a defini#$o em
portugu,s acompanhada da formula#$o latina, exemplos latinos do emprego
da figura ret&rica e uma cita#$o de autor portugu,s que documenta o uso
da palavra6.
AP!DO, ou Apoda. Parecem derivados do verbo Grego Apodidoein, que val

o mesmo, que em latim Reddere, ou de Apodosis, Figura de Rhetorica, a que
os latinos chama. Redditio, a qual se faz, quando a huma ora#a. de
differentes Epithetos, ou vocabulos, responde outra em opposi#a., como
neste lugar de Terencio, Adeone me ignavum putas, adeone porro ingratum;
aut inhumanum, aut ferum, ut neque consuetudo, neque amor, neque pudor
commoveat, ur servem fidem. <...= E assi Apoda, ou Apodo he huma especie
de compara#a. com que engenhosamente huma cousa reponde a outra, por
galantaria, ou por zombaria. Urbana, vel jocosa, & mordax comparatio, ou
colatio, onis. Fem. Os ditos graciosos de semelhan#as a que commummente
chama. Apodas, que se sa. bem apropriadas da. sal a pratica, & gosto aos
ouvintes. Lobo Corte na Aldea, Dial. 11. pag. 234. Apodos afrontosos, com que
reprehendia. a covardia. Vieira, Tom. 10. pag. 221.

As defini#.es propostas por Bluteau n$o s$o inovadoras, baseando-se
nas explica#.es que poderiam ser encontradas na generalidade dos
dicion%rios latinos autorizados, como ( o caso do Calepino ou do Tesaurus
Linguae Latinae de R. Estinenne, que tamb(m concediam particular aten#$o
0 defini#$o de termos metalingu'sticos e metaliter%rios. A sistem%tica
declara#$o do equivalente latino, justificado com a autoriza#$o em
Quintiliano ou C'cero, assegura a intercomunica#$o entre o latim e o
portugu,s, transportando para o vern%culo n$o s& o dom'nio terminol&gico,
mas tamb(m a propriedade de sentido do termo original. Talvez por isso a
defini#$o portuguesa ( frequentemente acompanhada pela transcri#$o do
excerto latino que a originou, o que, na perspectiva do lexic&grafo, resulta
numa confronta#$o da justeza dos sentidos, n$o se tratando portanto de
uma mera duplica#$o de informa#$o.
I N S I N U A F A M . Artificio da Rhetorica, com que particularm,te nos

Exordios, o Orador se insinua no animo, & na benevolencia dos ouvintes.
Insinuatio, onis. Fem. Cic. Oratio quadam dissimulatione, & circuitione
obscur: subJens auditoris animum. Cic.
6

Salvo indica#$o em contrario, no presente texto as cita#.es de artigos de
dicion%rio referem-se ao Vocabulario.
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O facto de, em grande parte dos artigos, as figuras apenas se
encontrarem exemplificadas em latim revela o grau de erudi#$o do p/blico a
que o Vocabulario se destina e a valoriza#$o social da composi#$o em latim
neste momento hist&rico. Desde express.es de tipo quase mnem&nico, a
longos excertos de obras de C'cero, todos estes exemplos haviam sido
amplamente recenseados pela lexicografia latina do s(culo XVII.
ANTISTROPHE . Derivase do Grego Antistrophi, que val o mesmo, que

Inversa.. He huma figura de Rhetorica, c. que alternativamente se poem
antes, & depois duas cousas, que dependem huma da outra, v. gr. o Criado do
Senhor, e o Senhor do Criado. Servus domini, & dominus servi. Antistrophe,
es. Fem. Aquila Rhetor.
SUSTENTAFAQ. Figura da Rhetorica. He quando suspendemos os animos

dos ouvintes por algum breve espa#o, e logo nos declaramos, com alguma
raza. na. esperada. Em Cicero, na Ora#a. Pro Ligario temos este bello
exemplo. Hinc profectus, non ad Caesarem, ne iratus; non ad domum, ne
iners; non aliquam in regionem, ne condemnare causam illam, quam scentus
est, videretur. <...=

Se o Vocabulario se limitasse a uma repeti#$o de material latino
modelar, o contributo para a constitui#$o de uma terminologia
documentada em portugu,s seria pouco significativo, pois a sua utilidade
dependeria da habilidade dos leitores para o traduzir e adaptar 0
composi#$o em vern%culo.
Mas, ainda que n$o de forma sistem%tica, o lexic&grafo alterou a sua
t(cnica de redac#$o dos artigos, no sentido de uma progressiva liberta#$o do
confronto estrito com o latim. No decurso do longo processo de escrita do
Vocabulario, o autor reavaliou o patrim&nio liter%rio impresso, renovado
com a edi#$o de textos de parenese, poemas (picos, obras nos dom'nios da
historiografia, hagiografia e do direito. O exerc'cio po(tico ( valorizado 6
n$o s& em latim, mas agora tamb(m em vulgar 6 com a participa#$o da
nobreza da corte de D. Jo$o V em academias e certames liter%rios. Nos
/ltimos volumes do Vocabulario e nos dois volumes do Supplemento amplia a
quantidade e o valor informativo dos exemplos de constru#.es em
portugu,s, investindo num discurso de tipo did%ctico, pr&ximo de um
manual de composi#$o, com exemplos 1fabricados3 em que se reconhece a
influ,ncia latina:
METONYMIA. Deriva-se do Grego Meta, & Onoma, ou )segundo o
dialecto dos Eolios* Onyma, que val o mesmo que Nome, & assim
Metonymia, he Transnomea#$o, ou posi#$o de hum nome no lugar de outro;
& he figura da Rhetorica, com a qual se troc$o os nomes das cousas, como
quando se poem o continente pelo conteudo, a casa v. g. por aquelles que
est$o nella, o effeito pela causa, o inventor pela cousa inventada, Baccho por
vinho, Ceres por p$o, Portugal pelos Portuguezes, o Author pela sua obra, S.
Thom0s, v. g. pelos livros que escreveo, &c. Metonymia, ae. Fem. He
palavra Grega. Alguns lhe cham$o Transnominatio, mas ainda que em
Suetonio se ache o verbo Transnomino, n$o acho exemplos do nome
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Transnominatio. O Author das Rhetoricas a Herennio lhe
Denominatio, onis. Fem. <...=

chama

Este tipo de fraseologia ( recolhido a partir do arsenal proporcionado
pela experi,ncia do p/lpito, dos manuais de ret&rica sacra, da tradu#$o de
exemplos latinos, mas n$o aproveita excertos do corpus liter%rio em
portugu,s. De facto, o tipo de cita#.es de autores portugueses que
apresenta n$o se destina a ilustrar a 1figura3 ret&rica, mas sim o uso em
contexto da palavra que a designa. Se n$o constitui um cat%logo modelar da
habilidade dos bons autores )Rodrigues Lobo, Manuel de Faria e Sousa,
Ant&nio Vieira*, pelo menos confirma o uso da terminologia, respeitando a
propriedade do sentido. O padre teatino, censor do Santo Of'cio, prefere
apresentar exemplos marcados por um tom moralizante, com rela#.es de
proximidade com o discurso religioso:
CONCESSAQ. Figura da Rhetorica. He quando concedemos em nosso favor

alguma cousa, que nos adianta, ou prova o que vamos a dizer, v. g. Se na.
fizera este acto de humildade, sim ficava mais brioso, mas na. se mostrava
ta. bom Christa.. Concessio, onis, Fem. Cic. )Conduplica#a., Concessa.,
contraposi#a., Systema Rhetorico, 123.

Bluteau demonstra especiais reservas em rela#$o ao texto po(tico em
portugu,s. O Systema apresentava diversos exemplos de aplica#$o de figuras,
mas o lexic&grafo omite-os ou altera-os de modo a eliminar alus.es sensuais
que eram claras no texto de Botelho, que tomava por mote a descri#$o de
uma dama e de uma rosa que caiu aos seus p(s. Por exemplo, a prop&sito da
figura simulcadente, Botelho escreve Nse sempre busca. as Damas flores para
seu ornato, colha. agora esta Roza para seu exemploK )Sotomaior, 1719:
124*, mas Bluteau modifica o tom: NSimulcadente. He o nome Latino de
huma figura de Rhetorica; e he quando a mesma figura consta de dous
periodos com igualdade nos casos, v. g. se sempre busca. as Damas bellas
flores para seu ornato, colha. agora esta flor murcha para seu exemploK.
4 ainda poss'vel identificar informa#.es do dom'nio da ret&rica, sob a
forma de m%ximas ou senten#as que enunciam recomenda#.es aos oradores,
visando a efic%cia na produ#$o do discurso. Na maior parte dos casos,
surgem inclusive em entradas que n$o est$o directamente relacionadas com
a tem%tica, apenas para exemplificar ou apresentar um constru#$o latina,
acompanhada da respectiva tradu#$o em portugu,s. Mais n$o ( que a
repeti#$o de um fundo de fraseologia comum no ensino da l'ngua latina,
largamente conhecido e reconhecido pelos leitores do dicion%rio, e que por
ser insistentemente glosado sugere que a ret&rica fazia parte de um fundo
de refer,ncia partilhado pela popula#$o escolarizada.
DESAGRADAR <...= Governarse o prudente Orador pelos ouvidos dos

circunstantes; deve mudar o que lhes pode desagradar. Auditorum aures
moderantur oratori prudenti, & provido; & quod respuunt, immutandum est.
Cic. Convem, que no discurso na. haja nada de aspero, nem cousa, que
desagrade. Nihil ut asperitatis habeat, nihil off,sionis. Cic.
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A ret&rica e o discurso dicionar'stico

O modelo tipol&gico do Vocabulario ( definido tendo em conta um
p/blico e objectivos que o afastavam dos dicion%rios escolares. Bluteau
escreve de acordo com as expectativas da nobreza culta com que partilha o
espa#o de palavra proporcionado pelos encontros nas academias liter%rias.
O discurso acad(mico exigia formas conservadoras, e n$o dispensava os
preceitos da ret&rica que o enobreciam e lhe conferiam a dignidade
adequada 0s assembleias. Rompendo o equil'brio cl%ssico entre docere e
delectare, predomina a fun#$o do deleite, tanto o provocado no leitor, como
aquele que o autor experimenta no momento da elabora#$o, orientando o
texto no sentido de despertar no leitor o prazer de contemplar a
complexidade da constru#$o engenhosa e decifrar os mecanismos dessa
mesma constru#$o )Pires, 1998: 41*7. H luz da po(tica barroca, o requinte
formal constitu'a um crit(rio fundamental para a avalia#$o da qualidade da
produ#$o liter%ria, que n$o poderia deixar de se repercutir na escrita do
Vocabulario, porquanto o dicion%rio se apresentava como prolongamento do
discurso acad(mico e como manual auxiliar para oradores, prosadores e
poetas. Pode mesmo reconhecer-se uma coer,ncia entre o estilo de
redac#$o do dicion%rio e as reflex.es acad(micas de Bluteau sobre quest.es
est(ticas: ( l'cito o investimento ret&rico num texto que pretende ser
informativo, desde que n$o obscure#a os conceitos8.
Para Bluteau, o tipo de informa#$o que os leitores esperam do seu
dicion%rio n$o ( apenas o acesso ao significado das palavras, mas sobretudo
em que medida se pode exprimir, no registo mais adequado, o significado
por elas veiculado. Sem a preocupa#$o de ensinar o 1indouto3, o Vocabulario
pretende ser um instrumento orientador das pr%ticas discursivas do homem
da corte, para quem as cerim&nias p/blicas, os festejos, as preced,ncias, o
comportamento pessoal, s$o actos em que ( imprescind'vel o dom'nio da
palavra e dos s'mbolos que preenchem o quotidiano.
H%, intencionalmente, uma t(nue fronteira entre a explica#$o do
significado e a express$o do significado, da' que, no espa#o que os
dicion%rios modernos reservam 0 defini#$o, o Vocabulario nos proponha
7

A poesia desta (poca e a literatura em geral foram rotuladas de obscuras, mas os
tratadistas distinguiam entre dois tipos de obscuridade, como refere Maria
Gon#alves Pires: Na que deriva de ideias profundas, temas complexos, e que (
considerada t$o louv%vel como inevit%vel; e a que resulta de termos desusados, de
met%foras
estranhas, de sintaxe extravagante, que ( condenadaK )ibidem, p. 43*.
8
A quest$o ( abordada no Systema, prevendo que as quest.es cient'ficas possam
tamb(m ser tratadas num estilo elaborado: N<...= se a materia dos Ceos he a mesma
em especcie com a materia dos corpos sublunares? Assim se explicaria nuamente
hum Filosofo, mas revestindo-o hum Orador dos adornos Rhetoricos, diria. Se por
ventura seria. ta. ditozos os homens, os brutos, & as plantas, que fossem
compostos da mesma materia, de que se fabricou esse sublime Palacio da
Divindade? <...= Por estes, & outros infinitos modos pudera na. s& propor, mas
discorrer o Orador sabio qualquer questa. scientifica, adoptandoa, & adornandoa
com os preceitos da arte em muito natural filha sua. K
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par%frases, retoricamente motivadas, que mais n$o s$o que elementos
auxiliadores da composi#$o escrita, adequada aos registos da orat&ria %ulica
e acad(mica, da poesia e da parenese. Assim, a descri#$o lingu'stica de tipo
dicionar'stico admite defini#.es estilisticamente elaboradas, como em
ENVEJA e VINHO:
ENVEJA. Paixa. vil, d9r indigna, & maligno pesar do bem do proximo, como

se fora mal proprio <...=
VINHO . Nectar da terra, & ambrosia dos mortaes, he #umo de uvas
maduras, espremido, & fermentado <...=

Encontram-se sobretudo defini#.es por par%frase, que s$o um recurso
essencial para o desenvolvimento e amplifica#$o dos conceitos na est(tica
barroca. As par%frases s$o frequentemente completadas com compara#.es
que desenvolvem o conceito, propondo estrat(gias discursivas para a
argumenta#$o, num contexto em que a tem%tica religiosa ( recursiva:
PERTINDNCIA. Obstina#a. voluntaria, & maligna, como a do Herege que

persiste no seu erro, sem querer ouvir a verdade, ou sem a querer seguir,
depois de ouvida <...=

4 comum que as defini#.es se alarguem sob a forma de descri#.es,
redigidas de acordo com preceitos da ret&rica, em que o texto ( constru'do
tendo por base um conjunto coeso de descri#.es, assinalando-se a
quantidade de enumera#.es e o paralelismo das estruturas sint%cticas. N$o
se trata apenas de apresentar a informa#$o dicionar'stica num registo
1elevado3, pois ( not&rio que os conte/dos se repetem na sucessivas
par%frases, pelo que estamos perante um cat%logo de 1possibilidades
discursivas3.
PESTE. Mal epidemico, cuja essencia, no meyo dos estragos, que causa, ainda

se ignora. O commum dos Medicos diz, que a peste he huma febre
agudissima, maligna, contagiosa, venenosa, a qual se manifesta com buboens,
nodoas, antrazes, & que acomete, & mata a muitos. Outros dizem que a
peste he huma podrida. animada, inimiga, & destruidora de todas as for#as,
& ac#.es da vida. Dizem outros que a peste he hum levedo, & fermento
contagioso, ou )como outros declara.* hum corpusculo venenoso, cujas
causas remotas sa., ou malignos influxos celestes, ou indigestas, & cruas
exhala#oens da terra, que de ordinario acompanha. os terremotos, & da
terra se c.munica. aos mais elementos, inficionando os ares, & as aguas. Os
sinaes do contagio da terra se vem nos insectos, & animaes subterraneos,
como formigas, minhocas, coelhos, toupeyras, etc. que desamp%ra. a sua
natural habita#a., & fogem dos lugares em que se cre0ra..
A composi#$o liter%ria

O Vocabulario inclui recursos para servir de apoio 0 composi#$o
liter%ria e 0 orat&ria em diversos registos, compendiando exemplos de
desenvolvimento textual e elementos tem%ticos frequentes no discurso
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barroco )mitologia, hist&ria antiga, descri#.es simb&licas*, apresentados em
moldes que permitiam um aproveitamento quase imediato. O modelo (
inspirado no Dictionnaire general et curieux de C. Rochefort )1685* e utiliza
largamente o material nele acumulado, o que n$o invalida a inclus$o de
alguns textos do pr&prio Bluteau, que os contempor+neos reconheciam
como um h%bil orador. Al(m do citado Dictionnaire general, este tipo de
informa#$o era abundante em manuais de ret&rica, de lugares predic%veis e
de interpreta#$o de passos b'blicos, que o teatino possuiria em v%rias
l'nguas.
No Vocabulario, os discursos s$o predominantemente orientados para
o p/lpito, de tal modo s$o f(rteis em refer,ncias b'blicas e prescri#.es
morais. O espa#o que lhes ( dedicado ( vari%vel, bem como a sua extens$o,
apresentando-se sob a forma de m%ximas, apotegmas, ou mesmo breves
discursos com uma estrutura l&gica coerente, que inclui a apresenta#$o de
proposi#.es e uma conclus$o. Estes discursos ocorrem na depend,ncia de
palavras cujo sentido aponta directamente para valores morais, mas h% um
consider%vel grau de imprevisibilidade, j% que se verificam in/meras
rela#.es anal&gicas, decorrentes dos pr&prios artif'cios discursivos. A
ordena#$o deste material parece obedecer mais uma indexa#$o lexical do
que tem%tica. Assim, artigos como PECCADO, PECCAR ou PARAISO 6
que s$o termos marcados no discurso religioso 6 s$o surpreendentemente
pobres em sugest.es para os pregadores. Todavia, o tema da salva#$o e da
condena#$o ( recorrente ao longo do Vocabulario, mas partindo de outros
termos-chave em que assenta o discurso.
Bluteau d% prefer,ncia a estrat(gias habituais na parenese barroca,
como a personifica#$o dos v'cios e virtudes e a insist,ncia na linguagem
metaf&rica:
ENVEJA <…= Em todos os peccados h+ algum gosto, inda que falso, & breve.

