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ONSTITUEM a matéria do presente opúsculo três artigos publicados no suplemento
dominical 4o. matutino carioca ['Ó Jornal",
respectivamente a 19 e 26 de maio e 2 de junho
de 1946.
Sai o texto agora corrigido. dos_ erros tipográficos, levemente retocado 'na fo'rma, despido das
particularidades articufisticas'; enriqúecfüo' em detalhes de bibliografia e ampliado em mais de um
ponto.
Parte do que aqui se diz do Dicionário de
Laudelíno é acrescento desta edição. Novidade
também é tudo o que ora se escreve sobre a 3.a
edição do AULETE, sobre o Pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa e sobre o BACELAR.
Não puderam tais matérias figurar no terceiro dos
citados artigos porque, como saiu, já ultrapassava
ele os limites habituais dos escritos jornalísticos.
As reproduções facsimilares que ilustram a
presente publicação também são melhoramentos
agora introduzidos pela solicitude amiga e zelo
profissional de ANTÔNIO SIMÕES DOS REIS.

C

G. C. M.

1. Uma das consultas que mais freqüentemente chegam aos que se dão ao estudo da filologia é esta : - "Qual o melhor dicionário da
língua ?" E a resposta não é fácil, há-de ser dada
cheia de restrições e conformes, o que não raro
traz decepção ao consulente, que preferiria ir dali,
seguro e de consciência tranqüila, para adquirir
o dicionário ideal.
2. Eis por que me veio à idéia fazer uma resenha cronológica dos principais dicionários portugueses, indicando, por alto, seu valor, sua contribuição positiva e suas deficiências.
*
*

*

3. Dicionário bom da língua portuguesa ainda
não existe. Pelo menos, dicionário à altura dos
estudos filológicos atuais. No entanto, há muito
material acumulado aproveitável e muita promessa de coisa inteiramente satisfatória.
4. E' de notar, além disso, que cumpre distinguir entre dicionários que eu chamaria passivos e dicionários ativos, ou seja, o dicionário para
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o leitor, e o dicionário para o escritor e o vernaculista. Dicionário para quem quer apenas conhecer o significado do vocábulo e dicionário para
quem quer saber se pode empregar a palavra tal
em tal acepção ou o verbo qual com dada regência. O dicionário prático, manual e o dicionário
de estudo.

se lhes apontam as correspondentes latinas, o que
é natural, pois a Ciência da Linguagem do tempo
consiste em comparar o Português com o Latim e
enquadrar os fatos do primeiro na gramática do
segundo.

5. E, com isto, vamos ao ponto.
O primeiro dicionário impresso da língua portuguesa é o de JERÔNIMO CARDOSO, publicado em
Lisboa, em 1570, trinta e quatro anos após a saída
a lume da primeira gramática, a de FERNÃO DE
OLIVEIRA — Grammatica da lingoagem portuguesa.
6. No século XVII, aparecem outros dois dicionários, o de AGOSTINHO BARBOSA, editado em 1611
e o de BENTO PEREIRA, vindo à luz em 1647. Chama-se este Thesouro da lingoa portuguesa e as licenças para impressão são de 1638. E' possível que
tenha havido outra edição anterior à de 47, porém
não se conhece, nem a página de rosto da obra
fornece qualquer esclarecimento a respeito.
7. Qualquer destes léxicos é simples vocabulário em que se arrolam as palavras portuguesas e

8. No século XVIII, surge, nos domínios da
lexicografia, uma obra monumental em dez volumes, sendo que dois de Suplemento (Primeiro e
segundo Suplemento) - - o Vocabulário Português
e Latino — do padre RAFAEL BLUTEAU. O primeiro
tomo foi publicado em Coimbra, saindo dos prelos
do Colégio das Artes da Comp^hia de Jesus, no
ano de 1712, e o décimo tomo (Segundo Suplemento) foi editado na Lisboa Ocidental, tendo sido
impresso na Patriarcal Oficina da Música, no ano
de 1728. O oitavo volume, que era o último da
obra, é de 1721, saído da "Oficina de Pascoal da
Sylva, Impressor de Sua Magestade", na Lisboa Ocidental .
Por curiosa, transcrevo a folha de rosto do
primeiro volume :
"Vocabulário / Português, / e / Latino, / Áulico, Anatômico, Architectonico, Bellico, Botânico, /
Brasilico, Cômico, Critico, Chimico, Dogmático Dialectico, Dendrologico, E eclesiástico, / Etymologico,
Econômico, Florifero, Forense, Fructifero, Geogra-
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phico, Geométrico, / Gnomonico, Hydrographico, /
Homonymico, Hierologico, Ichtyologico, Indico, /
Isagogico, Lacônico, Liturgico, Lithologico, Medico,
Musico, Meteorológico, / Náutico, Numérico, Neoterico, Ortographico, Óptico, Ornithologico, Pó- / ético, Photologico, Pharmaceutico, Quidditativo, Qualitativo, Quan- / titativo, Rethorico, Rústico, Romano; Symbolico, Synonimi- / co, Syllabico, Theologico, Terapeuptico, Technologico, / Uranologico, Xenophonico, Zoológico, / Autorizado com exemplos /
dos melhores escritores portugueses e latinos; / e
oferecido a El Rey de Portugal / D. João V. / Pelo
Padre / D. Raphael Bluteau / Clerido Regular, Doutor na Sagrada / Theologia, Pregador da Raynha de
Inglaterra, Henriqueta / Maria de França, e Calificador no sagrado Tribunal / da Inquisição de Lisboa, / Coimbra. / No Collegio das Artes da Companhia de Jesu Anno de 1712. / Com todas as licenças necessárias."

no mundo. Eu, que em cada homem que sabe ler
considero um leitor, e este com ânimo, capacidade
e gênio diferente de outro, faço este prólogo a todo
o gênero de leitores."

Outra coisa digna de nota, por sua singularidade, é o Prólogo do livro. Longo e exaustivo prólogo, em que o autor se dirige, com palavras especiais, a cada gênero de leitores.
Começa por dizer assim : "No princípio de
suas obras costumam os autores fazer prólogos ao
leitor, como se não houvesse mais que um só leitor

Em seguida vêm palavras "Ao leitor benévolo",
"Ao leitor malévolo", "Ao leitor impaciente'', "Ao
leitor português", "Ao leitor estrangeiro", "Ao leitor douto", "Ao leitor indouto", "Ao leitor pseudocrítico", "Ao leitor irrvpertinente", "Ao leitor mofino".
Este longo prólogo, de quarenta e quatro extensas páginas, merece atenta leitura, porque está
todo cheio daquela velha sabedoria dos antigos e
ostenta erudição e conhecimentos fora do comum.
Não me furto à tentação de transcrever aqui
as palavras poucas dirigidas ao "leitor malévolo",
poucas mas sábias : "Contra ti não se arma o
meu discurso. Coração mal afecto é fortaleza inexpugnável à razão. Não se rende o baluarte do
ódio a batarias da Filosofia, nem pode haver erudição inaccessível a tiros de malevolência. Nas mais
altas cadeiras do Senado Romano combateu Pórcio
a eloqüência de Cícero, e na sublimidade do Parnaso se atreveu Mévio à facúndia de Virgílio. Alvo
da maledicência sempre foi e sempre será o que
chegou a ser objeto da malevolência."
9
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O Vocabulário de BLUTEAU é urn monumento
e tesouro da língua portuguesa. Aí se recolhem
inúmeras palavras, consignam-se-lhes as significações, as expressões com elas formadas e de tudo se
dá o correspondente latino, com abonações copiosas. E' um prodígio de erudição.
Coisa humilhante para nós, operários do mesmo ofício, e para os estudiosos em geral é que
esse estranho BLUTEAU, que conseguiu conhecer
tão profundamente a língua portuguesa e a manejou com tanta correção, esse estranho BLUTEAU
era inglês de nascimento e só com trinta anos é
que veio para Portugal. (1)
O dicionário de BLUTEAU pode considerar-se
verdadeira enciclopédia, tanto é verdade que não
se cinge a arrolar vocábulos e expressões, dandolhes a significação e os correspondentes latinos,
senão inclui nomes próprios, dá conta de usos e
costumes, explica termos e fatos históricos, etc.,
aliás como faz ver o abundante frontispício.
Não é, pois, sem razão que o respeitável filólogo LEITE DE VASCONCELOS considera o BLUTEAU
(1) Quem quiser ter notícia da singular personalidade, peregrina inteligência e extraordinária erudição
de ELUIEAU lera com gosto e proveito o estudo que sobre
ele fez HKRNANI CIDADE e que vem inserto nas Lições de
cultura e literatura portuguesa, 2.° vol., Lisboa, 1940,
págs. 27-40.

como "excelente e nunca assaz louvado" (Opúsculos, Coimbra, 1928, I, pág. 492), e o nosso grande romanista e dicionarista AUGUSTO MAGNE, "a
obra máxima da lexicografia portuguesa". ("Revista de Filologia e de História", Rio, 1931, I tomo.
pág. 239).
O lexicógrafo moderno tem de ter à mão o
Vocabulário de BLUTEAU e há-de explorá-lo exaustiva e miüdamente.
Porém, ao leitor comum de hoje, pouco ou
nada adianta o grande Vocabulário, porque difícil
é consultá-lo e, além disso, muitíssimos vocábulos
e acepções em curso na língua atual primam pela
ausência naquele léxico, como é óbvio.
Demais, dado o atraso em que no tempo se
achavam as ciências experimentais, esbarra a cada
passo o consultante do BLUTEAU com definições
absurdas ou grotescas, e com observações e explicações ridículas, nos assuntos relacionados com
aquele ramo do saber humano.
Por curiosidade, uns exemplos : "DIARREA
(termo de médico) são câmaras de humor, que
comumente procedem da massa do sangue, quando por fermentação descarrega nos intestinos os
seus excrementos e, segundo a diversidade deles,
a diarréa é ou serosa ou biliosa ou purulenta.
Esta última só tem por causa algum postema

