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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 Latino-
Portuguesas, Aveiro: INIC, 1995.
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