Desafoga a ira, tomando vingan#a, recrease a sensualidade nas delicias,
deleitase a cobi#a nas riquezas, cevase a gula nos banquetes, mas na. olha a
enveja para o bem, sena. para o converter em tormento. A Enveja he
vibora, que rasga o ventre, que a engendrou; tra#a, que roe o panno,
que a produz; Era, que derruba o muro, que a sustenta; vive do seu
veneno, & com suas settas se mata; he o algoz do seu patibulo, & a furia do
seu Inferno <…=

Sugere frequentemente imagens aleg&ricas como a caminhada ou a
luta, entre outros lugares comuns do discurso religioso )cf. ESCRUPULO,
infra*. No que respeita 0 l'ngua, sobressai a explora#$o das rela#.es
sem+nticas, sob a forma de jogos de palavras, enumera#.es e ant'teses
engenhosas, e demais estrat(gias da amplifica#$o barroca, mas sem
agudezas extremas que tornem impercept'vel o conceito )cf. VIDA*:
ESCRUPULO. <…= Na estreita campanha de huma consciencia timorata, da.

os escrupulos grandes batalhas. Duvidosa a alma entre peccado, & na.
peccado, como se estivera suspensa entre o ceo, & o Inferno, j+ affirmando o
que nega, j% negando o que affirma, se contradiz a si propria, & se implica
comsigo mesma <…=
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VIDA <…= S& p&de a vida humana parecer breve aos que errando o caminho,

va. direitos ao inferno. Notavel loucura esta, queixarse de que passa o
tempo, & buscar passa tempos; entregarse a prazeres fugitivos, & sentir que
a vida fuja. Mais justa seria a queixa do homem no principio da vida, que no
fim, porque nasce para morrer, & morre para sempre viver <…=

Estes discursos podem ser aut&nomos em rela#$o ao sentido da
palavra-lema, na medida em que s$o ponto de partida de desenvolvimentos
anal&gicos.
A tradi#$o lexicogr%fica

O Vocabulario de Bluteau foi a grande fonte do desenvolvimento da
dicionar'stica moderna do portugu,s. Os lexic&grafos seguintes, com
especial destaque para Ant&nio Morais Silva )c. 1756-1825*, procuraram
ampliar a nomenclatura, mas simultaneamente contrariar a tend,ncia
cumulativa que caracterizava o Vocabulario, tendo em considera#$o
aspectos como o formato, o manuseio e a concis$o da informa#$o
fornecida, adaptando-se 0 crescente procura deste g(nero de instrumentos
lingu'sticos. Para compor o Diccionario da lingua portugueza )1789*, Morais
trabalhou sob a perspectiva de uma delimita#$o tipol&gica renovada 6 em
que um dicion%rio de l'ngua n$o deve obrigatoriamente suprir as fun#.es
de um comp,ndio enciclop(dico 6 e por isso reavaliou a pertin,ncia do
registo de determinados dom'nios lexicais, eliminando a generalidade dos
termos da hist&ria antiga, geografia e mitologia.
Comparando os dois dicion%rios, constata-se que Morais recuperou
do Vocabulario a maior parte das entradas relativas 0 informa#$o ret&rica, o
que nos permite concluir que, neste dom'nio, Bluteau foi o primeiro a
constituir uma recolha terminol&gica, especialmente importante porque
consagrou a passagem ao portugu,s de termos greco-latinos, ao mesmo
tempo que procede a uma fixa#$o ortogr%fica que se manter%, nos seus
tra#os gerais, at( 0 reforma da escrita no s(culo XX.
A hipertrofia de informa#$o e pr%tica ret&rica no Vocabulario ( uma
marca do tempo em que foi redigido e o resultado de uma envolv,ncia
socioliter%ria irrepet'vel. Morais, com uma expectativa de recep#$o muito
diferente, procurou alterar ou eliminar as defini#.es estilisticamente
elaboradas, de modo a aproxim%-las de um discurso de tipo
metalingu'stico. Na redac#$o dos artigos, perde-se o pendor did%ctico das
explica#.es, apresentado apenas exemplos para clarificar a defini#$o, sem o
intuito de servir de modelo para a escrita9.
9

Bluteau )1712-1728*: NVINHO . Nectar da terra, & ambrosia dos mortaes, he
#umo de uvas maduras, espremido, & fermentado <...=K
Silva )1789*: NVINHO, s. m. o mosto na primeira fermenta#$o <...=K
Bluteau )1712-1728*: NPERTINDNCIA. Obstina#a. voluntaria, & maligna, como a
do Herege que persiste no seu erro, sem querer ouvir a verdade, ou sem a querer
seguir, depois de ouvida <...=K
Silva )1789*: N PERTINANCIA, s. f. obstina#$o, contumacia, voluntaria, e de m%
f( <...=K
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O Vocabulario permaneceu, nos anos seguintes, como uma obra
prestigiada, reconhecida como modelo autorizador e instituidor de um
c+none liter%rio. Se a terminologia da ret&rica foi incorporada em outros
dicion%rios, a informa#$o complementar de apoio 0 escrita e muito
particularmente da orat&ria sacra n$o foi recuperada, pelo que o dicion%rio
de Bluteau continuou a ser assiduamente frequentado pelos escritores e
pregadores da (poca, tanto pela vertente latina como pela portuguesa. A
recupera#$o desse patrim&nio, com o aux'lio de instrumentos inform%ticos
que tornem eficaz a leitura e a pesquisa, revelar% certamente uma fonte de
refer,ncia da cultura liter%ria do s(culo XVIII.
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6. ORTOGRAFIAS E DICION!RIOS ORTOGR!FICOS
Jo(o Paulo Silvestre
Os tratados ortogr%ficos publicados a partir de meados do s(culo
XVII exploram as vantagens de uma configura#$o de tipo paralexicogr%fico.
Observa-se a inclus$o de listas ordenadas de palavras, cada vez mais
extensas, agrupadas de acordo com o tipo de dificuldade que suscitam.
Inicialmente estas listas pareciam servir como demonstra#$o das regras
ortogr%ficas enunciadas, mas, sobretudo ap&s a Orthographia de Feij&, as
longas sequ,ncias alfabetadas autonomizam-se do enunciado te&rico e
reformula-se o modo como os tratados ortogr%ficos respondem 0s
solicita#.es dos consulentes, j% que o modelo se aproxima bastante dos
modernos dicion%rios ou prontu%rios ortogr%ficos.
A obra de Bento Pereira, Regras gerays, breves, & comprehensivas da
melhor orthografia com que se podem evitar erros no escrever da lingua Latina, &
Portugueza )Lisboa Occidental, Domingos Carneiro, 1666* ( um
complemento sobre mat(ria ortogr%fica para se juntar ao conjunto
dicionar'stico da Prosodia. Inclui, al(m dos enunciados te&ricos, uma s(rie
de listas alfabetadas )1varias taboas, para o bom fallar, & escrever3*,
intituladas 1reforma#oens3.
As listas d$o um precioso testemunho da variedade do registo escrito,
pois enumeram um conjunto de grafias incorrectas, mas aceit%veis,
distinguindo aquelas que eram absolutamente condenadas. Compilando
palavras Nque a ignorancia do vulgo corrompeoK, a primeira lista (
encabe#ada por formas a emendar, enquanto a seguinte apresenta palavras
toleradas, que podem ser 1melhoradas3.
<erradas/emendadas=
Deus, / Deos
des / dez
dezcan#ar / descan#ar
despe#ome / despidome
devino / divino
dinoyte / de noyte
Docto / Douto
Doctor / Doutor
<toleradas/melhoradas=
Psalmo / Salmo
Si / Sim
Sinco / cinco
socresto, socrestar / sequestro, sequestrar
Sofrimento, sofrer / soffrimento, soffrer
Solemne / solenne
Somana / semana
Sospiros / suspiros
Sospeytar / suspeytar
Soprir / supprir
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As restantes listagens s$o mais usuais na tradi#$o gramaticogr%fica,
recolhendo dificuldades resultantes de casos de homografia, homofonia e
paronomia: NDe palavras que tendo diversa significa#am, s& se distinguem
no escrever, por h2as terem letra singela, outras dobradasK )p. 96* )p. ex.
Capa os boys, verbo / cappa, vestido*; NDas palavras que tendo diversa
significa#am, s& podem ser distinctas, & conhecidas pola diversidade do
accentoK )p. 98* )Ac(rto, dou no sito / Acerto, caso*; NDas palavras que
tendo diversissima significa#am, tem pequena diversidade no escreverK )p.
99* )Amegeas, marisco / amexeas, fruyta*.
A Orthographia da Lingua Portugueza de Lu's Caetano de Lima,
publicada em 1736 )Lisboa Occidental, Ant&nio Isidro da Fonseca*
apresenta listas dispersas pelos diversos cap'tulos, geralmente de dif'cil
consulta, pois referem-se a palavras que apresentam dificuldades no uso de
uma consoante. Mais interessantes s$o as sequ,ncias de palavras compostas
por prefixa#$o ou os cap'tulos em que as listas de palavras s$o ordenadas a
partir da /ltima s'laba, a prop&sito das dificuldades na grafia e aplica#$o dos
sufixos.
Nos tratados de Jo$o Morais Madureira Feij& )1734* e Lu's Monte
Carmelo )1767*, as listas de palavras s$o editadas 0 parte, sob a forma de
extensos dicion%rios de erros, com uma formula#$o lexicogr%fica
suficientemente elaborada. Pretendem corrigir desvios da padroniza#$o
ortogr%fica e da pronuncia#$o, e adicionalmente indicam o significado,
como se de um dicion%rio de l'ngua se tratasse. Est$o integrados em
tratados ortogr%ficos, mas podem ser consultados autonomamente, pois
recuperam informa#$o do enunciado te&rico e resolvem situa#.es que n$o
est$o contempladas nos exemplos das regras.
O texto de Monte Carmelo, mais tardio, corresponde 0 valoriza#$o
da componente para-dicionar'stica e promete Ncatalogos, e explica#am de
muitos Vocabulos antigos, e antiquados, para intelligencia dos antigos
Escritores Portuguezes; de todos os Termos Vulgares menos cultos, e mais
ordinarios, que sem alg2a necessidade nam se devem usar em Discursos
eruditos; das Frases, e Dic#oens C&micas de mais frequente uso, as quaes
sem hum bom discernimento nam se devem introduzir em Discursos graves,
ou s(rios; e finalmente dos Vocabulos, e diversos Abusos da Plebe, mais
conhecidos, e contrarios ao nosso Idioma, os quaes sempre se devem
corrigir, ou evitarK )folha de rosto*.
Os dicion%rios e a constru#$o da norma ortogr%fica

Os gram%ticos e os lexic&grafos do in'cio do s(culo XVIII,
procurando para a l'ngua portuguesa as mesmas qualidades de regularidade
e perenidade que identificavam no latim, parecem reconhecer
consensualmente a estreita rela#$o entre a codifica#$o ortogr%fica e o usus
scribendi de autores modelares. Todavia, a crescente circula#$o de texto
impresso tornava mais evidentes as diferen#as nas conven#.es de escrita,
dificultando a tarefa de quem procurava obstinadamente a norma nos
textos liter%rios.
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A import+ncia do exemplo dos autores e a diversidade de usos
relacionam-se com as condi#.es de aprendizagem da escrita. Os m(todos de
ensino assentavam n$o na exposi#$o de regras, mas na reprodu#$o repetida
de silab%rios e frases modelares que muitas vezes eram manuscritas pelos
professores e expostas para os alunos copiarem. Nem todos teriam acesso a
cartilhas ou catecismos did%cticos, o que logo 0 partida potenciava a
diversifica#$o de usos1 . Ap&s um ensino das primeiras letras muito
rudimentar, esperava-se que, para o aperfei#oamento das suas
compet,ncias, os escreventes tomassem por imit%veis as formas que
encontravam registadas nos diversos impressos. Conhecer o significado de
novo vocabul%rio e saber reproduzi-lo graficamente dependia do tipo de
textos a que o escrevente tinha acesso. Nesta perspectiva, um impresso
podia constituir, sem que o autor o previsse, um modelo de norma
ortogr%fica. E, porque o manuscrito sofria frequentemente altera#.es
ortogr%ficas na tipografia, podia s,-lo 0 revelia das prefer,ncias de escrita do
pr&prio autor.
A populariza#$o dos dicion%rios ( um fen&meno tardio, que para o
franc,s e ingl,s ocorre no s(culo XVIII e, no caso do portugu,s, apenas no
s(culo seguinte. Nunca poderiam ser um modelo para a maioria dos
escreventes, mas estavam seguramente na mesa de trabalho dos autores e
compositores tipogr%ficos respons%veis pela produ#$o de textos impressos.
Mas a l'ngua portuguesa n$o tinha, no s(culo XVII, um dicion%rio que
recolhesse um n/mero suficientemente elevado de palavras do vocabul%rio
comum e de linguagens de especialidade e que, na falta de uma autoriza#$o
acad(mica, funcionasse como padr$o, ainda que sem explicita#$o de
crit(rios para a selec#$o das grafias. O italiano e o franc,s conheceram
tentativas consistentes de estabelecer um padr$o regulador atrav(s dos
dicion%rios das academias ou de acad(micos: o Vocabolario degli accademici
della Crusca )1623, 1691* e o Dictionnaire de l/Acad-mie Fran'oise )1694* s$o
testemunhos desse esfor#o.
O Dictionarium ex Lusitanico in latinum sermonem )1562* de Jer&nimo
Cardoso e o Dictionarium Lusitanicolatinum )1611* de Agostinho Barbosa eram
obras antigas que continuavam a ser reeditadas com poucas altera#.es. O
dicion%rio mais recente era o conjunto formado pela Prosodia )latimportugu,s* e Thesouro )portugu,s-latim*, publicados pelo jesu'ta Bento
Pereira a partir de 1634 e 1647 respectivamente, e usados nos col(gios da
Companhia at( 0 expuls$o em 1759. A Prosodia/Thesouro era o mais extenso e
1