10

11

DICIONÁRIOS PORTUGUESES

GLADSTONE CHAVES DE MELO

aberto... Houve diarréas em que até ossos saíram
com os excrementos; e numa diarréa serosa, procedida ou da cabeça ou da massa do sangue, se
tem observado uma cousa notável, e é que, todas
as vezes que parava, nascia na cabeça um formigueiro de piolhos, e, tanto que tornava a correr,
os piolhos desapareciam". (Vol. III, pág. 212). A
propósito de excremento se lê, entre outras coisas,
que "A cera das orelhas bebida é remédio específico e infalível contra a eólica. As unhas deitadas de infusão em vinho purgam fortemente pela
boca e . . . Para a gota cortam-se as unhas do pé,
e metem-se dentro de um buraco, aberto no tronco de um carvalho, o qual se tapa com uma cunha,
e logo cessa a dor". (Vol. III, pág. 378). TÍSICA. ..
é üa exulceração do bofe, que insensivelmente
derrete todo o corpo, causada de um humor acre
e corrosivo com febre lenta, tosse, escarros de sangue e mais matéria saniosa ou purulenta, que,
pouco a pouco, atenuam o corpo. A tísica é üa
consumpção do humor nutriente. A parte afecta
é o bofe, por consenso de que padeceram e padecem o ventrículo, o pâncreas e as glândulas lácteas, por causa do ruim elaboratório do quilo".
(Vol. VIII, pág. 177).

1789, traz isto na folha de rosto : Dicionário da
língua portuguesa. Composto pelo Padre D. RAFAEL BLUTEAU, reformado e acrescentado por ANTÔNIO DE MORAIS SILVA, natural do Rio de Janeiro. .. Lisboa, na Oficina de Simão Tadeu Ferreira,
Ano MDCCLXXXIX.
Com licença da Real Mesa
da Comissão Geral sobre o Exame e Censura dos
Livros. Vende-se na loja de Borel Borel e Companhia, quase defronte da Igreja nova de Nossa Senhora dos Mártires, na esquina. (2 vols. : I, A-K,
749 págs.; II, L-Z, 541 págs.).
A esta primeira edição sucedeu outra em 1813,
melhorada e aumentada pelo autor, segunda edição essa reputada de muitos pela melhor, dado
que, propriamente, é a última feita sob as vistas
do autor. Traz o título modificado, uma vez que
não mais se fala em BLUTEAU : Dicionário da
língua portuguesa recopilado dos vocabulários impressos até agora, e nesta segunda edição novamente emendado e muito acrescentado por... (2
vols.: I, A-E, 806 págs.; II, F-Z, 872 págs.).
Dela nos deu reprodução fotografada, em edição
facsímile, LAUDELINO FREIRE, cujo mérito filológico,
como se sabe, consistiu em coligir, estimular e publicar trabalhos alheios.
Em 1823, teve o nosso dicionário terceira edição, "enriquecida de cinco para seis mil artigos

9. Ao BLUTEAU segue-se, na ordem do tempo,
o Dicionário de Morais, cuja primeira edição, de

13
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que não se achavam na segunda edição'', sendo
que tal empreendimento se deve à iniciativa e cuidado dos editores Borel, Borel e Companhia. No
entretanto, o velho MORAIS prosseguia na sua penosíssima faina de vocabularista, "no sertão de
Pernambuco", como nos informam os referidos
editores, e, "ali, em horas furtadas à vida rústica,
tornava a ler e conferir os autores capitais da
Língua Portuguesa e ainda achava que recopilar
deles artigos que não vêm nos dicionários mais
amplos". (Prólogo dos editores da 4.a edição).
Colheu a morte ao infatigável lexicógrafo, antes
que pudesse ordenar definitivamente o novo material recolhido e organizar, de mão sua, uma
quarta edição. Não obstante, os beneméritos editores adquiriram aquele material, que foi trabalhado e posto em forma por TEOTÔNIO JOSÉ DE
OLIVEIRA VELHO, prestimoso colaborador, que, por
conta própria, ainda enriqueceu o valioso léxico :
"dei-lhe (ao manuscrito de MOKAIS) a melhor forma que entendi, e acrescentei também com minha
diligência e trabalho muitos artigos, e algumas
explicações de outros, extraídos dos vocabulários
impressos até ao presente ; muitas palavras e frases
de autores clássicos, com as que o uso moderno
dos bons escritores de todo o gênero tem adotado,
e bem assim as que se acham na legislação ; igual-

mente o enriqueci com grande número dos sinônimos da língua". ("Ao leitor benévolo", na 4.a
edição). E assim é que se pôde dar à luz a edição póstuma, a quarta, de 1831, saída da Impressão Regia de Lisboa e vendida "na loja de Borel
Borel e Companhia na rua direita das Portas de
Santa Catharina, na esquina da Travessa de Estevão
Galhardo, aos Martyres, N.° 14", conforme se lê
na folha do rosto.
Tenho como a melhor esta quarta edição do
MORAIS, de 1831, dado que reúne o material colhido pelo autor até o fim da vida e dado que foi feita
com critério e carinho por TEOTÔNIO VELHO. À
quarta outras se seguiram, que se desviaram do
plano primitivo e já não se recomendam pelo cuidado dos editores, sendo, porém, de notar que a
sétima, de 1877, é bastante apreciada. (2)
O Dicionário de Morais é ainda hoje muito estimado e por alguns considerado o melhor da lín(2) Esta edição não é má. Todavia, dificilmente
nela se pode reconhecer o velho MORAIS. Os verbetes têm
outra feição e outra disposição, e supõem o enxerto de
outro plano. Cotejem-se, por ex., os verbetes artificio
e cláusula da sétima com os da quarta. Note-se que esta
edição de 1877 é a primeira que não é feita por Borel,
Borel e Companhia, mas por JOAQUIM GERMANO DE SOUSA
NEVES. E' de Lisboa e se apresenta como "melhorada e
muito acrescentada com grande número de termos novos
usados no Brasil e no Português da índia".
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gua, no que há evidente exagero, se não desconhecimento completo do que seja lexicografia.

para documentar seus artigos. E fichou não apenas
vocábulos mas também expressões e frases-feitas.
Este o grande mérito de MORAIS. Seu dicionário é documentado, o que lhe dá um valor permanente.
No entanto, ao tempo do velho MORAIS a Filologia científica nem sonhava de aparecer na Alemanha, quanto mais em Portugal e no Brasil, —
de modo que o nosso prestimoso lexicógrafo não
podia ter, como não teve, crítica na escolha das
edições de que se serviu e nem sempre se lembrou
de indicar, na citação, a edição que teve diante
dos olhos, o que diminui não pouco o valor filológico de seu dicionário. Mas... não inculpemos
por isso ao bom do MORAIS. Quase duzentos anos
são passados da primeira edição do léxico moraisiano e no entanto, nos nossos dias, o chamado
Dicionário de Laudelino marca, nesse sentido, um
passo atrás, pois abona os seus artigos sem ao
menos indicar o livro de onde tirou a frase, contentando-se com indicar-lhe o autor !
Elaborado há tantos anos, sem ter sido precedido dos indispensáveis trabalhos parciais preparatórios, sem ter tido sequer um bom guia a lhe
abrir a picada, trabalhado num tempo em que as
ciências da natureza e as ciências experimentais
estavam ainda engatinhando, obra de um homem

Desde a primeira edição vem ele precedido de
um "Epítome da Gramática Portuguesa", trabalho hoje imprestável para o leitor comum.
Tem, sem duvida, o léxico do nosso patrício,
"natural do Rio de Janeiro", como ele mesmo se
declara na folha de rosto, tem, sem dúvida, não
pequeno merecimento e valor. Como nota LEITE
DE VASCONCELOS, "aproveita os trabalhos anteriores e dá, com o esforço próprio, impulso importante à lexicografia nacional". (Lições de Filologia Portuguesa, 2.a edição, Lisboa, 1926, pág. 231).
De fato, o notável vocabularista brasileiro realizou
obra ciclópica para um homem só. Valeu-se do
BLUTEAU, como não podia deixar de fazê-lo, mas
com critério : "acompanhei este estudo com os auxílios de BLUTEAU, que achei muitas vezes em falta
de vocábulos e frases, e mui freqüentemente sobejo
em dissertações desapropositadas e estranhas do
assunto, que fazem avolumar tanto a sua obra".
("Prólogo" da primeira edição). Porém, não se
adstringiu o nosso autor à seleção do BLUTEAU :
leu grandemente, leu escandalosamente um semconto de autores vernáculos reputados por bons
e foi recolhendo dessa imensa leitura abonações
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só (se descontarmos os acrescentos da 3.a e da 4.a
edições, feitos por mão alheia), — com todos esses
elementos adversos, não pode deixar de t ter o MORAIS muitos e graves defeitos para o consulente de
hoje. Realmente, o dicionário é pobre, muito pobre. Faltam-lhe dezenas de milhares de termos,
e em muitos milheiros de artigos estão ausentes
numerosas acepções já existentes ao tempo do
Autor, sem falar das outras aparecidas depois, que,
evidentemente, não podiam ali figurar.
Exemplifiquemos, sem contudo nos alongarmos
demais. Um leitor consciencioso, que percorresse
atento as páginas 28 e 29 da primeira edição de
Os sertões de EUCLIDES DA CUNHA e fosse procurar
na sua quarta edição do MORAIS os termos menos
comuns do texto euclidiano, para lhes conhecer
bem o significado ou a acepção em que foram empregados, esse leitor ficaria na mesma, com relação às seguintes palavras : queimoso, emissivo, armazenar, insolar-se, esbarrancado, acendalha, sílica, espasmo, tufar, cúmulo (nuvem), calcinado,
jaúlha, golfado, turbilhonar, rebojo, .causticante,
ascenscional, tufo.
Comparem-se alguns verbetes da 4.a edição do
MORAIS com os correspondentes da 2.a edição do
AULETE ; por exemplo : jazer, estar (no MORAIS,
duas colunas, no AULETE, quatro), fogo, etc., no-

