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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*.
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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.