O testemunho de Jo$o Madureira Feij& ( esclarecedor: NBreve Instruc#am para
os Mestres das Esch&las de L,r, e Escrev,r. Sa. as Esch&las o primeiro ber#o,
aonde se cria. innumeraveis erros assim no pronunciar, como no escrever; porque
na. s& escrevem por traslados, que sendo na letra h2a admira#a. da vista, pela
galhardia do rasgo, sa. na Orthografia h2a torpeza da pronuncia#a. pela fealdade
dos erros: mas tambem aprendem a ler por cartas, em que muitas vezes mais sa. os
erros, que as palavras; e como se habitOa. nelles, ainda que estudem Latim, sempre
os usa. por costume. Para se evitar este damno, seria justo, que nas Esch&las se na.
ensinasse a escrever sena. por traslados impressos, que j% hoje se vendem nas
imprensas: ou que os Mestres os fiz(ssem, e mostrassem a pessoas doutas, para
examJnar a sua orthografia. K )Feij&, 1734: 547*.
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difundido corpus dicionar'stico do portugu,s, devido ao facto de os mais de
70 mil artigos terem glosas de apreci%vel extens$o, com bastante
acumula#$o sinon'mica. Podia facilmente ser usado para o acesso a
significados em portugu,s, se o consulente soubesse qual a palavra latina
que traduzia um determinado termo.
Todavia, no que respeita ao esclarecimento da grafia de palavras
portuguesas, revelava-se menos eficaz. O termo latino nem sempre era
traduzido para portugu,s, ou sendo um termo que a l'ngua decalcara, n$o se
indicava uma forma com adapta#.es na grafia, partindo-se do princ'pio de
que a palavra latina era informa#$o suficiente.
Diabetes, ae, m. g. O compasso; item a dizenteria, ou camaras doen#a, ou
effluc#am das ourinas; item o cano de agua; item a guela; item a passagem;
item doen#a dos rins, que causa grande sede.
Dyspnoea, ae, f. g. A difficuldade de respira#am, a asma doen#a.
Glaucoma, atis, n. g. Doen#a dos olhos, quando se fazem mais verdes do
natural.

S$o menos frequentes os casos em que se testemunha a introdu#$o do
decalque na l'ngua, se bem que com as marcas de uma grafia
etimologizante:
Gonorrhoea, ae, f. g. Pollu#am continua, & nam voluntaria, doen#a.
Gonorrhoeus, oei. O doente de gonorrhea.
Tympanites, ae, vel is, m. g. Hydropesia, com que inchada a barriga soa
dentro como tambor, ou adufe.
Tympaniticus, a, um. Pessoa doente de hydropesia Tympanite.

O facto de as defini#.es portuguesas serem express.es parafr%sticas e
descritivas convidava a considerar o termo t(cnico latino como palavra
decalc%vel. A t(cnica lexicogr%fica de Bento Pereira apontava para uma
compara#$o produtiva entre o latim e o portugu,s, no sentido de uma
relatiniza#$o da l'ngua a n'vel lexical. O dicion%rio registava in/meros
neologismos latinos para garantir que tudo pudesse ser dito em latim, pelo
que essa inova#$o se poderia facilmente alargar tamb(m ao portugu,s, pois
mesmo quando essa transposi#$o n$o era feita, o consulente imitaria o
processo que observara em outras palavras. Em suma, indicava modelos para
a cria#$o de neologismos, mas n$o demonstrava o modo como as regras da
ortografia portuguesa os poderiam aclimatar.
Muitos dos decalques passaram a ser termos usuais, ocorrendo na
nomenclatura portuguesa de dicion%rios publicados na primeira metade do
s(culo XVIII. Todavia, o principal dicion%rio em circula#$o I a Prosodia 7
n$o esclarecia essa inova#$o, pois as glosas foram apenas pontualmente
alteradas. Assim, os consulentes continuavam a nortear a grafia destas
palavras, que j% consideram portuguesas, pela forma original latina )por
exemplo, Feij& indexava card"aco, epidemia, tympanDtis ao mesmo tempo que
as reedi#.es do dicion%rio de Bento Pereira apenas consagravam os termos
latinos. *
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Prosodia )1697* 6 Epidemia, ae, f. g. A chegada 0 cidade, ou doen#a, que
corre pello povo.
Orthografia )1734* 6 EpidemJa. Com mi longo, doen#a como p(ste, que
infici9na a todos.
Prosodia 6 Cardiacus, a, um. Cousa doente do cora#am, ou do estomago.
Orthografia 6 CardJaco. pen. br. remedio que conforta o cora#a..
Prosodia 6 Tympanites, ae, vel is, m. g. Hydropesia, com que inchada a
barriga soa dentro como tambor, ou adufe.
Orthografia 6 TympanJtis. huma esp(cie de hydropesia.

Sem dicion%rios, a falta de instrumentos de apoio 0 normaliza#$o da
ortografia era uma necessidade comummente reclamada, inclusive em
assembleias de eruditos como as Confer,ncias Discretas e Eruditas )1696*, a
Academia Portuguesa )1717* e a Academia Real de Hist&ria )1720*. Os
gram%ticos, lexic&grafos e pedagogos que deixaram obras sobre ortografia
eram simultaneamente homens p/blicos, com direito 0 palavra na corte, nos
p/lpitos importantes e nas academias liter%rias e cient'ficas: os textos que
publicavam e a l'ngua em que se exprimiam reflectiam simultaneamente a
sua erudi#$o. A l'ngua, que veicula o pensamento e o conhecimento, n$o
podia sofrer de uma desregula#$o que a tornasse ineficaz enquanto garantia
da perenidade da mensagem veiculada. Da mesma forma que estes literatos
acad(micos desconfiavam da qualidade da escrita de autores do s(culo
anterior, a sua escrita irregular podia ser descredibilizada pelos vindouros.
Os textos dos principais autores de obras metaortogr%ficas desta
(poca 6 Rafael Bluteau, Jer&nimo Contador de Argote, Jo$o Madureira
Feij& e Lu's Caetano de Lima 6 revelam preocupa#.es comuns. Estavam
conscientes de que o seu usus scribendi individual era apenas uma
possibilidade no largo espectro de variantes ortogr%ficas. N$o podiam
recorrer aos dicion%rios dispon'veis, pois n$o acompanhavam eficazmente o
processo de inova#$o lexical. Tinham receio de impor o seu usus, pois a
tradi#$o de normaliza#$o ortogr%fica, em outras l'nguas, era que os textos
normalizadores fossem produzidos por assembleias de eruditos, baseados
num corpus de textos impressos de autores de larga difus$o e
reconhecimento. Finalmente, sabiam que o corpus impresso de autores
portugueses n$o traduzia necessariamente o usus dos escritores, mas sim as
pr%ticas de escrita de cada oficina tipogr%fica.
Invocar a autoridade dos escritores era um jogo de contradi#.es, e os
gram%ticos sabiam-no, pois haviam passado pela experi,ncia de entregar
para edi#$o textos liter%rios ou outros textos metalingu'sticos. De edi#$o
para edi#$o, de caderno para caderno, as conven#.es ortogr%ficas sofriam
frequentemente altera#.es, ditadas por aqueles que, na maior parte dos
textos impressos, eram a verdadeira autoridade: os compositores
tipogr%ficos.
A generalidade dos autores confiava no conhecimento dos
compositores acerca da l'ngua e reconhecia-lhes a compet,ncia para
estabelecer uma configura#$o ortogr%fica. Outros resignavam-se com a
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desautoriza#$o e, quando poss'vel, exprimiam o seu descontentamento.
Rafael Bluteau afirma discordar de grafias que os compositores
modificaram, sobretudo no que respeita 0 duplica#$o de consoantes:
Advertencias para as emendas dos dous primeiros volumes. I. Na. se
aponta. os erros da pontua#a., pela multida. delles; facilmente os conhecer0
o Leitor discreto, & douto. II. Certas palavras sahem quasi sempre com
mais, ou menos letras, ou com letras trocadas: v. g. Edic#a., por Edi'a),
plurar, por plural, luzido, por luzidio, Salmacio, por Salmasio, accender, &
accezo, por acender, & acezo, &c. Tambem os erros deste genero sa. tantos,
que as emendas delles encheria. muitas paginas. )Bluteau, 1712-1728: V,
NErratas, e emendasK*.

A partir do momento em que os manuscritos eram entregues, os
compositores tinham liberdade para trabalhar autonomamente o texto de
acordo com o seu usus scribendi, bem como para suprir a falta de tipos nas
caixas poupando ou substituindo caracteres. Seriam minorit%rios os casos
em que havia um acompanhamento do autor, ou um acordo com a casa
impressora para preservar uma determinada ortografia. Uma correc#$o
posterior de grafias em provas tipogr%ficas tornaria a impress$o muito mais
cara, demorada e imperfeita, devido aos ajustamentos para introduzir as
altera#.es.
Atribuir directamente 0s casas tipogr%ficas uma autoridade I ou se
preferirmos, a culpa da varia#$o I equivaleria a retirar o valor da autoridade
dos escritores. Os (picos e os prosadores perderiam o seu valor simb&lico e
uma l'ngua nunca poderia ser ilustre se n$o houvesse autores que
escrevessem com propriedade de sentido e correc#$o: seria uma l'ngua
irremediavelmente imperfeita. Para legitimar uma regulariza#$o, ou
racionaliza#$o ortogr%fica, os gram%ticos e os lexic&grafos precisavam de
contornar os problemas de um corpus demasiado heterog(neo.
O s(culo XVIII inicia-se com a expectativa da publica#$o do
primeiro dicion%rio autorizado da l'ngua portuguesa. O Vocabulario,
Portuguez e Latino ( editado entre 1712 e 1728 e Rafael Bluteau pretende
exemplificar sempre que poss'vel as entradas com uma cita#$o de texto
impresso. Tal como os dicion%rios italianos e franceses 6 o j% referido
Vocabolario degli accademici della Crusca )1623, 1691* ou o Dictionnaire Fran'ois
)1680* de Pierre Richelet 6 apresenta um cat%logo de autores que n$o
podia deixar de ser extenso, uma vez que a qualidade da l'ngua era avaliada
em fun#$o da dimens$o do esp&lio liter%rio.
Trata-se de um corpus diversificado constitu'do com a preocupa#$o
de encontrar testemunhos do uso do maior n/mero poss'vel de palavras, o
que alarga o +mbito muito para al(m do texto liter%rio: NN$o pretendo, que
os dittos Autores sejam todos igualmente de boa nota; s9 digo, que as
palavras, que delles tirei, me pareceram dignas de alguma noticiaK )Bluteau,
1712-1728: I, NCatalogo… dos autoresK*; NAos que condenarem a confian#a,
com que allego com toda a casta de Autores, respondo, que me aproveitei
de todos, porque nas materias da sua profissam, cada hum delles he TextoK
)ibidem*. Assim, a variedade de op#.es ( muito maior do que se limitasse a
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eleger modelos privilegiados de boa escrita. O mais extenso dicion%rio que a
l'ngua portuguesa conhecera at( ent$o ( um testemunho expl'cito da
justaposi#$o de autoridades:
Asma, ou asthma, ou astma. Derivase do Grego Asthmainein, que val o
mesmo que Assoprar respirando. <...= Fernelio, & outros Medicos modernos
na. fazem escrupulo de Latinizar Asthma, atis. Neut. Na Asma raramente
convem sangria. Luz da Medicina, pag. 203.

Incapaz de justificar a prefer,ncia por determinado usus scribendi, a
forma de entrada ( acompanhada de variantes, sem esclarecer se a primeira
das formas ( a preferida. 4 frequente que ao longo do artigo a forma que
ocorre n$o seja a primeira, ou que a cita#$o que exemplifica o uso tamb(m
represente uma variante da forma de entrada.
Alquimista. O que sabe, ou exercita a arte chimica. <...= Chimicus, i. Masc.
Alquimista. )No sentido moral* Dei em Alchimista de hyppocrisias. Chagas,
obras Espirituaes. Tom. 2. pag. 168.

O lexic&grafo n$o pode definir regras de normaliza#$o ortogr%fica e
tentar empreg%-las no seu dicion%rio, pois contraria os usos das autoridades
com que atesta o significado das palavras. Por outro lado, mesmo que
pretendesse estabelecer uma regula#$o que observasse o seu pr&prio usus
scribendi )de tend,ncia etimologizante*, n$o estava autorizado a faz,-lo,
pois n$o era falante nativo. Est% consciente das desvantagens que este caos
importa para a l'ngua e para a qualidade do dicion%rio, que tem assim na
pouca validade da informa#$o ortogr%fica um dos maiores defeitos:
na. est% a Orthografia certa, porque at( agora na. achey no idioma
Portuguez regras de Orthografia ta. certas, nem Authores nesta arte ta.
uniformes, que tenha. assentado com geral aceita#a., e approva#a. dos
Doutos, o verdadeiro modo de escrever; <…= finalmente na Orthografia
Portugueza, como na casa onde na. ha pa., todos grita., e ninguem tem
raza., porque at( na. assentarem os Doutos, como o tem feito os das outras
na#oens, o modo com que se ha de escrever, sempre haver% contendas, e na.
saber% o vulgo quem tem raza.. Eu, que )como Estrangeiro* na. tenho voto
na materia, muitas vezes me achey ta. confuso, que na. sabendo que partido
seguir, em huns vocabulos me conformey com a Orthografia de huns
Authores, em outros com a de outros; e o peor he, que j% na. tem remedio
esta diversidade, porque nem posso fazer outra impressa., nem j% me he
possivel emendar o que escrevi. )Bluteau, 1712-1728, Sup. I: NAdvertencias a
todo o leitorK*.