tando-se, ainda, que se pode acrescentar bastante
coisa ao AULETE. Não faço o cotejo, que não o
comportam os limites deste trabalho.
Transcrevamos agora algumas definições do MORAIS. "BACALHAU, s. m. Peixe, é o badejo escalado
e curado ao sol, ou embarricado em salmoeira, que
dizem frescal, e os afrancesados verde, como as
carnes verdes (que as comam eles) por frescas. V.
Balona. Açoite de várias pernas de correias de
coiro cru torcidas com que açoitam escravos no
Brasil "dar uma surra de bacalhau nas nádegas".
"BÍLis s. m. (sic) t. de Med. Cólera". BOLOR, s. m.
São uns fiozinhos, como musgo delgadíssimo, que
crescem à superfície dos corpos encerrados em lugares úmidos, e talvez são umas manchas contraídas pelas coisas encerradas do modo sobredito, aliás
mofo". "AVESTRUZ V. abestruz". "ABESTRUZ, s. m.
Uma ave deste nome ; AVESTRUZ (de avis Struhis.)"
"ERISIPELA, s. f. Inflamação produzida de sangue
extravasado entre a cútis e a carne". "ASMA, s. f.
Doença, respiração difícil sem febre, outros escrevem asthma, conforme ao vocábulo grego donde se
deriva".
Imaginemos agora um comunista da "Brigada Noturna" que tenha tido uma trabalhosa
vigília gasta em escrever Constituinte por toda a
parte, inclusive talvez nas costas de algum noctâm-
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bulo sonarento. Imaginemos mais que este comunista, de volta a casa, se veja de-repente assaltado
por uma curiosidade legítima : "— Afinal, há vinte
dias que eu venho escrevendo Constituinte onde
posso, e até hoje não sei, nem meus companheiros
sabem que diabo é isso!" Pois o nosso homem
tem na estante um MORAIS, herança de um tio.
Corre ao livro e, encontrada a palavra, lê : "CONSTITUINTE, s. c. Dizem muitos por constituente, e
talvez melhor, como ouvinte, pedinte, etc." Procura então na coluna anterior e topa com isto :
"CONSTITUENTE, s. com. Pessoa que constitui a
outrem seu procurador ou advogado : v. g. quando o advogado diz: o meu constituente tem a seu
favor a lei, etc. V. Constituinte". Depois disso,
consta que ele pediu que o desligassem da "Brigada
Noturna"...
10. Chamando a atenção para os defeitos e
deficiências do Dicionário de Morais, é claro que
não pretendo desfazer nele. Aliás, já acenei para
as suas qualidades e seu valor, e insisto em que ele
é instrumento indispensável ao filólogo e ao lexicógrafo e utilíssimo ao vernaculista. Apenas quis
mostrar que, produto do esforço de um homem só
è elaborado há já tanto tempo, ele não está em
condições de satisfazer ao leitor moderno. Do que
ficou dito se conclui fácil que quem tem um Mo20

RAIS esta bem servido de dicionário, mas deve munir-se de outro mais moderno, só não quer ficar, a
cada passo, sem solução para as suas dúvidas e
seus escrúpulos sobre matérias de vernaculidade.
11. Cabe-nos agora falar do magnífico Dicionário da Academia, infelizmente interrompido na
letra A, que ocupou todo um alentado volume de
grande formato. No frontispício se lê isto : Dicionário da língua portuguesa publicado pela Academia Real de Ciências de Lisboa. Tomo primeiro,
A. Lisboa. Na oficina da mesma Academia. Ano
MDCCXCIII (1793). Com licença da Real Mesa
da Comissão Geral sobre o exame e censura dos
livros.
Abre ele com uma "Planta para se formar o dicionário da língua portuguesa", "planta" onde figura uma introdução e o plano propriamente dito,
distribuído em vinte e cinco itens, ocupando as
páginas de I a XX. Em seguida vêm "memórias
e louvores da língua portuguesa, que se acham
em diversos autores", o que se estende de pági-nas XXI a págs. XLI, e onde se lêem palavras laudatórias do Marquês de Santillana, de João de
Barros, de André de Resende, de Antônio Ferreira,
de Camões, de Diogo Bernardes, de Duarte Nunes
do Leão, de Cervantes, etc., etc.
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Passando pela "explicação das abreviaturas"
(XLII-LI), dá-se com o "Catálogo dos autores e
obras que se leram e de que se tomaram as autoridades para a composição do "Dicionário da Língua Portuguesa", catálogo esse que se estira por
cento e quarenta e oito páginas (LIII-CC) e que
constitui ótima fonte de informação biográfica e
bibliográfica dos escritores portugueses.

encetada em 1793. Diz mais o Mestre que, quando
presidente da Comissão do Dicionário, indicou a
J. J. NUNES, outro grande filólogo, para proceder
à revisão sistemática do material acumulado. Meteu ombros à tarefa o citado NUNES, que levou o
seu importantíssimo trabalho até o fim da letra
G . . . , mas teve de parar, porque os "canais competentes" da burocracia, com seus decretos e portarias, não permitiram que fosse remunerado o
competentíssimo revisor. "E* bom", pois, "que
fique bem assente que se a empresa de coordenação
do Dicionário não vai desde já por diante, é unicamente porque a Academia carece dos indispensáveis recursos pecuniários para isso". (Op. cit., página 926).
12. Em seguida, vem o célebre Elucidaria de
Viterbo, aparecido em 1798-1799. Esta primeira
edição traz na folha de rosto o seguinte : Elucidaria das palavras,'termos e frases, que em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Obra indispensável para entender sem erro os documentos mais raros e preciosos, que entre nós se conservam. Publicado em
benefício da literatura portuguesa e dedicado ao
príncipe nosso senhor por Fr. Joaquim de Santa
Rosa de Viterbo, dos Menores Observantes reformados da real província da Conceição".

Grande pena é que esse excelente dicionário
tenha morrido na letra A. Obra ciclópica, ele
seria repositório da língua arcaica e clássica, repositório de inestimável valor, porque as palavras e
acepções registradas vêm sempre abonadas com a
lição dos autores. Nos verbos se dá a regência e
as variantes de construção ; consignam-se as expressões formadas com verbos e nomes ; recolhemse os provérbios; apontam-se os adjetivos que, nos
textos clássicos, acompanham os substantivos, bem
como os verbos que com eles se usam. Seja exemplo o artigo amor, que se desdobra por nove grandes colunas.
LEITE DE VASCONCELOS, num artigo de 1915
(Opusc., IV, págs. 923-925), nos informa que o
arquivo da Academia de Ciências de Lisboa guarda milhares e milhares de verbetes que poderiam
ser revistos, ampliados e multiplicados, permitindo-se assim a realização cabal da magna empresa
22
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Como o indica o título, o Elucidaria é obra
mais para especialistas, dado que tem em mira dicionarizar apenas as palavras e as acepções arcaicas. Na sua elaboração e aperfeiçoamento gastou
FR. SANTA ROSA DE VITERBO uma longa vida de
quase oitenta anos, votada em rebuscar, pesquisar,
examinar e estudar documentos manuscritos, arquivos e monumentos.
Segundo informa um seu biógrafo e amigo,
autor do Index histórico do Elucidaria de Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo Gradiz (1836), FR.
FRANCISCO DOS PRAZERES MARANHÃO, "era Fr. Joaquim dotado de uma memória rara, e de tal retentiva, que bem se podia dizer dele que a sua cabeça
era uma livraria. Quase todo o seu tempo passava a ler e escrever. Em poucas matérias científicas era hóspede; mas a sua paixão dominante
era a história, e sobretudo as incrições e manuscritos antigos, em cujas matérias foi tão consumado,
que chegou aonde ninguém havia chegado em Portugal..." "Para a composição do Elucidário viajou FR. JOAQUIM por muitas partes do reino a indagar os monumentos romanos, góticos e mouriscos e a esquadrinhar os manuscritos mais antigos
e raros das livrarias e arquivos particulares."
("Breve notícia acerca do autor do Elucidário",
no índex citado).

Por aí, já se vê o grande valor do Elucidário.
Muitos dos documentos citados por VITERBO estão
hoje irremediavelmente perdidos, de modo que a
única notícia e os únicos fragmentos que deles
temos devemos à transcrição do benemérito frade.
No entanto, é força reconhecer que o bom do
FR. SANTA ROSA não teve mão em si e se exorbitou
com encher aquilo que devera ser mero vocabulário, de longos excursos acerca de usos, costumes,
instituições, dignidades e insígnias antigas. Por
outro lado, não conheceu o Cancioneiro de Resende
e outros importantes textos arcaicos, que o haveriam resguardado de erros e inexatidões e lhe teriam
fornecido maior cópia de vocábulos. Esses defeitos reconheceram-nos eruditos da época, como AGOSTINHO DE MENDONÇA FALCÃO, JOÃO PEDRO RIBEIRO
e FREI FORTUNATO DE S. BOAVENTURA, e até o próprio VITERBO, que refundiu o Elucidário, acrescentando-o por um lado e podando-o por outro, preparando assim uma nova edição, resumida, que
a morte, ocorrida em 1822, o impediu de dar ele
mesmo a público. Saiu ela póstuma, em 1825,
com o título de Dicionário portátil das palavras,
termos e frases que em Portugal antigamente se
usaram e que hoje regularmente se ignoram; resumido, correto e adicionado pelo mesmo autor do
Elucidário, a benefício da literatura portuguesa.
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Coimbra. Imprensa da Universidade, 1825, 163
páginas.
Em 1865, preparou INOCÊNCIO FRANCISCO DA
SILVA uma segunda edição do Elucidaria "revista,
correta e copiosamente adicionada de novos vocábulos, observações e notas críticas, com um índice
remissivo".
Para esses melhoramentos, valeu-se o grande
bibliógrafo dos glossários que acompanham os tomos I e III dos Inéditos de Alcobaça, publicados
por FR. FORTUNATO DE S. BoAVENTURA, do glossário
que acompanha a edição de Hamburgo, de 1834, das
Obras de Gil Vicente, do vocabulário apenso à Crônica da Conquista de Guiné, de AZURARA e das
"observações, notas e reparos, que sob o título de
Correções publicou JOÃO PEDRO RIBEIRO e que formam um dos apêndices das suas Dissertações cronológicas, no tomo IV, parte 2.a, págs. 103 a 135 da
edição de 1829". (Advertência preliminar da 2.a
edição).
Esta segunda edição, como se depreende fácil,
é melhor do que a primeira e a única hoje accessível. Nela figuram os compridos excursos sobre
história, instituições, costumes, moral e política, os
quais alongam o livro, que se estira por 2 vols. de
grande formato, com 343-306 páginas.

