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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.
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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.
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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.