Durante o per'odo em que os volumes do Vocabulario v$o sendo
editados, outros autores publicam textos gramaticais em que a vis$o
etimologizante da ortografia portuguesa ( defendida, aproveitando a
tend,ncia que Bluteau privilegiara, ainda que sem regularidade ou crit(rios
expl'citos.
A gram%tica Regras da lingua portugueza, publicada em 1721 por
Jer&nimo Contador de Argote )1676-1749*, consigna que a morfologia, a
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sintaxe e, em parte, a ortografia da l'ngua portuguesa devem configurar-se
por analogia com o modelo est%vel e racional do latim. Esta gram%tica
fornece poucas indica#.es sobre a ortografia, porque o objectivo ( fixar
uma terminologia e um modelo pedag&gico para a morfologia e a sintaxe.
Todavia, estabelece o princ'pio de que o paralelo entre as duas gram%ticas (
poss'vel, defendendo as op#.es gr%ficas que tornem a l'ngua portuguesa
mais semelhante 0 latina. A ortografia ( precisamente o dom'nio em que
Argote n$o consegue aplicar crit(rios de racionalidade, pois o corpus de
autores n$o permite estabelecer regras sistem%ticas. Assim, Nas regras da
Orthografia Portugueza a mayor parte depende de alguma noticia da lingua
LatinaK )Argote, 1725: 349*. Se no latim as regras da ortografia residiam nas
rela#.es etimol&gicas, no caso da l'ngua portuguesa, ser$o tantas as
excep#.es que a aprendizagem ( feita 1pelos livros da Orthografia
Portugueza, e tambem com o uso, e li#a. dos livros, attentando o como se
escrevem as palavras3 )ibidem*.
Jo$o Madureira Feij& )1688-1741* ( o primeiro gram%tico que pode
tomar partido da edi#$o completa do corpus dicionar'stico de Bluteau. Em
1734 publica uma Orthographia, que inclui um dicion%rio ortogr%fico, tendo
por objectivo expl'cito servir de instrumento normalizador. Tem cerca de
12000 entradas e ( publicado como complemento a um conjunto de obras
pedag&gicas, de largo uso nas escolas dos jesu'tas2.
Trata-se de uma ruptura com a c&moda procura de consensos que
caracterizou os textos metaortogr%ficos anteriores. No que respeita 0
defini#$o das autoridades que sustentariam um usus scribendi exemplar, n$o
encontra regularidade nos textos impressos de oradores e histori&grafos,
nem nos preceitos ditados pelos gram%ticos: NPor Auctores Portuguezes, ou
havemos de entender os Historicos, e Oradores, que compusera. na nossa
lingua; ou os Orthografos, que nos dera. regras para a escrever. Huns, e
outros bem podia. servirnos de exemplares para a imita#a., se nos seus
livros na. achassemos huma notavel variedade para o desacerto. K )Feij&,
1734: 3* Quanto aos dicion%rios, ainda que sejam testemunhos de refer,ncia,
n$o s$o instrumentos v%lidos para decidir quais as formas correctas, pois
por indecis$o dos lexic&grafos ou pela interven#$o das casas tipogr%ficas, a
Prosodia e o Vocabulario mant,m o registo de formas alternativas sem
discutir a aceitabilidade.
Outros Auctores ha, cuja Orthografia devia ser a mais correcta, porque
tinha. obriga#a. de a indagar. Sa. estes os Auctores dos vocabularios
Portuguezes, como os dous insignes doutores o P. Bento Pereyra no seu
Thesouro, e o P. D. Rafael Bluteau nos seus oito admiraveis tomos da lingua
Portugueza. Mas na. sa. poucas as palavras, que hum escreve por muito
differente Orthografia do que o outro <...=. E sendo este Auctor o ultimo que
escreveo na materia, teve raza. para mais apurar o exame das palavras
Portuguezas, como doutamente faz, ensinandonos nas mais dellas a sua
propria significa#a., a sua origem, e analogia: mas elle mesmo se queixa das
muitas que se imprimira. alheyas do seu original, ou por culpa do
2

A Arte Explicada ( um conjunto de volumes que acompanham a obra de Manuel
"lvares De Institutione Grammatica libri tr#s, publicada a partir de 1572.
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amanuense, ou por erro da imprensa, ou por descuido dos correctores;
porque no mesmo paragrafo se acha muitas vezes a mesma palavra escripta
de tres differentes modos, sem a conjun#a. ou, com que em muitas d% a
entender que se pode escrever ou huma, ou outra. )Feij&, 1734: 3-4*

Madureira Feij& redige o dicion%rio na primeira pessoa, construindo
p%gina a p%gina a autoridade do autor-linguista, que apresenta os seus
crit(rios e os aplica em extens$o ao l(xico da l'ngua portuguesa,
distinguindo explicita e sistematicamente quais as formas aceit%veis e as
formas erradas. O facto de n$o recorrer a cita#.es ou abona#.es permitelhe recusar formas que corriam impressas em edi#.es de autores
prestigiados.
As op#.es de Feij& resultam de um equil'brio entre a etimologia e os
usos consagrados, embora prefira as que se conformem com uma
racionaliza#$o etimologizante da l'ngua. As compet,ncias de comentador da
gram%tica de Manuel "lvares conferem-lhe autoridade fazer julgamentos
sobre as grafias que melhor se ajustam 0 mem&ria etimol&gica da l'ngua
latina e na exposi#$o de argumentos invoca as experi,ncias pessoais de
leitura/escrita enquanto professor e falante nativo3.
O desafio que se coloca ao autor-linguista ( contribuir para uma
normaliza#$o na medida em que estabelece um crit(rio )pessoal, discut'vel,
mas autorizado por si* para reduzir o n/mero de formas alternativas, ainda
que largamente difundidas em textos impressos. Ao contr%rio do que
sucedia com os tratados ortogr%ficos precedentes, os artigos do dicion%rio
ortogr%fico de Feij& t,m uma estrutura simples, opondo a forma correcta e
os 1erros3. Ali%s, as palavras 1erro3 e 1errado3 s$o constantemente usadas,
com uma convic#$o que os gram%ticos anteriores nunca haviam ousado.
Apesar de dar testemunho do uso de formas alternativas que seriam
geralmente aceites pela comunidade de escreventes eruditos, censura
aquelas se afastam da raz$o etimol&gica ou da analogia com palavras da
mesma fam'lia, procurando reduzir o espectro a uma /nica forma:
Pulverizar, ou Polverizar, o primeiro he mais proprio pela deriva#a. do
verbo Latino Pulvero, as, e he mais usado: o segundo he abuso de
etymologJa, e m% deriva#a. de P&.
Ab&bara. Pen. br. ou Ab&bora. Este conformase mais com o uso: porque
dizemos Aboboral, Aboborar. Eu Abob&ro, e na. Abob%ro.

A autonomia do autor revela-se no facto de registar as suas op#.es,
mesmo quando ( contrariado por usos enraizados. Nessas situa#.es,
3

NTor#a., Tor#o, Ter#ol, e Tro#&. assim achei escriptos estes quatro nomes, que
tanto se multiplicara. para significar h2a s& cousa, e nenhum acaba de explicar, que
he hum tumorsinho do feitio de h2 gra. de cevada, que nasce na pest+na, ou canto
dos olhos. Consultei o uso da pronuncia#a., e tambem o achei v%rio. Revolvi os
Vocabularios, e Pros&dias, e na. lhe achei deriva#a., nem origem. Fique o seu
exame para os que tira. %s palavras as letras da sua analogia. A Prosodia diz Ter#ol.
O Vocabulario diz Tor#a., ou Ter#ol. K
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exprime atrav(s de um 1voto-vencido3 a discord+ncia em rela#$o a formas
etimologica ou analogicamente injustificadas.
Ourina, Ourinar, Ourinol; estas palavras, ou fora. introduzidas pelo uso, ou
tiradas da etymologJa Gr,ga; porque pela deriva#a. do Latim, havia. de ser:
UrJna, urinar, urinol.

Ao propor uma leitura pessoal dos usos e da tradi#$o metalingu'stica,
Feij& distingue-se da autoridade difusa que os utilizadores do dicion%rio
encontravam nos ort&grafos, em Bento Pereira ou em Bluteau. A
funcionalidade da obra, muito semelhante 0 dos actuais prontu%rios,
apresentava uma solu#$o para a escrita n$o apenas do vocabul%rio
fundamental, mas tamb(m de linguagens de especialidade. Resolvida a
d/vida, restava a possibilidade de um segundo n'vel de leitura, com a
fundamenta#$o da prefer,ncia por uma determinada forma.
Em 1736, o Padre Lu's Caetano de Lima )1671-1757* publica uma
Orthographia da lingua portugueza, sem qualquer refer,ncia a Feij&. Caetano
de Lima ( muito mais contido na exposi#$o do autor-linguista e at( o
t&pico ret&rico que convida o autor a uma mod(stia em rela#$o ao seu
trabalho ( desenvolvido em moldes que comprometem directamente a
autoridade. Em primeiro lugar, relembra que os autores imit%veis s$o
tradicionalmente os que escrevem nos g(neros prestigiados: (pica, poesia,
prega#$o e historiografia. As obras metalingu'sticas s$o textos de recolha de
informa#$o, encarados como g(neros menores que desvalorizam o autor.
A vulgar, objec#a., com que nesciamente se procura desacreditar este
genero de livros, he dizer que s& arg/em trabalho, mas na. engenho nos seus
Authores. Eu convenho facilmente, em que nelles sena. encontra nem a
sutileza de hum Scoto, nem a medita#a. de hum Descartes; mas isso nasce da
diversidade da materia <...=. A obriga#a. do Author, que emprende huma obra,
he tratar dignamente a materia, sem exceder os limites, que lhe prescreveo a
natureza. )Lima, 1736: NPrologoK*.
O gram%tico n$o se sente habilitado para condenar ou classificar
como errado o usus scribendi de outros autores, apenas prop.e uma
discuss$o racional de Nprincipios certos, e geraes, para que de humas
palavras se deduza com facilidade a escritura das outrasK )ibidem*, regulando
a escrita por rela#.es de etimologia e analogia com palavras latinas, ou entre
palavras portuguesas.
Entre os modelos dispon'veis, Caetano de Lima prefere a
configura#$o ortogr%fica do texto impresso dos primeiros volumes dos
Sermoes )1679-1696* do Padre Ant&nio Vieira, um autor comummente
reconhecido como autoridade. Sem mencionar os autores das formas
preteridas, o nome de Viera abona sistematicamente as grafias que o
gram%tico I assim protegido I prefere:
as palavras Crescer, Descer, Nascer, Pascer, que vem de Cresco, Descendo,
Nascor, e Pasco. O Padre Antonio Vieira conserva a letra S nestas palavras,
ainda que outros Authores escreva.: Crecer, Descer, Nacer, Pacer )Lima,
1736: 209*.
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Alguns Authores escrevem Agoa, Lingoa, e pello contrario Legua, Magua;
mas tem contra si a Orthographia do Padre Antonio Vieira )Lima, 1736: 131*.

Vieira era um modelo contempor+neo, apreciado pelas possibilidades
est(ticas da sua express$o liter%ria, frequentemente reeditado e amplamente
divulgado no meio religioso e secular. O facto de se saber que parte dos
textos tinha sido revista em vida pelo autor refor#ava uma convic#$o de que
aqueles impressos representavam a escrita de um homem extremamente
erudito e mestre no dom'nio da vertente est(tica da linguagem. Mas
Caetano de Lima reconhece as perturba#.es da varia#$o gr%fica nos Serm)es,
sabendo que n$o seriam da responsabilidade do jesu'ta, mas sim dos
intervenientes no processo de edi#$o.
Os nomes, que tiverem E, ou I depois do SC, na. toma. outra Vogal no
principio, mas conserva. o mesmo SC, escrevendo-se Sceptro, Sciencia,
Scipia.. Esta he a Orthographia mais usada do Padre Antonio Vieira, ou do
Corrector das suas impressoens; comtudo no seu primeiro Volume, cuja
correa#a. dizem correo por sua conta, tira muitas vezes este Author, o S
inicial destas palavras, e escreve Ceptro, Ciencia, Cipia. )Lima, 1726: 209*.

Caetano percebe que a autoridade n$o reside na escrita do autor, mas
na autoridade simultaneamente an&nima e colectiva que fixou o texto
impresso. Todavia, o prest'gio da erudi#$o de Vieira e o usus scribendi dos
tip&grafos fundem-se num todo que por conven#$o e conveni,ncia se
designa metonimicamente por 1a escrita de Vieira3.
Na Orthographia da lingua portugueza contorna-se o problema da
variedade de usos atrav(s da selec#$o de um modelo preferencial. Todavia,
n$o ( um contributo eficaz para a normaliza#$o, pois as formas que n$o se
conformam com o modelo n$o s$o necessariamente classificadas como
erradas, s$o alternativas, tamb(m elas autorizadas4. Ainda que apontasse
solu#.es que poderiam conduzir a uma regulariza#$o, apresentava-se sob a
forma de um tratado, de dif'cil consulta, e sem oferecer forma expedita de
esclarecer d/vidas sobre a solu#$o para determinada palavra. Confrontada
com o modelo de Feij&, a obra n$o ( suficientemente funcional para se
estabelecer como autoridade e n$o voltar% a ser impressa.
Diferente ( o percurso da Orthographia de Feij&, que devido ao uso
escolar tem sucessivas reimpress.es e ser% o principal instrumento para uma
progressiva normaliza#$o da ortografia at( ao s(culo XIX5. Tal s& foi
poss'vel porque Feij& percebeu que Argote e Bluteau tinham sido v'timas
do princ'pio de que a l'ngua devia espelhar os usos liter%rios prestigiados,
4

N$o escrever como 1Vieira3 n$o significa escrever errado, ou de forma
irracional: NAqui seria o lugar de estabelecer a Orthographia dos Pronomes Meo,
Seo, Teo, <...= que muitos escrevem com o Ditongo de EU Meu Seu Teu, Creu,
Deu, Leu, &c. Esta materia he muy difficil de assentar, pois que entre os nossos
Authores reina huma grande variedade de Orthographia; e por cada parte se
offerecem
razoens de muita for#a. K )Lima, 1726: 119-120*.
5
Kemmler )2001: 206* identifica pelo menos 17 reimpress.es da Orthographia
entre 1739 e 1861.
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embara#ando-se em testemunhos textuais que n$o podiam oferecer um
modelo ortogr%fico coerente. H inadequa#$o das fontes autorizadoras
respondeu com uma sistematiza#$o pessoal, que reproduzia a orienta#$o
etimologizante que norteava o usus scribendi dos melhores escritores, sem
todavia seleccionar um em particular. Trabalhando essencialmente a partir
dos textos metalingu'sticos dispon'veis e abandonando o modelo textual dos
tratados, torna-se ele pr&prio uma autoridade, porque soube transmitir o
seu usus scribendi sob a forma inequ'voca de um enunciado dicionar'stico.
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7. OS ADAGI!RIOS
Maria Teresa de Sousa Bag(o
As colect+neas de prov(rbios s$o fontes primordiais para o
agenciamento do corpus lexical de uma l'ngua. D$o testemunho de uma
tradi#$o oral, remota, persistente e pluralizada na sua exercita#$o
quotidiana. A oralidade dos prov(rbios ( uma condi#$o n$o desprez'vel na
elabora#$o lexicogr%fica. Os testemunhos da l'ngua oral constituem uma
refer,ncia e um campo de pesquisa de mais dif'cil acesso do que o
patrim&nio escrito, fonte natural dos dicionaristas. As palavras faladas
alargam e completam o universo do conhecimento lexical.
Al(m disso, os prov(rbios s$o polif&nicos, e polissem+nticos, suscitam
m/ltiplos efeitos de sentido, enriquecem a reflex$o filol&gica e oferecem
geralmente meios de autodescodifica#$o. Por isso foram tomados por
muitos lexic&grafos como um importante recurso de atesta#$o e de
textualiza#$o exemplar, complemento da defini#$o.
Finalmente, o adagi%rio recobre um ampl'ssimo universo sem+ntico
que abrange todo o quadro da enuncia#$o moral e moralizante, e ainda o
vasto campo da vida quotidiana.
Os prov(rbios dizem toda a largueza do mundo e por isso, formam
um texto de grande sequ,ncia acumulativa que, na sua fixa#$o escrita se
aproxima da configura#$o do dicion%rio. Os 'ndices de frequ,ncia estat'stica
do hipertexto proverbial parecem apontar para um espectro de dispers$o
bastante mais amplo do que os que habitualmente se verificam nos textos
da escrita comum, funcional ou liter%ria.
Dos ad%gios portugueses integram-se no CLP todos os que foram
publicados em recolhas sistem%ticas e oferecem um lastro de informa#$o
lexicogr%fica densa e abundante.
Breve panorama da paremiologia portuguesa

Pr%tica da literatura universal, componente ass'dua do universo do
quotidiano, estrutura r'tmica que, de imediato, se inscreve na mem&ria, o
ad%gio desperta o interesse dos eruditos h% s(culos.
Ao contr%rio do que tem sido a regra com as mem&rias liter%rias
europeias, completando e enriquecendo, no seu af$ de recolha e divulga#$o
sistem%ticas de ad%gios e prov(rbios em l'ngua vern%cula, um cap'tulo
fundamental do seu corpus lexical e lexicogr%fico, a literatura paremiol&gica
em L'ngua Portuguesa conheceu espor%dicos momentos de edi#$o, n$o
havendo recolhas organizadas anteriores ao trabalho inaugural de Ant&nio
Delicado )1651*. Poder$o, decerto, ter existido colect+neas manuscritas, de
que acabou por n$o nos chegar mem&ria.
N$o pode em todo o caso concluir-se que a mat(ria paremiol&gica e
gn&mica tenha interessado pouco os intelectuais portugueses. S$o
conhecidos textos liter%rios e paraliter%rios que, desde a Idade M(dia,
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apresentam um alargado testemunho de enunciados proverbiais, ou
pr&ximos da estrutura do prov(rbio. Da mesma forma, a senten#a, o dito
sentencioso, o exemplo, de ascend,ncia b'blica ou colhido na autoridade
dos cl%ssicos, foram amplamente utilizados na literatura de fei#$o
pedag&gico-did%ctica ad usum delphini ou vocacionada para a forma#$o das
elites nobres.
N$o obstante a aus,ncia de recolhas exaustivas, a import+ncia do
enunciado proverbial encontra-se sobejamente atestada no texto antigo, n$o
s& no respeitante ao testemunho liter%rio medieval, mas tamb(m humanista,
como observa Jean Subirats: Nles (crivains de ce temps on l(gu( des
collections de dictons et proverbes pris dans la trame vivante de leurs
oeuvresK1 , pelo que, sobretudo a partir do s(c. XVI, o prov(rbio parece
ganhar acrescido prest'gio liter%rio2. O registo sentencioso de cunho
popularizante reveste-se de leg'tima autoridade pela cau#$o dos eruditos,
como reconhece Jos( Leite de Vasconcelos:
proverbios, ou adagios, que costuma. andar na boca do vulgo, e este darlhe
tanta cren#a, que lhe chama. evangelhos pequenos, como3 querendo dizer
que abayxo, ou depois, do Evangelho na. ha cousa mais certa .