Como exemplos de tais demasias, lembremse os verbetes abade (vol. I, págs. 17-25), açores,
em que se dá, sem propósito, uma notícia da "Capela de Nossa Senhora dos Açores", décimas, que
é um verdadeiro artigo de alentada enciclopédia
(vol. I, págs. 244-251). No entanto, muitas vezes
tem cabida e interesse lexicográfico a dissertação,
porque é oportunidade para ir inserindo, muito a
jeito, palavras relacionadas com a que dá título
ao verbete, ministrando-nos assim um conhecimento vivo de tais vocábulos, exatamente como vai
fazer cento e cinqüenta anos depois o nosso admirável EUGÊNIO DE CASTRO, nos seus nunca assaz louvados Ensaios de geografia lingüística. Sejam disto exemplos os verbetes anacoreta, que ensina o
que é eremita, monge, laura e eco; anadaria, onde
se aprende o que seja anadel, besteiro do conto,
galiotes, ceeiros de mesteres, vintenas do mar, vintaneiro, mesteirais, besteiros do número e águias :
caldeira, que nos dá conta do que se deve entender
por pendão, rico-homem e guisar caldeira.
Depois de VITERBO muito progrediram em extensão e profundidade os conhecimentos filológicos e medievais. A Filologia ganhou foros de ciência positiva e se desenvolveu consideravelmente do
século passado para cá. Por outro lado, muitos
documentos arcaicos foram descobertos, estuda-
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dos e publicados, alguns em magníficas edições
críticas, entre as quais cabe citar, de boca cheia,
a da Demanda do Santo Graal, feita no Brasil pelo
grande medievalista, romanista e lexicógrafo AUGUSTO MAGNE.
Com isso, o VITERBO fica antiquado e, rigorosamente, só deve ser manuseado por mão segura,
que saiba separar do joio o trigo. Mas é obra indispensável ao lexicógrafo, ao medievalista, ao erudito e ao historiador, que nele encontram generosa
mina, onde há muito ouro do melhor quilate.
13. Dos quatro léxicos até aqui resenhados
derivam os outros que se lhes seguem. Uns maiores, outros menores. Uns melhores, piores outros,
até chegar ao AULETE, que, no meu entender, abre
novos rumos à lexicografia portuguesa.
Entre os trabalhos de pequeno porte, cabe citar
o Dicionário da Língua Portuguesa recopilado de
todos os que até o presente se têm dado à luz, saído
em Paris, em 1830, e de autoria de JOSÉ DA FONSECA,
que, no mesmo ano e na mesma cidade, deu à luz o
Dicionário de sinônimos portugueses, - - n a intenção do autor, segundo tomo do precedente. Pequenos e insignificantes são os vocabulários de José
DA FONSECA, os quais, ainda assim, perdem o seu
pouco valor, por terem sido refundidos e bastante
ampliados por ROQUETE, vinte anos depois. O Di28

cionário da Língua Portuguesa teve segunda edição
em 1836.
14. Neste mesmo ano de 36, vem a lume a
primeira edição do chamado Dicionário de Constando, em cuja folha de rosto se lê : Novo Dicionário crítico e etimológico da língua portuguesa...
Precedido de uma introdução gramatical por FRANCISCO SOLANO CONSTÂNCIO". Este dicionário teve
merecida estima do público, que lhe foi esgotando
edições sucessivas, sendo que a quarta, de 1852,
já é póstuma, dado que o autor faleceu em 46.
Conheço até a décima-segunda, que é de Paris,
1884, e ignoro se o dicionário teve ainda outras.
CONSTÂNCIO formou-se em medicina em Edimburgo, foi mandado em 1822 aos Estados-Unidos
como Encarregado dos Negócios de Portugal e
andou depois percorrendo terras da América e da
Europa, passando quase toda a vida ausente de
Portugal.
Vários eruditos contemporâneos foram rigorosos com o dicionarista-viajante, apontando-lhe na
obra defeitos mais ou menos graves e até negando-lhe qualquer valor. ODORICO MENDES censura-o
por dar como antiquados termos em curso na língua, o que lhe parece explicável pelo fato de ter
ele vivido longo tempo afastado de sua terra e de,
por isso, haver elaborado seu dicionário com ma29
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terial de outros dicionários e não, consultando os
mestres da língua. No entanto, reconhece que
CONSTÂNCIO tem o mérito de ser mais rigoroso nas
definições. VARNHAGEN, indignado contra o nosso
autor por causa de uma sua História do Brasil,
não teve contemplação com o Dicionário "que, por
desgraça nossa, ganhou alguma entrada nos escritórios dos negociantes, e nos bufetes dos charlatães como ele". ("Revista Trimestral do Instituto", XV, n.o 5, 2.» ed. 1888, pág. 245).
Embora se tenha mostrado CONSTÂNCIO negligente com o seu dicionário, que não melhorou na
segunda ou na terceira edição, é força reconhecer
que era ele homem inteligente e criterioso.
No meu entender, o presente léxico tem valor
não pequeno, porque seu autor seleciona bastante
o material pré-existente, insere ordem nele, acrescenta-o e, o que é mais, tem muito mais rigor técnico e exação nas definições. Por este último aspecto, considero a CONSTÂNCIO precursor da lexicografia moderna. Suas definições são breves e
quase sempre satisfatórias. No seu livro, em regra
se separam com acerto as várias acepções de um
termo, o que é importante novidade, e não ficam
esquecidas as expressões formadas com nomes e
verbos. Dicionário em um só volume é livro de
fácil manuseio e, no mais das vezes, satisfaz o
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consulente, ao menos o daquele tempo. Quanto
às etimologias, não se vá pedir ao Autor o que ele
não pode dar. E' claro que o seu dicionário está
cheio das maiores baboseiras da época, mas é de
lembrar que a Filologia Portuguesa de orientação
científica só vai desenvolver-se, e ainda assim lentamente, depois de 1868.
Como exemplos de verbetes bem organizados,
chamo atenção para aberto, cavaleiro, cavalo, cego,
fazer, fogo.
15. Em 1840, sai do prelo a primeira edição
do Dicionário de Faria, com frontispício já enganador : Novo dicionário contendo todas as vozes
da língua portuguesa antigas e modernas, com as
suas várias acepções, acentuadas segundo a melhor
pronúncia, etc. Seguido de um dicionário de sinônimos. Recopilado por EDUARDO DE FARIA. Lisboa, 1849, 2 vols. A segunda edição seguiu-se logo
à primeira, é de 1850-53, em 4 volumes. A terceira, que é de Lisboa, 1855-57, indica bem, na
folha de rosto, quem é o autor e o que vale a obra:
Novo dicionário da língua portuguesa, o mais exato
e mais completo de todos os dicionários até hoje
publicados, contendo todas as vozes da língua portuguesa, antigas ou modernas, com as suas várias
acepções, acentuadas conforme a melhor pronúncia e com a indicação dos termos antiquados, lati-
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nos, bárbaros ou viciosos; os nomes próprios da
geografia, antiga ou moderna, todos os termos próprios das ciências, artes e ofícios, etc., e sua definição analítica : seguido de um dicionário de sinônimos.
Por este pomposo título, que mais parece um
anúncio do "O Camiseiro", já se deve desconfiar do
autor. Mais fundada fica a desconfiança, quando
o leitor verifica que o dicionário de sinônimos anunciado na portada não figura no corpo da obra.
Realmente, o Dicionário de Faria não tem
valor. Limitou-se o autor, que era mais cavalheiro de indústria que intelectual, a compilar, sem
método, nem critério, nem inteligência, nem escrúpulo, trabalhos anteriores. Copiou deslavadamente o CONSTÂNCIO, saqueou à larga o PARESTRELO
DA CÂMARA, enfim fez obra sem originalidade e sem
probidade.
Aqui no Rio, meteu-se numa falcatrua literária, relativa a uma quarta edição do seu dicionário, falcatrua essa de que dá notícia INOCÊNCIO,
no Dicionário Bibliográfico, IX, págs. 160-162.
16. A verdadeira quarta edição do FARIA ficou
a cargo de LACERDA, por seu nome todo D. JOSÉ
MARIA DE ALMEIDA ARAÚJO CORREIA DE LACERDA.
Lê-se no frontispício dessa edição : Dicionário da
língua portuguesa de Eduardo de Faria : quarta