N$o s& a for#a do tru'smo e a originalidade conteud'stica dos ad%gios
se encontram reiteradas na sua compara#$o com Npedras preciosasK, como
tamb(m o cotejo do ad%gio popular com a mais alta autoridade da palavra
teologal e dos escritores da Antiguidade Cl%ssica consagra, igualmente, o
insuper%vel valor dessas breves, por vezes r/sticas, mas avisadas par(mias.
Como relembrava Fr. Aleixo de Santo Ant&nio:
Aristoteles chamou aos adagios, reliquias da antiga philosophia, perdida
pellos varios acontecimentos do tempo; o qual ainda que he muito poderozo
p,ra consumir, & gastar tudo o que alcan#a, sempre deixa alguas faiscas, que
assi chamou tambem o mesmo Philosopho aos Proverbios )...*. )...* por que a
senten#a que n$o tem hum s& a quem se encoste, fica tendo a todos, que por
isso se chama vulgar, por que todos & cada h2 dos do povo podem tomar
pera si a honra de ser o primeiro de quem a senten#a teve a sua authoridade;
& assi todos a podem amar, & estimar como cousa sua 4.

De tal forma a legitima#$o do ad%gio se imp.e, que equivale a uma
autorizada senten#a, ou n$o fosse Nvoz do povo, voz de DeusK. Assim,
Nrepetidos con la insistencia de un estribillo los sabios proverbios pasan a

1

Jean Subirats, Jorge Ferreira de Vasconcelos. Visages de son Oeuvre et de son Temps, vol.
I,
Coimbra, Universidade de Coimbra, 1982, p. 142.
2
Ibidem,
vol. II, p. 257.
3
Jos( Leite de Vasconcelos, Ensaios Etnogr!ficos, vol. I, Esposende, Silva Vieira Ed.,
1891-1896,
p. 150.
4
Padre Frei Aleixo de Santo Ant&nio, Philosophia Moral Tirada de Alg=s Proverbios
ou Adagios, Amplificados com Authoridades da Sagrada Escriptura, e Douctores que Sobre
ella Escreveram, Coimbra, Tip. Diogo Gomez de Loureiro, 1640 <p. 3=.
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frases aladasK5, f&rmulas que cristalizam preceitos morais e c'vicos,
referendadas pelo seu car%cter ancestral, reconhecidas por todos aqueles
que delas se servem como auctoritates. S'ntese m'nima, plena de sabedoria e
verdade consensuais I se bem que remetendo para uma mundivid,ncia
distante da nossa, que de imediato poder% questionar tal consensualidadeI,
o prov(rbio difere da linguagem comum em virtude da sua inata
originalidade engenhosa, pr&xima do mot d/esprit que lhe confere capacidade
para persuadir, convencer e deleitar, permitindo ainda efeitos de
ornamenta#$o discursiva. Ser$o estas raz.es suficientes para que
los varones m%s ilustres no consideraron el conocimento de los adagios
como cosa de poca monta, y creo que la prueba de que los autores de mayor
renombre no estimaron indignos de los adagios, est% em la cantidad de
vol/menes em que diligentemente los editaron. )...* Tampoco es leve
argumento que entre los buenos autores era m%s sabio
y elocuente el que
salpicaba sus libros com el mayor n/mero de adagios 6 .

Frequentemente, encontramos a intercala#$o do ad%gio no corpo do
discurso por meio de express.es com fun#$o introdut&ria, atrav(s das quais
se confirma o prest'gio, a vertente oral e a popularidade destes ditos.
Atentemos em alguns exemplos, retirados de textos antigos 7:
6 nos cantares trovadorescos, encontramos Ne por (n diz o
verv8antigoK, Nou#8eu dizer Un verv8aguis<a=doK, Neste verv8antigo <e=
verdadeiroK;
6 em Jorge Ferreira de Vasconcelos, entre outros, Ncomo diz o
exemploK;
6 na dramaturgia vicentina, NC% dizemK, NDiz l% o exemplo velhoK )ou
Nda velhaK*, NDiz o exemplo antigoK;
6 nas narrativas de Gon#alo Fernandes Trancoso, Ndiz bem o rif$oK,
NTodos os ref$es s$o quasi senten#as, por amor d8aquelle que dizK;
6 em S% de Miranda, NBem disse o bom sengo antigoK, NLembra-te de
um dito antigoK, NNunca eu ouvi um rif$o/ Mais sabido e mais usadoK;
6 em Ant&nio Prestes, NDizem l% verbos antigosK, Ncomo l% diz o
rif$oK, Num rif$o que de certo creioK;

5

4 o que afirma Eugenio Asensio, na introdu#$o da Comedia Eufrosina, de Jorge
Ferreira
de Vasconcelos, editada em 1951 em Madrid, p. XXVII.
6
Ram&n Puig de la Bellacasa, Erasmo de Rotterdam. Adagios del Poder y de la Guerra y
Teoria del Adagio, Valencia, coedi#$o Pre-Textos/ Biblioteca Valenciana, 2000, p.
73-74.
7
Recolhidos das obras de Jos( Ruivinho Bras$o, Os prov-rbios nos Cancioneiros
Medievais Galego-Portugueses. Estudo Paremiol&gico e Recolha de Textos, Disserta#$o de
Mestrado em Literatura Portuguesa apresentada 0 Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, 1993, p. 42, 44, 72; de Te&filo Braga, 1Adagi%rio Portugu,s
)Coligido das fontes escritas*3, Revista Lusitana, Vol. 17 e 18, Lisboa, Livraria
Cl%ssica Editora, 1914-1915, p. 51 a 62; e de Sousa Viterbo, 1Subs'dios para a
Forma#$o do Refraneiro ou Adagiario Portuguez3, Portugalia. Materiaes para o
Estudo do Povo Portuguez, tomo I, fasc. 3, Porto, Imprensa Moderna, 1901, p. 12.
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6 em Ant&nio Ribeiro Chiado, NComo diz l% o rif$oK, NComo
dizemK, Nj% sabeisK, Ndiz o dito velhoK, NBem dizemK, Ncr,deK. 8
O que, n$o obstante, parece incontestado ( a validade do adagi%rio,
que permanece vivo na mem&ria dos povos, sem que a eros$o do tempo
desvirtue a verdade essencial de grande parte das par(mias.
Procuremos, ent$o, enunciar, em breve c9mputo diacr&nico, a
traject&ria do adagi%rio portugu,s, anterior 0 recompila#$o editada por
Francisco Rolland, em 1780. Para o fazer, revisit%mos os detalhados estudos
de Jos( Leite de Vasconcelos, Te&filo Braga, Fernando de Castro Pires de
Lima e Jos( Mattoso, acrescidos de outros, igualmente esclarecedores9, que,
em conjunto, permitem evidenciar os antecedentes das recolhas
fundamentais de Ant&nio Delicado e Bento Pereira.
Os Cancioneiros Medievais re/nem os cantares trovadorescos de
amigo, de amor, de esc%rnio e maldizer, em cujos versos aparecem
reproduzidos alguns ad%gios. Entre outros, os trovadores inserem, nas suas
coblas, os seguintes exemplos de Nverv8antigoK, que permanece Naguis<a=doK e
NverdadeiroK: NA boi velho non lhi busques abrigoK, NQuan lonje d8olhos tan
lonje de cora#onK, NDe longas vias, mui longas mentirasK ou NQuen pergunta
non erraK, de modo a ilustrar ou consolidar algumas mensagens de teor
sat'rico ou sentimental. D$o igualmente testemunho da import+ncia do
texto sentencioso, do exemplo )como sin&nimo de prov(rbio10*, a Cr&nica de
D. Jo(o I, de Fern$o Lopes, e a narrativa de edifica#$o I pr&xima da
tradi#$o dos specula I dos pr'ncipes de Avis. Inventaria Jos( Mattoso os
exemplos NTu bom e eu bom, quem tanger% o asno?K, NQuen serve o comum
nan serve nenhumK, em Fern$o Lopes; NAntes de jeito I conselho. E depois
esfor#oK, NQuem teme a morte, perde o prazer da vidaK, no Leal Conselheiro,
de D. Duarte.
8

Atentos aos esclarecimentos de Ram&n Puig de la Bellacasa )op. cit., p. 95*,
verificamos que, de igual modo, j% os autores greco-latinos aconselhavam a
utiliza#$o de f&rmulas para introduzir no discurso as par(mias, para Nsuavizar los
adagios anticipadamenteK, tais como N1s-gun el proverbio2, 1como afirman2, 1a lo que dice2,
1como se suele decir2, 1como afirma el antiguo dicho2, 1como dicen2, 1como se dice2, 1para decirlo
con un proverbio2, 1como se dice humor"sticamente2, 1bien se ha dicho2. Los latinos se sirven
poco m%s o menos de las mismas f&rmulas: )...* 1a la manera del viejo proverbio3,
1como se dice en lenguaje vulgar3, 1de la forma en que acostumbra a decir el
vulgo3, 1para usar una vieja expresi&n3, 1como se ha dicho en el adagio3, 1em verdad
se dice3K. A prop&sito dos exemplos retirados dos autores portugueses, atente-se
nos adjectivos de valora#$o positiva, que atribuem ao enunciado proverbial uma
autoridade incontest%vel, baseada na certeza da verdade que encerram, na sua longa
exist,ncia e na aceita#$o un+nime )antigo, aguisado, verdadeiro, velho, bom, sabido,
usado*.
9
Os estudos consultados encontram-se referenciados na bibliografia final do
presente trabalho. Acrescentamos, tamb(m, os trabalhos de Aubrey Bell, Landislau
Batalha, Valeria Tocco, Nair de Castro Soares, B. M. Teensma, e os j% citados de
Jean
Subirats e Eugenio Asensio.
10
M%rcio Ricardo Coelho Muniz, O Leal Conselheiro, de Dom Duarte, e a Tradi'(o
dos Espelhos de Pr"ncipes, Tese apresentada ao Departamento de Letras Cl%ssicas e
Vern%culas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ci,ncias Humanas da Universidade
de S. Paulo, S. Paulo, 2003, p. 51.
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Ao longo do s(culo XVI, no panorama da produ#$o liter%ria e
paraliter%ria, torna-se acrescidamente vis'vel a aten#$o dedicada aos
enunciados paremiol&gicos e gn&micos. A comprov%-lo, o extenso
manancial que encerram as obras de Gil Vicente e de Jorge Ferreira de
Vasconcelos. Muito sinteticamente, dos autos e farsas vicentinos podemos
retirar os conhecidos NSe sempre calares, nunca mentir%sK, NQuem n$o
mente n$o vem de boa genteK, NQuem porcos acha de menos/ Em cada
moita lhe roncamK, NEm tempo de figos/ n$o h% hi nenhuns amigosK, NN$o
se tomam trutas/ a bragas enxutasK, ou NPobreza e alegria/ nunca dormem
numa camaK. Por sua vez, Jorge Ferreira de Vasconcelos idealiza tr,s pe#as
)Com-dia Eufrosina, que foi objecto de sucessivas reedi#.es e tradu#.es;
Com-dia Olissipo; e, em 1617, Auleografia*, cuja popularidade acabaria por
concorrer para a s&lida projec#$o do texto adagial em L'ngua Portuguesa,
visto que, mormente na Com-dia Eufrosina, No di%logo entre as personagens
cont(m tal n/mero de refr.es, que pode esta excelente com(dia figurar sem
grande esfor#o num cat%logo paremiol&gicoK11 . Com estrutura semelhante,
Francisco Manuel de Melo criava a sua Feira dos Anexins, editada
postumamente, em 1875.
Ainda no s(culo XVI, relembramos os Contos e Hist&rias de Proveito e
Exemplo, de Gon#alo Fernandes Trancoso, os Letreiros Sentenciosos e os
Avisos para Guardar, de Ant&nio Ribeiro Chiado, sendo que a Francisco de
S% de Miranda tamb(m n$o foi alheio o valor do texto proverbial. Nos Ditos
da Freyra, Joana da Gama reuniu alguns ditos e senten#as, agrupando-os
com base em conceitos-chave.
A opini$o avisada de Jos( Leite de Vasconcelos, convocada por
Fernando de Castro Pires de Lima, esclarece que Na mais remota colec#$o
de prov(rbios portugueses se acha inclu'da nos Refranes o Proverbios em
RomanceK, da autoria de NHern%n NuRez e publicada pelo seu disc'pulo
Leon de Castro, j% depois do Mestre ter falecido, em 1555K12.
Acrescentar'amos a esta breve recens$o o trabalho de Jo$o Vaseu
sobre a colec#$o de ad%gios de Erasmo, Index rerum et verborum copiosissimus ex
Des. Erasmi Roterodami Chiliadibus )1549*, que teve grande projec#$o
enquanto texto did%ctico. Mais tarde, novamente os quatro mil ad%gios de
Erasmo de Roterd$o mobilizam a aten#$o de Jer&nimo Cardoso, que os
insere, agora em vers$o portuguesa, no Dicion!rio Latino Portugu#s, Ndando
origem 0 mais importante interfer,ncia do adagi%rio na lexicografia

11

Fernando de Castro Pires de Lima, Adagi!rio Portugu#s $Contribui'(o para o seu
Estudo Sistem!tico%, Actas do 1Congresso Internacional de Etnografia3, Lisboa, 1965,
p. 424.
Na edi#$o de 1919 desta com(dia, j% figurava um anexo que inclu'a um
levantamento
de 639 ad%gios, elaborado por Aubrey Bell.
12
Fernando Castro Pires de Lima, ibidem, p. 418. Tamb(m Eugenio Asensio
confirma que a obra do comendador Hern%n NuRez Nes la m%s caudalosa colecci&n
de proverbios portugueses de la (poca, m%s copiosa que las obras de Gil Vicente y
que el Espelho de Casados de J. de BarrosK. Cf. Jorge Ferreira de Vasconcelos,
Comedia Eufrosina )edi#$o, pr&logo e notas de Eugenio Asensio*, Madrid, Instituto
Miguel de Cervantes, 1951, p. XXIX.
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portuguesaK13. Cerca de quarenta anos depois, Agostinho Barbosa apresenta
no seu Diccionarium Lusitanico-Latinum uma colec#$o de ad%gios, considerada
novamente por Jos( Leite de Vasconcelos como a primeira efectivamente
levada a cabo e publicada em Portugal.
Os enunciados sentenciosos revelaram a sua utilitas ret&rica e did%ctica
nos tratados vocacionados para a educa#$o dos futuros governantes, para
quem se encontra reservada uma vida plena de responsabilidades, bem como
para a forma#$o dos nobres e homens da corte, que estariam em contacto
directo com o pr'ncipe14, exaltando os valores da lealdade, isen#$o e
altru'smo, da s%bia gest$o do poder e dos interesses pol'ticos. Na tradi#$o
da literatura ad usum delphini, incluem-se as Senten'as para a Ensinan'a e
Doutrina do Pr"ncipe D. Sebasti(o, de Andr( Rodrigues de 4vora, obra que
gozou de ampla projec#$o com as sucessivas edi#.es ao longo de cinquenta
anos, aproximadamente, em Paris, Li$o, Veneza e Col&nia; e, no dealbar do
s(culo XVII, as Senten'as de Dom Francisco de Portugal, Primeiro Conde do
Vimioso. Deregidas ! Nobreza deste Reyno, intituladas tamb(m, de acordo com
os manuscritos analisados por Valeria Tocco, Proverbios do Conde do Vimioso o
Velho.
Em 1640, P. e Fr. Aleixo de Santo Ant&nio recenseava trinta e um
ad%gios, que analisou 0 luz da Sagrada Escritura, concedendo-lhes uma
explica#$o e amplifica#$o exeg(tica de teor religioso: a Philosophia Moral
Tirada de Alg=s Proverbios ou Adagios, Amplificados com Authoridades da Sagrada
Escriptura, e Douctores que Sobre ella Escreveram vinha, ent$o, a lume em
Coimbra.
Na segunda metade do s(culo XVII, o fundo did%ctico de apoio ao
ensino dos jesu'tas e algumas bibliotecas ver-se-iam finalmente enriquecidas
I e, inequivocamente, tamb(m o patrim&nio liter%rio portugu,s I com os
trabalhos de recolha e compila#$o de Ant&nio Delicado e de Bento Pereira,
respectivamente, os Adagios Portuguezes Reduzidos a Lugares-Comuns, em 1651,
e Dos Principaes Adagios Portuguezes, com seu Latim Proverbial Correspondente, em
1655 )com posteriores edi#.es inseridas na Prosodia in Vocabularium Bilingue
Latinum, et Lusitanum*.

13

Telmo Verdelho, As Origens da Gramatologia e da Lexicografia Latino-Portuguesas,
Aveiro,
Instituto Nacional de Investiga#$o Cient'fica, 1995, p. 297.
14
Espelho de Cristina, edi#$o portuguesa da obra quatrocentista Proverbes Moraux,
de Christine de Pisan, actualiza no feminino a literatura especular, tendo como
destinat%rias rainhas, princesas, grandes senhoras e donzelas da corte )mas n$o
descurando burguesas e mulheres do povo*.
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Nos primeiros vinte anos do s(culo XVIII, no seu copioso
Vocabul!rio portuguez-latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico ...
autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes e latinos, o P. e Rafael
Bluteau tamb(m contempla os ad%gios e prov(rbios portugueses, os quais,
em 1780, constituiriam a principal fonte da colect+nea de Francisco
Rolland, por este intitulada Adagios, Proverbios, Rif(os, e Anexins da Lingua
Portugueza, Tirados dos melhores Authores Nacionaes, e recopilados por ordem
Alfab-tica por F. R. I. L. E. L., ou seja, pelo pr&prio Francisco Rolland, dado
que a sequ,ncia acrogr%fica corresponde precisamente a NFrancisco Rolland
Impressor-Livreiro em LisboaK15.
Entre outros t'tulos reveladores da aten#$o concedida ao texto
proverbial, que despertaria um interesse crescente ao longo do s(culo XIX,
poderemos destacar a reedi#$o revista e aumentada do adagi%rio compilado
por Rolland )em 1841*; as v%rias edi#.es da Collec'(o de Pensamentos, Maximas e
Proverbios, do Conselheiro Jos( Joaquim Rodrigues de Bastos, a partir de
1845; a edi#$o brasileira de Paulo Perestrelo da C+mara, Collec'a) de
Proverbios, Adagios, Rif(os, Anexins, Senten'as Moraes e Idiotismos da Lingoa
Portugueza, em 1848. Pina Manique, por seu turno, exprimiu o seu interesse
pela mat(ria paremiol&gica no seu Ensaio Phraseologico, ou Collec'(o de Phrases
Metaphoricas, Eleg.ncias, Idiotismos, Senten'as, Proverbios e Annexins da Lingua
Portugueza, datado de 1856. A estes t'tulos podemos acrescentar, de autor
an&nimo, as Maximas, Conselhos Moraes, Pensamentos, Memorias, Sentimentos
Nobres e Proverbios, Collegidos e Recopilados por um alumno do real Collegio de S.
Jos- de Macao, no ano de 1863. Em 1882, a editora David Corazzi integrava a
Philosophia Popular em Proverbios nos t'tulos da colec#$o NBibliotheca do
Povo e das EscolasK. Rafael Bordalo Pinheiro associou a sua per'cia de
ilustrador e caricaturista a quarenta e uma conhecidas Phrases e Anexins da
Lingoa Portugueza: Album de Caricaturas )1876*.
O c o r p u s paremiol&gico em L'ngua Portuguesa consolida-se
inequivocamente com os sistem%ticos trabalhos de estudo, recolha e
divulga#$o levados a cabo por Te&filo Braga, Jos( Leite de Vasconcelos,
Sousa Viterbo e Carolina Micha@lis de Vasconcelos, que ainda hoje
constituem, em grande medida, monumentos de investiga#$o de refer,ncia.
Ao longo do s(culo XX, sucederam-se as publica#.es de recolhas e
recompila#.es de ad%gios, algumas das quais foram objecto de v%rias
reedi#.es. Tamb(m ao n'vel local e regional se tem vindo a proceder a
recolhas de prov(rbios populares, que, deste modo, mant,m viva a mem&ria
liter%ria e contribuem para o enriquecimento do fundo cultural nacional.
De entre in/meros t'tulos, poder$o ser destacados os seguintes: B"blia
da Vida: Dicion!rio de Cita')es e Prov-rbios, de Moraes Leal; Rifoneiro Portugu#s,
de Pedro Chaves )1928*; Dicion!rio de M!ximas, Ad!gios e Prov-rbios, de Jaime
Rebelo Hespanha )1936*; Nova Recolha de Prov-rbios e Outros Lugares Comuns
Portugueses, de Fernando Ribeiro de Mello )1974, com tr,s edi#.es*; os Mil
Prov-rbios Portugueses, de Carolina Micha@lis de Vasconcelos )1986*; na
d(cada de 90, as compila#.es 1001 Prov-rbios, Ad!gios e Ditos Populares
15

O esclarecimento ( fornecido por Inoc,ncio Francisco da Silva, Diccionario
Bibliographico Portuguez, Lisboa, Imprensa Nacional, Volume III, 1862, p. 50.
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Portugueses, de A. Ferreira )em 1995*, os Prov-rbios Portugueses, de Ant&nio
Moreira )1996, contando j% com cinco edi#.es*, O Grande Livro dos
Prov-rbios, de Jos( Pedro Machado )1996*, o Dicion!rio Universal de
Prov-rbios Portugueses )1999*.
Mais recentemente, foram dados 0 estampa o Dicion!rio de Prov-rbios
Porutugueses, de Jo$o J. P. Rato, e os 300=300 Prov-rbios, de Fernando Pessoa
)com notas e fixa#$o de texto de Orlando Silva*, ambos em 2000; O Livro
dos Prov-rbios Portugueses, de Jos( Ricardo Marques da Costa )1999, com edi#$o revista e ampliada em 2004*; O Livro dos Prov-rbios, reunidos por Salvador Parente )2005*. Algumas editoras, cujo nome se associa frequentemente
0 publica#$o de material did%ctico-pedag&gico, disponibilizam tamb(m o
Dicion!rio de Prov-rbios: Ad!gios, Ditados, M!ximas, Aforismos e Frases Feitas
)Porto Editora, 2000* e os Prov-rbios Populares Portugueses )Texto Editora,
com 37 edi#$o em 2001*.
A tradi#$o de Ant&nio Delicado e de Bento Pereira

Se se considerar o ponto de vista dos tr,s primeiros compiladores a
efectivar em Portugal a edi#$o do texto proverbial portugu,s, nos s(culos
XVII e XVIII I Ant&nio Delicado, Bento Pereira e Francisco Rolland -,
conclui-se que o interesse com que se debru#aram sobre esta %rea da cultura
e do saber tradicional corresponde a posicionamentos cr'ticos distintos. O
cotejo dos textos de car%cter prefacial permite extrair algumas conclus.es
nesse sentido.
O volume dos Adagios Portugueses Reduzidos a Lugares-Comuns, do padre
Ant&nio Delicado, obt(m as necess%rias licen#as de publica#$o ao longo do
ano de 1651. O compilador desempenhou fun#.es ligadas ao culto religioso,
numa par&quia situada em 4vora. Portanto, a compila#$o destinar-se-ia
sobretudo a ser lida por mestres e alunos, desempenhando finalidades
did%ctico-formativas e doutrin%rias.
Das palavras que abrem este adagi%rio em l'ngua portuguesa,
explicitamente dirigidas NAo LeitorK, destaca-se a confirma#$o do valor
sentencial dos ad%gios, cujo intr'nseco car%cter doutrinal e moralizante se
encontraria validado pela experi,ncia humana16. Refere ainda que estas
Naprovadas senten#asK foram objecto de registo escrito por parte de antigos
fil&sofos, e Nsobre todos el-Rei Salom$oK )p. V*, para que se mantivessem na
mem&ria dos povos; tamb(m v%rios autores modernos, Nsobre todos o padre
Martim Del RioK, procederam a recolhas. Neste sentido, de igual modo
Delicado enceta a tarefa de coligir os ad%gios portugueses, reunindo-os em
volume; no entanto, a sua profus$o ditou a selec#$o Nsomente <d=aqueles
que para a dec,ncia e utilidade publica me pareceram mais aprovadosK,
antepondo ao trabalho a sua faculdade judicativa. Portanto, o compilador
posiciona-se criticamente em rela#$o ao universo paremiol&gico, filtrando o
que, no seu entender, mais consent+neo se revela com os objectivos
16

Ant&nio Delicado, Adagios Reduzidos a Lugares-Comuns, Lisboa, Officina de
Domingos Lopes Rosa, 1651.
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formativo-pedag&gicos do seu adagi%rio. No segundo par%grafo deste breve
texto introdut&rio, averbada a dificuldade em definir cabalmente o conceito
de ad%gio, em virtude da diversidade da sua origem, enuncia os dez
princ'pios Ndonde os Proverbios nasceramK 6 os quais ser$o citados por
alguns paremi&logos dos s(culos subsequentes17. Seguidamente, o padre
jesu'ta reitera a dificuldade em distinguir mesmo Nos ditos dos Adagios e
senten#as, ou pelo contrarioK; n$o obstante, e com o intuito de n$o inibir a
sua recolha, Nmais vale meter aqui alguns Adagios licenciosamente, que
deixar por escr/pulo os que na verdade o s$o, antepondo o proveito publico
a rigorosa censura de Marco AntonK. Finaliza, ent$o, com a justifica#$o da
organiza#$o dos ad%gios por lugares-comuns, a qual se perspectiva em
fun#$o dos interesses dos leitores: Ncom facilidade se achar$o sobre
qualquer mat(ria, grande numero de conceitos, de conselhos, de doutrina
de experi,nciaK. A consulta do livro ser% /til Nn$o s& para cousas
particulares, mas para importantes discursos em pensamentos maioresK.
Como senten#a revestida de autoridade inequ'voca, o ad%gio ( n$o s&
factor de enriquecimento da l'ngua portuguesa, como estrutura de
ornamento do discurso culto, mas essencialmente ve'culo de doutrina#$o e
de ensinamento, de fei#$o moralizante I factores que Ant&nio Delicado
insiste em enfatizar no in'cio e no final da sua breve advert,ncia NAo
LeitorK. Por conseguinte, os ad%gios veiculam normas de actua#$o social
cristalizadas, cuja observ+ncia ( fundamental para a manuten#$o da ordem
harmoniosa que deve assistir ao perfeito funcionamento dos estados. A
perspectiva do compilador orienta-se por princ'pios que contemplam a
forma#$o intelectual e a forma#$o espiritual, sendo a sua recolha um
instrumento de grande utilidade para o bem comum. 18 Contudo, a sua
leitura estaria confinada a um reduzido n/mero de letrados, talvez
associados ao ensino formal ou informal.
Bento Pereira era um pedagogo e foi tamb(m um dos mais
importantes dicionaristas da mem&ria lingu'stica portuguesa. O
enquadramento editorial da sua colec#$o era condicionado por uma
finalidade essencialmente pedag&gica e lectiva, bem distinta da finalidade
prosseguida por Ant&nio Delicado. E quanto aos objectivos, ainda que
concordantes no que respeita ao ideal motivador, orientavam-se para um
p/blico e um plano de ac#$o bem identificados e muito distantes do
horizonte de recep#$o previsto pelo p%roco alentejano. Bento Pereira
coligiu os textos proverbiais para serem utilizados como recursos de
exercita#$o escolar no +mbito da aprendizagem do latim.
A recolha Dos Principaes Adagios Portuguezes, com o seu Latim Proverbial
surge na edi#$o de 1655 do Floril-gio dos Modos de Fallar, e Adagios da Lingoa
Portugueza...; uma segunda edi#$o integra-os na Pros&dia, em 1661 e, em anos
17

A t'tulo exemplificativo, refira-se Jaime Rebelo Hespanha, Dicion!rio de
M!ximas,
Ad!gios e Prov-rbios, Lisboa, Procural Editora, 1936.
18
Guilherme Martins Canelha Ribeiro S, Uma Leitura dos Ad%gios Portugueses
Reduzidos a Lugares-Comuns, de Ant&nio Delicado e Edi'(o Cr"tica, Disserta#$o de
Mestrado em Estudos Portugueses apresentada ao Departamento de L'nguas e
Culturas da Universidade de Aveiro, Aveiro, 1999, p. 54 a 67.
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subsequentes, o adagi%rio de Bento Pereira ser% sempre editado em
conjunto com esta obra. 19
O corpus seleccionado n$o beneficiou de uma exist,ncia desimpedida,
e n$o p9de ser usado numa circula#$o lectural aut&noma como o adagi%rio
de Ant&nio Delicado. Ficou sujeito ao p/blico do dicion%rio e ao tr+nsito
escolar e circum-escolar. Mas, em contrapartida, beneficiou de mais de uma
dezena de reedi#.es e, cumprindo a sua miss$o did%ctica20, repercutiu-se
num p/blico numeroso e disciplinado. Foi certamente muitas vezes objecto
de memoriza#$o e deve ter-se repercutido na aprendizagem do vocabul%rio
de muitos milhares de estudantes e provavelmente tamb(m na sua
configura#$o moral e mental21 .
Um breve texto dirigido NAo Curioso LeitorK assume a fun#$o de
pref%cio. A', Bento Pereira enuncia sinteticamente os motivos justificativos
do seu trabalho: em primeiro lugar, pretende contribuir para a Nmayor gloria
de DeosK, e s& depois contempla No proveito da mocidade & a honra da
lingoa PortuguezaK22. Como projecto conglobante, orientado pela
necessidade de criar um instrumento de base para o ensino e para a correcta
aprendizagem de dois idiomas 6 o portugu,s e o latino 6, considera que
No corpo da eloqu,ncia he a fraseK. Considera ainda que o latim ( um
ve'culo lingu'stico preferencial no processo de aquisi#$o de conhecimentos.
Por essa raz$o, Nse o trabalho da Prosodia, & Thesouro serve a todos de
compor Latim & Portugues certo, este servir% de o comporem eleganteK.
Ambos os trabalhos que antecedem a colect+nea de Francisco
Rolland )sa'da do prelo mais de cem anos depois* confinam os ad%gios a
pr%ticas de uso num contexto meramente ret&rico e escolar, circunscrito a
19