edição para uso dos portugueses e brasileiros, rés
mida, correta e aumentada com grande número de
termos antigos e modernos por...
Muitos exemplares desta edição, talvez por
terem tido os editores portugueses notícia da falcatrua aqui no Rio, onde então se achava FARIA,
muitos exemplares desta edição, que é de 1858-59,
receberam novo rosto : Dicionário da língua portuguesa para uso dos portugueses e brasileiros, coligido por... Lisboa, 1859. Alguns espécimes desta
tiragem foram impressos em papel de cor para
ofertas dos editores. Conheço um primeiro volume verde e um segundo amarelo.
O dicionário vem precedido de uma introdução gramatical, traz apenso um dicionário de sinônimos, muito semelhante ao de ROQUETE, editado em 1850, e um dicionário tupi-português, que
ocupa as últimas 22 páginas do repolhudo léxico.
Dicionário de Faria e Dicionário de Lacerda
são a mesma coisa. Seus artigos coincidem quase
sempre ipsis litteris virgulisque. Valor maior não
tem nem um nem outro, se é que são dois. Em
matéria de etimologia, há tudo que se possa imaginar de grotesco e ridículo, copiado, aliás, fielmente do CONSTÂNCIO. Entre as muitíssimas tolices de grosso calibre, vale transcrever esta, que
causou justa indignação ao bom do AULETE : "Bru-
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xolear, bruxo e olhar, ir olhando e vendo devagar
e misteriosamente como adivinho quando consulta
as cartas para ler a sina".
E' de referir ainda, para encerrar este item,
que as edições posteriores do LACERDA trazem o
frontispício acrescido : Dicionário enciclopédico
ou Novo dicionário, etc.
17. 1850 é o ano em que viu a luz da publicidade o dicionário de ROQUETE : Dicionário da língua portuguesa de Fonseca, feito inteiramente de
novo e consideravelmente aumentado. Paris, 1850.
Este é o tomo primeiro, sendo tomo segundo o Dicionário de sinônimos da língua portuguesa. Paris,
1850.
Como o diz o rosto, o dicionário de ROQUETE
tem por base o de JOSÉ DA FONSECA (aqui resenhado
na alínea 13), mas o refunde e o enriquece. ROQUETE, como se sabe, foi um purista e um polígrafo,
tendo publicado ainda, no setor da lexicografia,
um bom dicionário português-frances.
No "prólogo" do seu Dicionário da língua portuguesa, explica o padre porque tem por mais útil
um dicionário manual, seco e abreviado qual fez ele:
"o homem de sociedade, o estadista, o orador parlamentar, o advogado, o publicista, o comerciante,
o estudante de humanidades, que não têm tempo
para longas investigações, precisam dum dicioná-

rio que lhes explique sucintamente a significação
das palavras portuguesas, e em que achem prontamente o que basta para bem conhecer a sua língua e evitar freqüentes erros, em que porventura
muitos caem por não terem possibilidade de comprar e folhear dois grossos volumes, em que difusa
e indigestamente se acham os vocábulos duma língua que mais se louva do que se estuda, e que em
parte muito se ignora por se não haver assaz facilitado o modo de bem aprendê-la". (Este prólogo
é datado de Paris, 20 de janeiro de 1848).
Como dicionário passivo e manual, o léxico de
ROQUETE é bem satisfatório. As definições são concisas e o mais das vezes razoáveis, as acepções estão,
via de regra, bem separadas, o que são virtudes
que justificam o favor de que gozou o vocabulário
até nossos dias como dicionário escolar e popular.
A Livraria Alves se encarregou de não deixar morrer o ROQUETE, mantendo-o sempre no mercado,
por preço cômodo (comprei um em 1928 por doze
mil réis. Bons tempos !).
Não há dúvida que o dicionário de FIGUEIREDO
é muito mais rico que o de ROQUETE, porém seus
verbetes, de um modo geral, não são mais abundantes. ROQUETE tem muita preocupação com os gaücismos, que indica no dicionário por uma mãozinha apontando, antes da palavra. O dicionário
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vem precedido de uma introdução, onde se estuda a
flexão dos nomes (por alto) e a conjugação.
O padre tem suas fraquezas, que AULETE não
perdoa, como aquele "Bexiga... - - s. pi. moléstia
conhecida"; mas, por outro lado, tem a grande vantagem de não trazer etimologias.
O Dicionário de sinônimos, — que traz apenso
e reproduzido sem acrescentos o de JOSÉ DA FONSECA,
com o título de Dicionário poético e de epítetos, —
o Dicionário de sinônimos é bastante valioso, porque não tem aquele defeito que, com toda a razão,
apontava outro dia SÉRGIO MILLIET (3) no vocabulário sinonímico de FERNANDES, qual seja o de simplesmente arrolar as palavras semânticamente vizinhas. ROQUETE distingue entre os sinônimos,
explica-lhes o matiz e ensina a sua aplicação. Pena
é que no livro se contenham apenas 866 artigos !
Em suma, os dicionariozinhos do padre prestaram bons serviços,

Publicação feita sobre o manuscrito original inteiramente revisto e consideravelmente aumentado. Tem a obra cinco volumes : I, A-B, 1871; II,
C-D, 1873; III, E-L, 1873; IV, M-P, 1873; e V,
Q-Z, 1874.
Nesse dicionário, que goza até hoje de excelente reputação, há de FREI DOMINGOS VIEIRA apenas talvez o plano e o acervo inicial. O mais é
obra de um grupo de colaboradores recrutados e
estipendiados pelos editores. Na "advertência" se
lê que "era mister retificar ou comprovar a maior
parte das definições do manuscrito (de Fr. Domingos), coligir grande número de palavras que em
vão se buscam em todos os dicionários portugueses existentes, adicionar inúmeras acepções das palavras, que nem FREI DOMINGOS VIEIRA nem seus
predecessores conheceram ou mencionaram e novas
observações de gramática e sinonímia; era sobretudo necessário fazer quase inteiramente de novo
a parte relativa à etimologia, que falta no manuscrito, coligir exemplos para justificar as acepções
dadas às palavras e mostrar ao vivo todas as combinações em que elas entram nesta língua tão rica
e tão poética, porquanto os exemplos reunidos em
o manuscrito de FR. DOMINGOS VIEIRA são poucos e
não se podem aproveitar por lhes faltarem as indicações de autor e de obra".

18. De 1871 a 1874 os editores portugueses
Ernesto Chardon e Bartolomeu H. de Morais lançaram o Grande Dicionário Português ou Tesouro
da Língua Portuguesa pelo Dr. Frei Domingos
Vieira dos Eremitas Descalços de Santo Agostinho.
(3) Artigo no suplemento do "Diário de Notícias",
Rio, de 12-5-1946.
36
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Vem o dicionário precedido de uma introdução,
em duas partes. A primeira, "sobre a língua portuguesa", do grande ADOLFO COELHO ; a segunda,
"sobre a literatura portuguesa", do conhecido polígrafo TEÓFILO BRAGA, o SÍLVIO ROMERO português.
A introdução "sobre a língua portuguesa", de
ADOLFO COELHO, tem, como é óbvio, inquestionável
valor. Dada a sua extensão (199 páginas grandes,
em duas colunas), é um verdadeiro livro, gramática histórica e história da língua, livro que, ultimado em 1873, fica sendo o primeiro trabalho científico sobre o Português. No "post-scripturn" conta
o eminente autor as dificuldades que teve para realizar a obra encomendada, em fins de 71, pelos
editores do Dicionário. Fala ainda dos obstáculos
que não pôde remover, frutos da incompreensão e
ignorância que reinavam no ambiente intelectua],
obstáculos que o impediram de levar a termo uma
obra acabada : "os capítulos sobre a derivação e
sobre a sintaxe, que eram muito grandes, foram
omitidos ; os capítulos sobre a declinação e a conjugação reduzidos a menos de um terço. Deste
modo o primeiro trabalho científico completo sobre
a língua portuguesa sai deturpado, mutilado, e
isto unicamente porque os assinantes do Dicionário o acharam inútil e julgaram especulação fazer-

lhes pagar quando muito 1$200 réis (era quanto
lhes podia custar a obra completa)". (p. CCVII).
O Dicionário de Vieira é sem dúvida obra de
grande valor e utilidade. Recolhe bom número
de termos, define-os bastante bem, arrola as expressões e locuções com eles formadas, cataloga os
provérbios, justifica os vocábulos e as acepções
com frases de bons autores.
Ter-se-ia a impressão de que ADOLFO COELHO
em pessoa colaborou na parte filológica, atenta a
semelhança entre as etimologias do VIEIRA e as do
Dicionário Manual Etimológico. Todavia o Mestre salienta, no já referido "post-scriptum", que
"neste Dicionário é a parte da introdução sobre a
língua portuguesa a única coisa em que eu tenho
responsabilidade". De qualquer modo, há, não
raro, tolices entre os étimos apontados, como, por
exemplo, o tirar-se "gota" de "guttur".
Cumpre dizer que, dado o grande porte do
VIEIRA e a época em que foi elaborado, podia ele
ser bem melhor. Podia haver mais técnica nas
definições, mais coerência e unidade na organização dos verbetes, melhor distinção das acepções
e, principalmente, deviam os colaboradores indicar as edições de que se serviram para as abonações recolhidas, a fim de permitir o controle filológico do grande trabalho.
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copiados uns dos outros, tomando para base o
Vocabulário português do padre RAFAEL BLUTEAU"
- e apresentam-se as diretrizes que nortearam a
feitura do Dicionário Contemporâneo.
Só a crítica aos dicionários anteriores, crítica
exercida particularmente sobre o ROQUETE, o LACERDA e o MORAIS, só essa crítica, digo, mostra convincentemente a boa orientação e o espírito renovador que anima o responsável pela obra.
As fontes de informação e a documentação
do dicionário são de primeira ordem. Que eu saiba,
é a primeira vez que se vai fazer uma pesquisa
lexicográfica direta e in vivo. Os colaboradores
se dirigem aos oficiais dos diversos misteres para
deles colherem o vocabulário especializado. E' verdade que nem sempre foram bem recebidos, como
no-lo relata SILVA BASTOS no "prefácio da 2.a edição", dando-nos conta de uma embaixada junto
a certo pentieiro, "estabelecido numa das lojas do
famoso palácio Barcelinhos, onde hoje pompeiam
os Grandes Armazéns do Chiado. Um coadjuvante
nosso, é ainda SILVA BASTOS quem conta, um
coadjuvante nosso, ido em missão junto do pentieiro para este nos ministrar os termos técnicos
da sua indústria, deu (sic) esta resposta insólita
ao missionário : "Se quiser saber, venha cá para
dentro aprender o ofício !"