Jo$o Henriques Fidalgo Lopes da Silva, Dos Principaes Adagios Portuguezes, com seu
Latim Proverbial Correspondente, de Bento Pereira. Leitura Cr"tica e Edi'(o, Disserta#$o
de Mestrado em Estudos Portugueses apresentada ao Departamento de L'nguas e
Culturas
da Universidade de Aveiro, 1999, p. 23.
20
NPreocupa#.es did%cticas ter$o presidido 0 organiza#$o deste dicion%rio
portugu,s-latino. Apresentamos tr,s ind'cios: as palavras cognatas, a deriva#$o
prefixal e sufixal e as frases feitas. )...* Os modos de dizer pr&prios de uma
comunidade lingu'stica s$o ferramentas importantes para os aprendizes e
utilizadores de uma l'ngua, porque as frases feitas, de certo modo cl%ssicas, podem
ser apresentadas como modelos 0 m$o de semear para a aprendizagem, mecaniza#$o
e interioriza#$o, por exemplo, das estruturas sint%cticas da l'nguaK. Cf Jo$o
Henriques
Fidalgo Lopes da Silva, op. cit., p. 18.
21
NE sendo assim uma obra t$o divulgada e t$o indispens%vel no municiamento
cultural das gera#.es pol'tica e culturalmente predominantes, durante a segunda e
a primeira metade dos s(culos XVII e XVIII, respectivamente, ( oportuno
observar o seu peso informativo e a capacidade de veicular, ainda que de modo n$o
ostensivo, uma mensagem doutrin%ria e de insinuar uma ordem espiritual e pol'tica.
K. Cf Telmo Verdelho, 1Historiografia Lingu'stica e Reforma do Ensino. A
Prop&sito de Tr,s Centen%rios: Manuel "lvares, Bento Pereira e Marqu,s de
Pombal3, Separata de Brigantia, Revista de Cultura, Vol. II, n5 4, Out. -Dez. 1982, p.
19.
22
Bento Pereira, Florilegio dos Modos de Fallar, e Adagios da Lingoa Portuguesa:
Dividido em duas Partes... Dos Principaes Adagios Portugueses, com seu Latim Proverbial
Correspondente, Lisboa, Paulo Craesbeeck, 1655.
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um p/blico especializado, que do seu conhecimento retirar% sobretudo
regras para aprimorar a constru#$o sint%ctica, em trabalhos acad(micos e,
posteriormente, no d(bito argumentativo sob a forma de serm$o
morigerador.
Sendo uma das recolhas da autoria de um padre jesu'ta, natural se
torna que as desvantagens para a circula#$o da mesma se fizessem sentir
devido 0 proibi#$o da reprodu#$o e uso do manual did%ctico ou de obras
com a chancela da Companhia de Jesus, durante o reinado de D. Jos(,
consequ,ncia da persegui#$o geral movida aos jesu'tas, que detinham
efectiva autoridade na educa#$o em Portugal.
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PROJECTO

CORPUS LEXICOGR@FICO DO PORTUGUAS

PROJECTO CORPUS LEXICOGR@FICO DO PORTUGUAS

205

1. O CORPUS TEXTUAL
O Corpus Lexicogr!fico do Portugu#s )CLP* ( um projecto de investiga#$o, desenvolvido no Centro de L'nguas da Universidade de Aveiro e
financiado pela FCT )POCTI/LIN/42726/2001*. Iniciou-se em 2003 e tem
por objecto a inventaria#$o, registo em base de dados e disponibiliza#$o dos
textos do fundo lexicogr%fico e paralexicogr%fico do portugu,s. Pretende ser
uma fonte de informa#$o lexicol&gica para os estudos liter%rios, culturais e
lingu'sticos. Neste +mbito, as %reas privilegiadas s$o a lingu'stica diacr&nica
e a lexicografia, constituindo-se como uma base de documenta#$o para um
futuro Tesouro da L'ngua Portuguesa.
Numa primeira fase, privilegiam-se os textos mais antigos, desde o
s(culo XVI at( finais do s(culo XVIII. Atrav(s do portal Diciweb, ser%
oferecido o acesso aos seguintes textos:
6 Lexicogr%ficos:
Jer&nimo Cardoso, Dictionarium iuventuti studiosae )1562, ali%s 1551*;
Dictionarium ex lusitanico in latinum sermonem )1562*; Dictionarium
Latinolusitanicum )1569/70*; Breve dictionarium vocum ecclesiasticarum
)1569*; De monetis )1569, ali%s 1561*
Ant&nio Velez, Index totius artis )1599?*
Pedro de Poiares, Diccionario Lusitanico-Latino de Nomes Proprios )1667*
Bento Pereira, Prosodia / Thesouro )ed. de 1697*
Rafael Bluteau, Vocabulario )1712-1728*
Ant&nio Franco )F. Pomey*, Indiculo Universal )1716*
6 Paralexicogr%ficos:
Amaro Reboredo, )Cent<rias I 1623*
Ant&nio Delicado, Adagios Portugueses )1651*
Bento Pereira, Principais ad!gios portugueses com seu latim )1697, ali%s
1655*
Francisco Rolland, Adagios, proverbios, rif)es e anexins )1780*
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O DICIWEB® ( um sistema de informa#$o desenhado para auxiliar a
pesquisa em textos dicionar'sticos, mas permite alojar obras com outras
tipologias, desde que o sistema seja previamente configurado com a
informa#$o de marca#$o da estrutura do texto. Foi desenvolvido na
Universidade de Aveiro, no +mbito do projecto Corpus Lexicogr%fico do
Portugu,s, por investigadores do Centro de L'nguas e Culturas e do
Departamento de Electr&nica, Telecomunica#.es e Inform%tica
)engenheiros Alexandre Miguel Moreira e S(rgio Paulo Barbosa, com
supervis$o de Rui da Gra#a Ribeiro*.
O sistema ( suportado por tecnologias web, inspirado num modelo
cliente / servidor, e concebido para armazenamento, leitura e an%lise de
texto. O sistema compreende duas vertentes principais, com interfaces
distintas: a inser#$o da informa#$o da estrutura das obras e as ferramentas
para o estudo do corpus. A plataforma caracteriza-se pela escalabilidade.
Este comportamento ( conseguido atrav(s de um modelo relacional, que
suporta o texto e as m%scaras que descrevem a estrutura das obras. Foi
necess%rio o desenvolvimento de um parser inovador, que se auto-configura
a partir da base de dados e interpreta a nova obra a introduzir. O conjunto
de ferramentas ( publicamente acess'vel atrav(s de um browser )optimizado
para IE6*, permitindo a leitura, pesquisa de palavras e concord+ncias no
corpus, alem da possibilidade da edi#$o on-line das pr&prias obras.

2. INVESTIGA12O EM P"S,GRADUA12O )2004,2007*

Disserta#7es de mestrado em Estudos Portugueses

Sandra Catarina de Lima Cruz Correia
6 O Manual Enciclop-dico de Aquiles Monteverde )2004*
Aquiles Monteverde, um diplomata, escritor e pedagogo do s(culo
XIX, dedicou grande parte da sua vida e dos seus cuidados liter%rios 0
instru#$o e educa#$o da mocidade, e especialmente aos jovens que
frequentavam as escolas prim%rias.
Do rol de obras de sua autoria, sobressai aquela que, dado o enorme
surto editorial que teve, viria a ser uma das mais divulgadas e procuradas no
referido s(culo, intitulando-se Manual Enciclop-dico para uso das escolas de
instru'(o prim!ria.
Inicialmente foi concebido com o objectivo de servir 0 aprendizagem
dos alunos da instru#$o prim%ria, funcionando como a segunda parte de um
projecto pedag&gico pensado pelo seu autor. A primeira parte seria ocupada
pelo M-todo fac"limo para aprender a ler tanto a letra redonda como a manuscrita no
mais curto espa'o de tempo poss"vel. Alargou depois o +mbito do seu conte/do,
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oferecendo uma informa#$o enciclop(dica aos alunos do ensino secund%rio
e superior, e a todos aqueles que por si s& desejassem instruir-se, completar
ou aprofundar a sua instru#$o e aos pr&prios mestres. Incluiu no seu plano
o estudo de v%rias mat(rias fundamentais ao enriquecimento cultural do
indiv'duo, desde os princ'pios gerais da moral; a instru#$o moral e religiosa;
as no#.es da gram%tica portuguesa; os princ'pios de aritm(tica; os
elementos de civilidade; as defini#.es geom(tricas e suas aplica#.es; a
geografia, especialmente de Portugal e suas col&nias e do Imp(rio do Brasil;
a cronologia, as no#.es de hist&ria e um resumo da de Portugal; a literatura
portuguesa; as no#.es gerais de f'sica e uma sucinta not'cia da mitologia.
Dada a correc#$o, objectividade e utilidade de tais assuntos, expostos
segundo estrat(gias pedag&gico-did%cticas visando uma maior facilidade e
rapidez na sua aquisi#$o e compreens$o, esta pequena enciclop(dia
conheceu sucessivas edi#.es desde 1836, data da sua primeira apari#$o, at(
1952, ano da publica#$o daquela que se sup.e ter sido a /ltima reedi#$o,
perfazendo um total de quinze edi#.es de muitos milhares de exemplares,
sempre revistas, aumentadas e melhoradas, mesmo postumamente.
De facto, este Manual Enciclop-dico marcou indiscutivelmente n$o s& a
juventude de duas ou tr,s gera#.es que nos seus mais verdes anos com ele
privou e dele retirou o essencial 0 sua instru#$o, mas tamb(m toda uma
(poca em que se vivia uma procura intensa de conhecimento, num Portugal
politicamente conturbado, com uma elevad'ssima taxa de analfabetismo e
um enorme atraso no campo da educa#$o, onde os manuais para esse fim
eram bastante escassos e pouco esclarecedores.
Isa Margarida Vit&ria Severino
7 A escola nova crist( e pol"tica de Francisco Lu's Ameno: edi#$o e
estudo de aspectos lingu'sticos e pedag&gico-did%cticos )2005*
Os manuais escolares portugueses dedicados ao ensino elementar,
anteriores ao s(culo XIX, s$o pouco conhecidos e n$o ter$o sido
publicados em grande n/mero. De entre eles destaca-se a Escola Nova
Crist( e Pol"tica editada a partir de 1756, pelo pr&prio autor, Francisco Lu's
Ameno, sob o pseud&nimo de Leonor Tom%sia de Sousa e Silva.
A recupera#$o e a reedi#$o cuidadosa deste texto constituem uma
parte importante deste trabalho. A ela se juntam a an%lise de alguns
aspectos lingu'sticos, que nos mereceram particular aten#$o, e uma breve
reflex$o sobre os pressupostos pedag&gico-did%cticos nela presentes.
Acrescenta-se ainda uma not'cia biobibliogr%fica de Francisco Lu's
Ameno, que ajuda a situar e a esclarecer as condi#.es de aparecimento e
de divulga#$o deste pequeno manual. Ameno foi um prestigiado tip&grafo
que preencheu o s(culo XVIII e revelou uma certa prefer,ncia pela
edi#$o de obras de tipo metalingu'stico.
No decorrer da investiga#$o, procur%mos ainda pesquisar os vectores
que orientaram o pensamento do autor, dado que uma das finalidades deste
estudo consiste em salientar o precioso contributo que Ameno prestou na
difus$o do livro e o papel que exerceu no ensino da l'ngua e da leitura.
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Manuel Rodrigues Borges da Silva
6 Edi#$o e estudo do Indiculo de Ant&nio Franco )2006*
Este trabalho tem por objecto a edi#$o e o estudo do Indiculo
Universal )1716*, texto pedag&gico de informa#$o lexicogr%fica, na vers$o
Portugu,s-Latim elaborada pelo jesu'ta Ant&nio Franco a partir do original
franc,s de Fran#ois Pomey. O estudo come#a com uma nota
biobibliogr%fica dos autores e com um resumo do que foi o ensino dos
Jesu'tas at( ao s(c. XVIII, bem como do espa#o hist&rico-cultural da
recep#$o do Indiculo. Segue-se um apontamento sobre os dicion%rios
escolares por dom'nios tem%ticos existentes em Portugal entre 1551 e 1762.
Referem-se os aspectos lexicogr%ficos do Indiculo Universal, que ( definido
como um pequeno dicion%rio tem%tico bilingue )portugu,s-latim* de tipo
enciclop(dico: a sua estrutura e organiza#$o lexicogr%fica, a organiza#$o
sem+ntica, os assuntos ou temas tratados e as palavras mais frequentes.
Alude-se, finalmente, 0s tr,s edi#.es conhecidas que teve e faz-se um breve
confronto com o Indiculus Universalis franc,s. Na conclus$o destaca-se o
interesse lexicogr%fico desta obra para o estudo da l'ngua e da sociedade das
cent/rias de setecentos e oitocentos. A segunda parte do trabalho (
preenchida com a edi#$o diplom%tica do Indiculo Universal, respeitando
integralmente todo o texto da impress$o de 1716 I edi#$o princeps.
Maria Teresa Sousa Bag$o
7 Adagios, Proverbios, Rif(os e Anexins, de Francisco Rolland: edi#$o e
estudo )2006*
Este estudo recupera, para a mem&ria do tesouro da l'ngua, o
testemunho lingu'stico e cultura da colect+nea de ad%gios portugueses do
impressor-livreiro Francisco Roland, editada em 1780. A obra ocupa um
espa#o privilegiado no +mbito do patrim&nio paremiol&gico nacional, at( ao
princ'pio do s(culo XIX. O corpus recenseado assenta num princ'pio de
sistematiza#$o lexical, estando os ad%gios subordinados a palavras-lema, que
se organizam alfabeticamente. Apresenta-se uma li#$o fundamentada na
edi#$o princeps, integrando-se as informa#.es relativas 0s altera#.es
introduzidas na 27 edi#$o )1841*, e acrescenta-se um estudo lingu'stico em
que se valoriza a componente lexical.
Maria Isabel Carrilho Prates Pinho
7 Orthographia de Madureira Feij&: Edi#$o e estudo de aspectos
lexicogr%ficos )2006*
Este trabalho tem por objecto a Orthographia de Jo$o de Morais
Madureira Feij&, nomeadamente a sua edi#$o em formato digital e um
estudo dos aspectos lexicogr%ficos.
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Na primeira parte concede-se particular aten#$o 0 informa#$o
metaortogr%fica e ao corpus lexicogr%fico do gloss%rio de 1Erros communs
da pronuncia#am do vulgo, com as suas emendas em cada letra3. Integra
uma nota bibliogr%fica do autor, a estrutura e a caracteriza#$o da obra,
aspectos da teoriza#$o metaortogr%fica de Feij&, as fontes da informa#$o e
os tra#os tipol&gicos da parte dicionar'stica.
Na segunda parte do trabalho apresenta-se o texto da Orthographia,
fixado a partir da primeira edi#$o )1734*.
Ana Clara dos Santos Correia
7 Dicion!rio Po-tico de C+ndido Lusitano: edi#$o e estudo )2007*
O trabalho tem por objectivo principal a edi#$o da obra de C+ndido
Lusitano, o Diccionario Poetico. Prop.e-se divulgar o texto e o seu autor,
com informa#.es biobibliogr%ficas e uma contextualiza#$o da obra.
4 apresentada uma an%lise lexicogr%fica da obra, que aborda os
processos de selec#$o e ordena#$o da nomenclatura, bem como a
caracteriza#$o lingu'stica das entradas. No estudo dos artigos considera-se a
extens$o, a ordena#$o da informa#$o e a descri#$o das categorias
informativas. Efectua-se uma compara#$o entre a primeira e segunda
edi#.es, indicando as altera#.es introduzidas, bem como com obras
similares que serviram de fonte documental.