E' pena que dicionário tão bem organizado e
elaborado se r-essinta de grave deficiência de ordem
técnica, deficiência tanto menos desculpável, quanto representa uma involução : nos verbetes não
se precisam as citações abonadoras de palavras,
acepções ou expressões. Indica-se apenas o autor
da frase, calando-se a obra, edição e página. Com
isso o dicionário perde o valor filológico, não pode
ser controlado.
Em 1925, sai dos prelos da velha Parceria Antônio Maria Pereira a segunda edição do AULETE,
que ficou a cargo de SILVA BASTOS : Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Feito sobre o
plano de F. J. CALDAS AULETE. 2.a edição atualizada. 2 vols. (como a primeira).
Esta segunda edição melhora e enriquece bastante a anterior, seja quanto ao número de palavras dicionarizadas, seja quanto às novas acepções
e expressões arroladas : "Entraram milhares e milhares de novos vocábulos; enfileirando com os antigos, estes não podem olhar com má sombra os
adventícios. As novas definições entraram, é certo,
no corpo do vocábulo antigo, mas sem lhe alterar o
plano; apenas acrescentos". (Prefácio da 2.a edição).
Desta vez, o organizador da edição teve a ajuda espontânea de muitos amigos das letras, portu-

42

43

DICIONÁRIOS PORTUGUESES

GLADSTONE CHAVES DE MELO

guêses e brasileiros, que lhe mandaram centenas de
vocábulos não dicionarizados até então.
O Dicionário de Aulete, principalmente na segunda edição, é o mais útil e o mais satisfatório de
todos os nossos léxicos. Dicionário ativo, de fácil
manejo, -- pois tem apenas dois volumes de cerca
de 1.300 páginas (2.a edição) e de formato regular, - - encerra grande parte do material lingüístico contemporâneo. Tem olhos para a morfologia,
tanto que conjuga os verbos irregulares e metafônicos e indica muitas vezes os plurais menos fáceis,
e não se esquece da sintaxe, indicando, por exemplo, a regência dos verbos. Quanto a este último
ponto, é de notar que de regra o dicionário não descreve as diversas regências, mas exemplifica-as.
Não dirá, por exemplo, que "contentar-se" pede de
ou com, mas traz uma frase de HEITOR PINTO e
uma de VIEIRA em que o complemento do verbo
vem introduzido por com, e uma frase de Luís DE
SOUSA, na qual o complemento está ligado por de.
Cabe dizer, entre parêntesis, que no capítulo
da regência há bastante que acrescentar ao AULETE,
principalmente na regência dos nomes. No verbo
acima alegado, faltou dizer que ele pode ser construído com em.
O AULETE é particularmente rico na fraseologia, matéria em que a língua portuguesa é opulen-

tíssima. Leiam-se verbetes como fazer, estar, mão,
água, pedir, dar, deitar, pôr, idade, cabeça, boca,
etc., etc.
O dicionário é muito preciso e muito abundante em Náutica, Arte Militar, Jogos, Teatro, Arquitetura e Direito.
Porém, o grande valor do AULETE reside nas
definições. Definições magistrais, exatas, concisas,
suficientes, e esplendidamente redigidas. E', sem
favor, o dicionário que melhor define. Define tão
bem, que o lexicógrafo contemporâneo dificilmente
poderá libertar-se da descrição auletiana. (Vou declarando, para fechar a boca à maledicência, que
não tenho procuração para defender a LAUDELINO
ou a JOÃO Luís DE CAMPOS . . . )
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Com tudo isso, o AULETE foi e continua a ser
o melhor dicionário ativo de consulta diária, da
nossa língua. E' verdade que está escrito na antiga ortografia e que lhe faltam muitos termos,
principalmente técnicos e modernos. Mas para remediar em parte essas deficiências, basta pagar
uma prestação inicial de cinqüenta mil réis e as
doze seguintes de quarenta ao judeu JACKSON e
adquirir uma sexta edição do FIGUEIREDO.
Isso, aliás, se o meu leitor está com pressa e
não pode esperar até agosto de 1948.
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Sim, porque começou a sair em novembro do
ano passado, em fascículos mensais de oitenta páginas, a terceira edição do AULETE, que está a cargo do vocabulista JORGE DAUPIÁS, sendo que, até
a palavra cinismo (pág. 558, l.a coluna), foi organizada por VASCO BOTELHO uo AMARAL e MARGARIDA
BOTELHO DO AMARAL.
Compreenderá a obra toda trinta e três fascículos e deverá estar concluída no correr do ano de
1948, ano em que se celebra o centenário da casa
editora, a Parceria Antônio Maria Pereira, que foi
inaugurada em 18 de agosto de 1848.
Só em meados de junho é que nos chegaram os
primeiros fascículos desta esperada terceira edição
do AULETE. Abrem eles à francesa, sem qualquer
palavra de apresentação ou explicação. Já nos
vieram sete, sendo último o verbete cipote (página 560).
Foi com sofreguidão que lemos a pequena
amostra chegada. Convencidos estamos que o melhor que se pode fazer em lexicografia de proporções médias é uma revisão e atualização conscienciosa do AULETE. Por isso, esperávamos encontrar
uma coisa e outra nesta terceira edição.
Mas, infelizmente, fomos decepcionados. O
trabalho do Sr. VASCO BOTELHO DO AMARAL consistiu em trasladar o velho AULETE para a ortografia

simplificada, inserir-lhe vocábulos novos, quase
todos de duas ou três linhas, acrescentar uma que
outra acepção nos antigos verbetes, corrigir aqui e
ali uma tolice mais grossa, incrustar, de longe em
longe, uma abonação, com indicação precisa de
autor, obra, edição e página. Por uma sorte de
superstição, de todo em todo injustificável, acha
o Sr. BOTELHO que não deve mexer no texto do
AULETE. De modo que, se no venerando léxico se
aninhou um disparate, o disparate deve permanecer em repouso. Quando muito, o atualizador
acrescentará que, hoje em dia, já não se pensa
assim.
E' o que se vê logo na primeira coluna do
primeiro fascículo. No AULETE antigo se lê, sob a
epígrafe fonologia (a respeito do A), uma série de
fantasias e erros palmares. Pois bem : vai o senhor
AMARAL e conserva religiosamente tudo aquilo, mas
acrescenta adiante : "Nota da 3.a edição. Esta doutrina não pode subsistir inteiramente (o grifo é
nosso), em virtude de posteriores investigações
aconselharem (o grifo ainda é nosso) as alterações
seguintes nas etimologias de algumas das palavras
citadas..." Ora essa ! Então, conserva-se o erro
redondo para dizer-se em seguida que ele não pode
subsistir inteiramente, porque a ciência aconselha
substituí-lo pela verdade ? ! . . .
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Decepcionou-me, por exemplo, ver que o senhor AMARAL manteve em amígdala a triste definição de AULETE : "cada uma das glândulas em
forma de amêndoa, situada de um e outro lado do
fundo da garganta, junto à base da língua ; segregam um líquido mucoso, que facilita a deglutição".
Aborreceu-me grandemente verificar que o se^
nhor VASCO continua a dar como origem de amêndoa o grego Amygdale, através do latim Amygdala.
Um homem da responsabilidade do Sr. BOTELHO,
neste ano da graça de 1946, ignorar que amêndoa
ascende a amiddula-, forma vulgar no latim, atestada no Appendix Probi (140 : "Amycdala non
Amiddula")? (4)
Uma vez que estamos com a mão na massa,
façamos ainda ao Sr. VASCO BOTELHO DO AMARAL
algumas das observações que me sugeriu o respigo do seu trabalho lexicográfico.
Em áulico não se averba o sentido translato e
figurado de "subserviente, engrossador, bajulador
de poderosos", do mesmo modo que em aulicismo
não consta a acepção de "subserviência, engrossa-

mento, adulação, baixa lisonja", acepção atestada, por exemplo, em AGRIPINO GRIECO, Evolução da
poesia brasileira, Ariel, Rio, 1932, pág. 19 : "e incidiu ele (Gregório de Matos) por vezes em notas
de rastejante aulicismo".
Em ausência não se cataloga o significado de
"fuga momentânea da consciência, aura". Bimensal se define assim : "que dura dois meses, que
aparece ou se faz de dois em dois meses". Pode
ser que seja só este o sentido da palavra em Portugal, mas, em todo caso, a quinta edição do FiGUEIREDO diz o seguinte no mesmo lugar : "relativo
ao espaço de dois meses. Que se publica ou se realiza duas vezes por mês". Aqui no Brasil, "se é
verdade o que meu juízo alcança", bimensal é quinzena! e a bimestral é que cabe a definição do novo
AULETE.
Digno ainda de reparo é o verbete bio, que se
define como "elemento prefixai ou sufixai" (o grifo
é meu), dando-se para exemplos de uma e de outra
função biologia e micróbio. A ser verdadeiro o
estranhíssimo e originalíssimo conceito vascaíno de
prefixo e sufixo, não há palavras compostas em Português, existindo, em compensação, um número infinito de elementos formativos. E, para ser coerente, há-de definir como prefixos o Sr. BOTELHO DO

(4) Sobe muito de ponto a minha admiração, quando vejo a mesma coisa num mestre da força e da erudição
do Sr. PAIVA BOLFO: "amêndoa (< amygdala) ". Introdução
ao estudo da Filologia Portuguesa, edição da "Revista de
Portugal". Lisboa, 1946, pág. 92, n.° 4.
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AMARAL guarda (cfr. guarda-roupa), bota (cfr. bota-fora), ferro (cfr. ferrovia), etc., etc.
Vejo que para o autor do Dicionário de dificuldades, BIOMETRIA tem como única acepção esta:
"medida das aparições espiritistas". Como aqui no
Brasil há, oficial, um Serviço de Biometria, fico a
pensar que o Espiritismo entre nós goza de altos
favores do Governo...
Passando à parte organizada e elaborada pelo
Sr. DAUPIÁS, tenho a dizer que ela me pareceu bem
melhor que a do Sr. BOTELHO DO AMARAL. Continua,
infelizmente, o defeito da superstição, a preocupação de não corrigir o AULETE, principalmente na
parte etimológica. Dão-se para fonte dos vocábulos poiluguêses os nominativos dos vocábulos latinos, como se vê, por exemplo, em cintilação, tirado
de scintillatio. Tem o Sr. DAUPIÁS coragem de conservar cin:s como origem de cinza, quando se sabe
que isso é absurdo, quando se sabe que cinza vem
de *cinisia ou *cinicia, como estão a mostrar, além
do Português, o Esp. ceniza, o Ital. cinigia. o VeIhoto kanaisa, o Logudorês kijina, o Friulês sinize,
o Provençal moderno senizo, e.tc. (Cfr. REW, 1930
e NUNES, 147, 156).
Porém há muita novidade e muita contribuição pessoal. Principalmente, aparecem a cada passo abonações precisas de autores modernos e con-

temporâneos portugueses (como EÇA, MANUEL RIBEIRO) e brasileiros (como FRANKLIN TÁVORA, EuCLIDES DE CUNHA, Rui, ALENCAR, COELHO NETO, GASTÃO CRULS, VIRIATO CORREIA, etc.). Já se vão completando as citações do Poeta : no velho AULETE
só se via — "Camões"; agora, bastas vezes pode-se
ler CAMÕES, Lus., III, 54, IV, 98, VI, 31, etc.
Digno de todo o louvor e aplauso é esta orientação que vem imprimindo ao novo AULETE o senhor DAUPIÁS. Com isso ele faz honra ao nome do
Dicionário — contemporâneo — e foge de um mau
vêzo que têm muitos dos seus patrícios, qual seja
o de não tomar conhecimento de escritores e filólogos brasileiros.
Se por acaso chegarem os anteriores reparos
aos ouvidos ou aos olhos do laborioso vernaculista
BOTELHO DO AMARAL ou do infatigável lexicógrafo
Sr. JORGE DAUPIÁS, não vejam eles nas minhas palavras menoscabo pela sua respeitável obra de
atualizadores do nosso melhor dicionário. Antes,
queiram enxergar nelas apenas o que nelas ponho:
um sincero espírito de colaboração. Estamos ainda
em começo, e há muito tempo de irmos melhorando
o nosso trabalho, que deve estar talvez ainda em
fase experimental.
Seria de lamentar que o Sr. DAUPIÁS, mal avisado, ou surdo às vozes do bom-senso, ou insensí-
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vel aos bafejos da crítica construtiva, que não hãode faltar, que o Sr. DAUPIÁS perdesse essa oportunidade única que a Providência generosamente
lhe deu de fazer com esforço, grande sim, mas não
exaustivo, magnífica obra dicionarística.
Observo ainda, - - e agora aos editores, — que
a margem interna dos cadernos está muito estreita,
o que vai dificultar grandemente a encadernação
e tornar penosa a consulta dos termos que figurem
nas primeiras colunas das páginas ímpares ou nas
segundas das páginas pares.

Tornando agora ao ponto, isto é, à segunda
edição do AULETE, lembremos, para finalizar esta
resenha, que, quanto a etimologias, o dicionário é
uma lástima. Embora não dê gasalhado àquelas
fantasias e absurdos dos anteriores, não se bafejou
do sopro novo insuflado em Portugal em 1888 por
ADOLFO COELHO.
No que tange a termos técnicos das ciências
e artes modernas, triste é também a situação do
nosso excelente e vernaculíssimo AULETE, que, por
isso, está a pedir ao Sr. DAUPIÁS uma revisão atenta
e criteriosa para aquele setor da lexicografia.
20. Em 1890, se estou bem informado, sai dos
prelos de Plantier, em Lisboa, o Dicionário manual
52

etimológico da língua portuguesa contendo a significação e a prosódia, da autoria do grande filologo ADOLFO COELHO. Os exemplares que conheço,
de tiragens diversas, não trazem qualquer esclarecimento a respeito da data da edição primeira e
única. Tive de louvar-me, diante disso, para a indicação que dei, no informe de PERDIGÃO, que não
sei se merece fé.
E' o léxico em questão obra de pequenas proporções, 1248 páginas, formato médio. Dicionário
conciso, seco, despido de abonações ou frases exemplificativas, pobre em verbetes, deficientíssimo
quanto a acepções, mudo quanto a expressões.
E' mero vocabulário manual, sem valor maior como
dicionário comum.
Pelo que respeita à Etimologia, ocioso é dizer
que não se vão encontrar nele as tolices ou os destemperos em que são fertilíssimos os seus antecessores. Filólogo consumado, pioneiro dos estudos
lingüísticos de orientação científica em sua pátria,
natural é que ADOLFO COELHO se tenha avantajado
rnuito nesse campo aos outros lexicógrafos. No entanto, manda a verdade que se diga que o dicionário do Mestre ficou bastante aquém do que dele se
podia, esperar. "Nada ou pouco adianta ao que se
lê em DIEZ", afirma LEITE DE VASCONCELOS (Lições
de Filologia Portuguesa, 2.a ed., pág. 232), e tem
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defeitos graves de ordem técnica, como, por exemplo, o de tirar as palavras portuguesas do nominativo latino (quando devera fazê-lo do acusativo),
ou o de não dar as formas intermédias. Assim é
que em "povo'' se lê apenas isto : " (Lat. populus)".
Devia, pelo menos, estar assim : populu- > pôboo- >
> povo. Em suma, representa o dicionário agora
resenhado em mau momento da vida intelectual
do seu grande autor, de tal modo que seria muito
melhor para ADOLFO COELHO, para a lexicografia
portuguesa e para mim que ele nunca tivesse existido.
21. No penúltimo ano do século XIX, 1899,
inicia a sua carreira o célebre dicionário de CÂNDIDO DE FIGUEIREDO. Traz ele na folha de rosto :
"Novo dicionário da língua portuguesa compreendendo : além do vocabulário comum aos mais modernos dicionários da língua muito mais de 30.000
vocábulos que o autor colheu : na linguagem popular das províncias e ilhas; em antigos manuscritos da Torre do Tombo e de outros arquivos; na
tecnologia industrial e científica; nos mais importantes documentos da literatura nacional, desde os
primeiros cancioneiros, e através de todo o período
clássico, até aos escritores da atualidade; e na linguagem brasílica, que contribuiu para esta obra
com mais de 6.000 vocábulos não registados até

agora em dicionários portugueses; compreendendo
outrossim: muitos milhares de acepções, ainda não
mencionadas em dicionários, de vocábulos conhecidos; e indicando: além da prosódia de cada termo,
a origem de quase todos, de acordo com os ensinamentos da filologia moderna e em resultado de investigações diretas, que levaram o autor a determinar pela primeira vez a fonte de muitos centenares
de vocábulos por CÂNDIDO DE FIGUEIREDO da Academia Real das Ciências de Lisboa, da Sociedade
Asiática de Paris, do Instituto de Coimbra, da Academia de Jurisprudência de Madrid, etc., etc. Lisboa. Livraria Editora Tavares Cardoso & Irmão. 5
Largo do Camões - - 6 , 1899".
Só isto... Como se não bastasse, o dicionário
ainda traz prefácio e longo, a "Conversação preliminar", que se estende de págs. V a XXVIII, formato grande, e onde se trata da "Razão da obra",
dos "Materiais da obra", do "Processo da obra", da
"Ortografia", da "Pronúncia", da "Acentuação gráfica", da "Etimologia", da "Gramática", e onde
se faz "Um apelo".
O dicionário do turbulento gramático pretende ser um WEBSTER português, isto é, um repositório de todas as vozes da língua, em todas as
partes e camadas sociais em que é falada, - - e,
por isso, nele se incluem regionalismos lusitanos
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e brasileiros, dialetismos das ilhas, termos privativos das colônias, ou ex-colônias portuguesas de
África e de Ásia, o vocabulário das diversas gírias,
plebeísmos e palavras chulas.
Ninguém pode negar a importância do empreendimento e o valor da obra dicionarística
figueirediana. Despendeu o homem das Lições
Práticas extraordinário esforço e conseguiu organizar um léxico muito mais copioso do que os anteriores. E foi incansável na sua obra. Melhorou-a
e enriqueceu-a em edições sucessivas, tendo fechado os olhos à luz do mundo quando ultimava a
quarta edição. Quem conhece o trabalho de lexicografia sabe o que representa ele de canseiras,
atenção, esforço e até de obsessão. Por isso, não
há regatear aplausos ao CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
dicionarista, aplausos tão veementes quanto
veemente deve ser a condenação e a proscrição do
CÂNDIDO DE FIGUEIREDO filólogo.
No entanto, duas grandes desordens morais
impediram o nosso diácono fracassado de levar a
termo obra muito mais valiosa : uma desmedida
vaidade e um nacionalismo mal entendido e estúpido.
Falto de cultura geral, não soube o vocabularista escolher os seus informantes, nem selecionar as fontes, no que diz às ciências experi-