Disserta#7es de doutoramento em Lingu'stica Portuguesa

Jo$o Paulo Martins Silvestre
6 Rafael Bluteau e o Vocabulario Portuguez, e Latino: teoria
metalexicogr%fica, fontes e recep#$o )2004*
O Vocabulario Portuguez, e Latino )1712-1728* de Rafael Bluteau ( a mais
importante realiza#$o da dicionar'stica portuguesa no longo per'odo
compreendido entre a publica#$o da Prosodia de Bento Pereira )1634* e do
Diccionario )1789* de Morais Silva. Este estudo concede particular destaque 0
tipologia da obra, fontes informadoras, t(cnica lexicogr%fica e recep#$o.
Apontam-se os aspectos do percurso biogr%fico de Bluteau que
permitem delinear o contexto de produ#$o da obra lexicogr%fica e a
expectativa de recep#$o; a reflex$o metalingu'stica que aborda tem%ticas
pertinentes para a dicionar'stica; a caracteriza#$o da obra expressa pelo
autor; os tra#os tipol&gicos do modelo de dicion%rio universal e dicion%rio
bilingue, e o modo como estas vertentes se conjugam, 0 luz de uma
concep#$o que admite a fus$o de modelos diversificados.
Prop.e-se uma an%lise do processo de selec#$o e organiza#$o da
nomenclatura, tendo em considera#$o o patrim&nio lexicogr%fico portugu,s
e o fundo informativo 0 disposi#$o de Bluteau, seguindo-se uma an%lise das
diversas categorias informativas presentes na estrutura dos artigos.
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O estudo em torno da recep#$o destaca a import+ncia do Vocabulario
como fonte lexical e informativa no per'odo de transi#$o para a
dicionar'stica monolingue do portugu,s.
Disserta#7es de doutoramento em curso

Maria Helena Freire Cameron )Instituto Polit(cnico de Portalegre*
6 Estudo filol&gico, lexicogr%fico e lingu'stico da Prosodia de Bento
Pereira
Este trabalho tem por objecto o conjunto lexicogr%fico da Prosodia in
Vocabularium bilingue, de Bento Pereira )1605-1681* na sua 77 edi#$o de 1697.
Referem-se aspectos do percurso bio-bibliogr%fico de Bento Pereira,
enquadrando-se a obra na envolv,ncia da escola dos Jesu'tas e sua proibi#$o
pelo Marqu,s de Pombal.
4 feita uma dilucida#$o do percurso editorial da Prosodia,
nomeadamente propondo uma nova inventaria#$o das edi#.es e
esclarecendo alguns elementos contradit&rios na Literatura. Faz-se uma
breve caracteriza#$o dos elementos que comp.em este conjunto
lexicogr%fico, nomeadamente o Thesouro da Lingua Portugueza e o Floril-gio,
dando-se destaque ao dicion%rio Latim-Portugu,s no que concerne 0
tipologia da obra, fontes abonat&rias, t(cnica lexicogr%fica, entre outros
aspectos. Prop.e-se um estudo da nomenclatura do corpus portugu,s,
dedicando-se especial aten#$o 0 ortografia e estudo ortogr%fico, latiniza#$o,
sistema derivacional, entre outras vertentes. Este estudo pretende ainda
destacar a import+ncia da Prosodia como ineg%vel testemunho do
patrim&nio lexicogr%fico portugu,s.
Paula Cristina Barbosa Ara/jo )bolseira da FCT*
6 O Dicion!rio de Folqman e as origens da lexicografia monolingue
do portugu,s: edi#$o e estudo
O estudo incide sobre o Dicion!rio Portugu#s e Latino )1755* de Carlos
Folqman e o seu contributo para a forma#$o da lexicografia monolingue do
portugu,s.
Prop.e-se uma leitura cr'tica, a edi#$o e o estudo da obra
lexicogr%fica de Folqman, incluindo, al(m do Dicion!rio, tamb(m a breve
Nomenclatura portuguesa e latina )1762*. Al(m de uma apresenta#$o
biobibliogr%fica de Carlos Folqman )1704 6 ?* documenta-se o
enquadramento da obra no contexto hist&rico-cultural e lingu'stico da
(poca.
Procede-se 0 indaga#$o das fontes lexicogr%ficas, 0 observa#$o e
an%lise da sua t(cnica dicionar'stica e 0 identifica#$o e tratamento do
;corpus lexical;, preparando a sua integra#$o numa base de dados
lexicogr%ficos do portugu,s.
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Observa-se a recep#$o do dicion%rio e a sua repercuss$o na tradi#$o
dicionar'stica portuguesa.
Ana Margarida Borges )bolseira da FCT*
6 A lexicografia bilingue at( ao final do s(culo XVIII: Pedro Jos( da
Fonseca e a moderniza#$o dos dicion%rios LatimPortugu,s/Portugu,s-Latim
Este trabalho tem por objecto de estudo a obra de Pedro Jos( da
Fonseca, precipuamente a obra lexicogr%fica I Parvum Lexicon, Diccionario
Portuguez, e Latino, Diccionario abreviado da fabula e o Diccionario da Academia
Real das Ci,ncias.
Necessidade premente num contexto de remodela#$o de todo o
panorama do ensino em Portugal e de modifica#$o das estruturas e h%bitos
da sociedade portuguesa, a composi#$o do Parvum Lexicon e do Diccionario
Portuguez, e Latino iria corresponder ao consumo escolar e 0s solicita#.es da
pr%tica pedag&gica almejada pela reforma pombalina. No plano geral da
descri#$o cr'tica destes dicion%rios, atribui-se especial relev+ncia, no
cotejamento com as fontes, ao aperfei#oamento da t(cnica lexicogr%fica.
Prop.e-se: o esbo#o da biografia do autor e um breve enquadramento
hist&rico-cultural da segunda metade do s(culo XVIII; o estudo da obra
liter%ria de Pedro da Fonseca, examinando o seu pensamento lingu'stico;
an%lise da t(cnica de composi#$o dicionar'stica a n'vel macro e micro
estrutural e, por fim, o levantamento e uma reflex$o em torno do 1corpus3
lexical portugu,s nos dicion%rios de Fonseca.
Iris de Barros e Sousa )bolseira da FCT*
6 A lexicografia bilingue portugu,s-franc,s e franc,s-portugu,s do
s(culo XVIII: confronto interlingu'stico e interac#$o lexicogr%fica
Este trabalho tem por objecto de estudo os dicion%rios em que se
confrontam as l'nguas portuguesa e francesa, ao longo do s(culo XVIII.
Observa-se a parceria interlingu'stica dos dois idiomas e a interac#$o
da lexicografia francesa, como exemplo e fonte de refer,ncia, na elabora#$o
dos dicion%rios modernos portugueses. O quadro da produ#$o lexicogr%fica
poder% tamb(m esclarecer alguns aspectos da difus$o da l'ngua e da cultura
francesas em Portugal.
Prop.e-se o levantamento biobibliogr%fico dos principais
dicionaristas, o estudo das caracter'sticas tipol&gicas das obras de
refer,ncia, a sua integra#$o no quadro da lexicografia bilingue europeia, e a
sua recep#$o e repercuss$o lingu'stica e hist&rico-cultural.
Valoriza-se, na vertente interlingu'stica, o estudo dos dicion%rios
como o mais abundante testemunho da grande transfus$o francoportuguesa dos vocabul%rios da ci,ncia, da t(cnica, e da reformula#$o do
discurso p/blico 6 o ;galicismo; foi um tema obsessivo dos s(culos XVIII
e XIX.
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3. SEMIN!RIOS E ENCONTROS
2004 6 A equipa de investigadores do Corpus Lexicogr%fico do
Portugu,s, em colabora#$o com a linha de investiga#$o filol&gico-lexical do
Centro de L'nguas e Culturas, promoveu um encontro aberto de reflex$o e
debate sobre o patrim&nio dicionar'stico e sobre um 1Tesouro da L'ngua
Portuguesa3 )25/11/2004*. A presen#a de um painel de consultores Doutores Manuel Ferreiro )U. da Corunha*, Rita Marquilhas )U. de
Lisboa*, Brian Head )U. do Minho*, Evelina Verdelho )U. de Coimbra*,
Michael Ferreira )U. de Georgetown* - possibilitou um coment%rio cr'tico
relativo aos objectivos definidos para o projecto.
O encontro teve a colabora#$o activa de todos os membros da
equipa. Cada elemento deu not'cia do andamento do trabalho respeitante 0
sua participa#$o, obtendo-se uma perspectiva bem informada sobre o
cumprimento dos objectivos do projecto, nomeadamente a leitura cr'tica,
edi#$o e integra#$o do corpus em base de dados.
Salientam-se, entre outros, os seguintes pontos do programa do
encontro:
- discuss$o dos problemas da edi#$o do Vocabulario de Bluteau, das
obras de Jer&nimo Cardoso e de Bento Pereira, da Amaltea e do Indiculo
Universal;
- interesse e adequa#$o dos textos para-lexicogr%ficos e da lexicografia
topon'mica para o corpus de refer,ncia;
- o Tesouro da L'ngua Portuguesa: reflex$o prospectiva sobre o corpus
de refer,ncia )c+none de autores, quadro cronol&gico, +mbito do corpus,
etc.*.
2005 6 A equipa do projecto CLP organizou um semin%rio sobre a
constitui#$o e processamento de 1corpora3, contando com a colabora#$o de
investigadores das universidades de Santiago de Compostela e de Vigo
)3/12/2005*. Em sess$o aberta 0 participa#$o dos alunos de Mestrado em
Estudos Portugueses da Universidade de Aveiro, os Doutores Xavier Varela
Barreiro, Ant&n Santamarina Fern%ndez, Ernesto Xos( Gonz%lez Seoane
)Universidade de Santiago de Compostela* e Xavier Gomez Guinovart
)Universidade de Vigo* deram not'cia de trabalhos realizados na Galiza no
+mbito da lexicografia e apresentaram um conjunto de bases de dados sobre
corpora do galego, com especial valoriza#$o do patrim&nio escritural
galego-portugu,s. Fizeram demonstra#.es das seguintes bases de dados:
- Tesouro informatizado da lingua galega )TILG*;
- Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega )TMILG*;
- Tradutor espanhol-galego )com base em corpora anotados*;
- Dicionario ingl,s-galego baseado no Corpus Lingu'stico da Universidade de Vigo.
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Numa sess$o de aconselhamento os investigadores galegos reuniram
com os membros da equipa do projecto e fizeram uma aprecia#$o cr'tica do
trabalho j% desenvolvido. Puderam observar a vers$o experimental do
programa inform%tico de acesso 0 base de dados, acrescentando sugest.es
para melhorar a sua utiliza#$o final.
2006 6 O projecto CLP esteve representado na mostra A Lingu"stica
em Portugal: estado da arte, projectos e produtos, organizada pela Associa#$o
Portuguesa de Lingu'stica )26-27/6/2006, Reitoria da Universidade de
Lisboa*.
Al(m da exposi#$o de cartazes sobre os objectivos, conte/dos e
recursos a disponibilizar, foi poss'vel o contacto directo com outros
investigadores nos dom'nios da lingu'stica de corpora.

4. PUBLICA1:ES SOBRE LEXICOLOGIA E LEXICOGRAFIA
Comunica#7es em actas de congressos

SILVESTRE, Jo$o Paulo )2005* 1A informa#$o ret&rica no Vocabulario
Portuguez e Latino )1712-1728* de Rafael Bluteau: da descri#$o da
l'ngua 0 composi#$o liter%ria3: Dngela Correia, Cristina Sobral
)coordenadoras*, Ret&rica. Actas do I Congresso Virtual do Departamento de
Literaturas Rom.nicas. Cd-rom. Centro de Literaturas de Express$o
Portuguesa das Universidades de Lisboa 6 Funda#$o para a Ci,ncia
e a Tecnologia.
6 )2006* 1A recep#$o do Vocabolario della Crusca e do Dictionnaire de
l?Acad(mie na lexicografia portuguesa: o Vocabulario )1712-1728* de
Rafael Bluteau3: Elisa Corino, Carla Marello, Cristina Onesti )eds. *
Atti del XII Congresso Internazionale di Lessicografia, Volume 1,
Alessandria, Edizioni dell?Orso, 97-102. ISBN: 88-7694-918-6.
6 )2006* 1A tradu#$o do discurso enciclop(dico para a l'ngua portuguesa:
barreiras lingu'sticas e culturais no in'cio do s(culo XVIII3: Maria
Augusta C. Miguel et alii, Actas do I Col&quio de Tradu'(o e Cultura,
Ponta Delgada, Universidade dos A#ores, 2006, 247-255. ISBN: 9728612-30-3.
VERDELHO, Telmo )2004* 1Cl(rigo / Leigo: nota filol&gica3: Lu's
Machado de Abreu )coord. *, Varia')es sobre tema anticlerical, Aveiro,
Centro de L'nguas e Culturas, 19-42.
6 )2004* 1Dicion%rios: testemunhos da mem&ria lingu'stica3: Ana Maria
Brito, Ol'via Figueiredo, Clara Barros )orgs. *, Lingu"stica Hist&rica e
Hist&ria da L"ngua Portuguesa. Actas do Encontro de Homenagem a Maria
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Helena Paiva )Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 5-6 de
Novembro de 2003*, Porto, 413-427. ISBN: 972-9350-93-0.
6 )2005* 1Padre / pai, madre / m$e: breve nota de diacronia lexical3:
Gram%tica e humanismo, Actas do col&quio de homenagem a Amadeu
Torres, Braga Faculdade de Filosofia, 20 a 22 de Abril de 2005, Braga,
Univ. Cat&lica, vol. I, 701-716 ISBN: 972-697-178-0.
6 )2005* 1Paul Teyssier et la r(cuperation de la m(moire lexicographique
portugaise: l8(tude de l8oeuvre de Jer&nimo Cardoso3: Jacqueline
Penjon, Pierre Rivas, Actas do encontro Lisbonne, Atelier du Lusitanisme
Fran'ais. Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 109-114.
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3.2. Artigos em publica#7es em s(rie

SILVESTRE, Jo$o Paulo )2005* 1Defini#$o e uso dos termos f%bula e
fabuloso em textos metalingu'sticos no s(culo XVIII3: Forma Breve 3,
159-167. ISSN: 1645-927X.
6 1A Amalthea )1673* de Tom%s da Luz3: Beihefte zu Lusorama / Suplementos de
L u s o r a m a , Studien zur prtugiesischen Strachwissenschaft; Rolf
Kemmler / Barbara Sch>fer-Priess / Axel SchBnberger )eds. * 11. Band
/ Tomo XI, Frankfurt, Domus Editoria Europaea, 93-118 Lusorama.
ISSN: 0931-9484.
6 )2006* 1A Virtualidade escolar dos dicion%rios3: M!thesis, 15, 307-328,
ISSN 0872-0215.
6 )2006* 1Os santos no adagi%rio3: Brigantia, XXVI, n5 1/2/3/4, 1001-1040.
Cap'tulos de Livros

VERDELHO, Telmo )2005* Pref%cio ao livro Dicion!rio de Trasmontanismos.
)Adamir Dias e Manuela Tender 6 Coordenadores* Chaves, Associa#$o Rotary Club de Chaves, 7-14.
No prelo

SILVESTRE, Jo$o Paulo, Bluteau e as origens da lexicografia moderna em
Portugal )aceite para publica#$o pela Imprensa Nacional I Casa da
Moeda*.