mentais e naturais, às técnicas e artes modernas. Deu ouvidos a gente de meio saber e estribou-se em dados científicos obsoletos e em obrinhas de divulgação barata.
Daí veio ser deplorável a parte do léxico
figueirediano relativa a tais ramos do conhecimento humano. Abundam ali, a esse respeito,
definições erradíssimas, conceitos pueris e afirmações ridículas.
Por isso, não faltaram logo severas críticas à
obra. Entre estas, cabe referência especial às que
fez o nosso eminente patrício, Sr. AFONSO DE
TAUNAY, que submeteu o Novo Dicionário a um minucioso exame, em matéria de ciências físicas e
naturais e em matéria de brasileirismos, denunciando os erros palmares, os atrasos e dislates que
aí se encontravam (5).
Pois bem : o diácono se agastou, não quis
tomar conhecimento da crítica irrespondível e cons-
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(5) Cfr. o Léxico de lacunas (Tours, 1914), o Vocabulário de omissões (1924, não indica a editora nem o local
da edição), os Reparos ao Novo Dicionário de Cândido de
Figueiredo (Tours, Arrault e Cia., 1926), A terminologia
zoológica e cientifica em geral e a deficiência dos grandes
dicionários portugueses — Separata do tomo XV da "Revista do Museu Paulista" — (S. Paulo, 1927), a Insuficiência e deficiência dos grandes dicionários portugueses
(Tours, Arrault e Cia., 1928) e a Inópia científica e vocabular dos grandes dicionários portugueses (S. Paulo, 1932).
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trutiva, e manteve no dicionário muitos e muitos
daqueles vícios apontados. Corrigiu à sorrelfa apenas um ou outro.
Na realidade era difícil ao Sr. FIGUEIREDO acolher as censuras e aceitar a colaboração oferecida,
de um lado por ser coisa que lhe feria a descompassada vaidade e, de outro lado, por serem observações e correções partidas de um brasileiro, o que
é o mesmo que dizer inexistentes para um filólogo
ou pseudo-filólogo lusitano.
Entre as tolices perpetradas pelo irrequieto gramaticão, é de lembrar esta, que vem na primeira e
- é incrível! • - na segunda edição : "AEROPLANO, m. aparelho aerostático, movido a vapor, e sustentado sobre planos ou lâminas, postas em ação
por um motor da força de um cavalo".
Encarregou-se da quinta edição do FIGUEIREDO
o conhecido vernaculista e vocabulista JORGE DAUPIÁS, que transpôs para a ortografia simplificada
de 1911 o texto do léxico e o opulentou de muitos
verbetes novos, principalmente em matéria de brasileirismos. Acrescentou também acepções não
registradas em artigos das edições anteriores, e
quase sempre abonou com citações de autores os
acréscimos que fez.
Mas, bom português que é, continuou a fazer
ouvidos moucos à esclarecida crítica do Sr. AFON-

só DE TAUNAY, teimando assim em conservar no
dicionário muitas daquelas deficiências e erronias,
já agora de todo em todo injustificáveis. Quem
consultar esta quinta edição fica sabendo, por
exemplo, que DENTE é "cada um dos pequenos ossos,
que guarnecem as maxilas do homem e de outros
animais"; que FLÚOR é "corpo simples, ainda não
insulado" ; que FURÃO é "pequeno mamífero vermiforme''; que GOLFINHO é "grande peixe marítimo", etc., etc.
Houve nova tiragem da quinta edição, tiragem estereotipada, que os editores desonestamente
chamaram de "sexta edição".
O dicionário de FIGUEIREDO é pouco mais que
mero vocabulário, de definições breves e muitas
vezes deficientes, pobre em acepções, quase nulo
em fraseologia. Porém, presta bons, ótimos serviços. E' muito copioso e de consulta fácil. E não é
só. Perdoe-me o eminente Sr. AFONSO DE TAUNAY,
mas, pelo menos a quinta edição, é até o presente
o melhor repositório de brasileirismos vocabulares
ou semânticos. Poder-se-ia alegar que o LAUDELINO os registrou em maior número. Passe. Todavia, como neste último léxico nunca se diz que
determinada palavra é brasileirismo ou regionalismo brasileiro, fica o seu consulente entendendo que
não há brasileirismos e dialetismos no Brasil.

58

59

GLADSTONE CHAVES DE MELO

DICIONÁRIOS PORTUGUESES
Para finalizar, digo que quem tem uma segunda edição do AULETE e uma quinta do FIGUEIREDO está, no momento, bem servido de dicionários. (6)
22. Logo depois do aparecimento do dicionário de FIGUEIREDO, vêm a lume dois trabalhos lexicográficos de natureza crítica e complementar. O
primeiro deles se intitula Subsídios para um dicionário completo (histórico-etimológico) da língua
portuguesa, saiu em 1900-1901, e é de autoria de
A. A. CORTESÃO. Neste léxico subsidiário se registra
grande número de palavras arcaicas, tudo com copiosa abonação, pelo quê aí tem o filólogo e o lexicólogo importante e indispensável material de consulta. Não obstante, qualquer daqueles especialistas tem que fazer reparos à obra. Com a palavra
LEITE DE VASCONCELOS : "Como, porém, não atinge
bem a diferença que existe entre latim vulgar e
baixo latim, nem domina as leis gerais da língua
portuguesa, acontece que emite certas inexatidões
e na interpretação dos documentos antigos comete
lapsos por não ter sempre presente os hábitos orto(6) Como é fácil de prever, a nova edição do AULETE representa a fusão da sua segunda edição com a
quinta de FIGUEIREDO, e isso porque em ambas atualizações de léxicos trabalhou a mão do Sr. DAUPIÁS.

gráficos das respectivas épocas". ("Revista Lusitana", VI, 95).
23. A segunda de tais obras complementares
se chama Apostilas aos dicionários portugueses e é
de autoria do grande foneticista GONÇALVES VIANA.
Publicou-se em 1906, edição da Livraria Clássica
Editora de Lisboa, e tem dois tomos (I, A-H, 555 páginas, II, I-Z, 595 págs.).
Como o nome o indica, representa esta obra
do Mestre uma contribuição à lexicografia, elaborada à vista de outros dicionários, cujos defeitos
e deficiências vai apontando, criticando e corrigindo. Cada artigo das Apostilas supõe um verbete ou
uma lacuna de dicionário anterior. As observações e achegas são quase sempre relativas à Etimologia; porém muitas dizem respeito às acepções, ou
acrescentam novas abonações, ou melhoram e precisam as definições.
Escusado é dizer que são as Apostilas obra
de grande valor, a qual o filólogo e o dicionarista
hão-de consultar com mão diurna e noturna.
24. Seguem-se agora dois dicionários enciclopédicos, de pequeno e de pequeníssimo porte, o Leio
universal (2 alentados volumes) e o Dicionário Prático Ilustrado de JAIME DE SEGUIER. Ambos são
adaptações ao português de obras francesas, respectivamente o Larousse Universel e o Nouveau Pe61
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tit Larousse Illustré. Deixo de resenhá-los, por
serem obras de caráter enciclopédico. No entanto,
creio que tenho o direito de dizer que, na parte
vernácula, o SEGUIER é pouco menos que mera cópia
do LELO.
25. Agora devera eu tratar do Dicionário etimológico, prosódico e ortográfico de SILVA BASTOS,
que teve segunda edição melhorada em 1928. Entretanto, direi apenas que, como dicionário manual, seco e passivo, tem seu valor indiscutível e
não despiciendo. Cumpre acrescentar que ele de
etimológico só tem o nome.
26. No ano da redenção humana de 1932 o>
nhece a luz da publicidade o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa de ANTENOR NASCENTES.
Eu bem que preferiria silenciar sobre esta importante obra, para não mexer em casa de maribondos. Por isto: não sei por que cargas dágua, o distinto professor ora aposentado do Colégio Pedro II
se tornou em bandeira de partido. Já me têm perguntado várias vezes se sou contra ou a favor de
NASCENTES, ao que respondo invariavelmente :
- Sou pró-filologia". A coisa é assim : se alguém
diz que NASCENTES fez uma afirmação certa, esse
alguém fica excomungado em determinada roda,
que tem vários comandantes; por outro lado, se um
cidadão ousa fazer uma observação a NASCENTES

ou criticar-lhe uma assertiva, tal plumitivo põe
logo de alcatéia uma plêiade de nascentistas incondicionais. Diante disso, que melhor para mim que
o silêncio ? No entanto, muito leitor possui o Dicionário Etimológico e quererá dele saber alguma
coisa. Ariscar-me-ei, pois, a dizer apenas isto: é
o trabalho de NASCENTES obra de valor, muito melhor do que todos os dicionários etimológicos até
então aparecidos (isto é, o de ADOLFO COELHO) , tem
uma introdução interessante e digna de atenta
leitura, representa um labor demorado e penoso, ministra preciosos conhecimentos, porém
deve ser manuseado com bastante cautela. Isto
porque: primeiro: está baseado na edição mais
antiga do Romanisches Etimologisches Woerterbuch de MEYER LUEBKE, edição que ficou praticamente inutilizada pela terceira, ultimada em 1935;
segundo: porque arrola hipóteses sobre hipóteses
etimológicas, sem indicar quais as imprestáveis,
quais as prováveis, quais as inteiramente aceitáveis.
Quem quiser melhores informes sobre o dicionário lera com muito proveito a excelente recensão
que dele fez o sábio AUGUSTO MAGNE na "Revista
de Filologia e de História", tomo II, fase. II, Rio,
1933, págs. 279-284.
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Antes de passar a outro léxico, seja-me permitido dizer que todos os que nos interessamos por
estudos lingüísticos esperamos com viva ansiedade,
interesse e impaciência o segundo volume do dicionário de NASCENTES, prometido há quatorze anos :
"Releguei para um glossário à parte, o qual constituirá o segundo volume, o conjunto de africanismos, asiaticismos e americanismos, ou melhor, brasileirismos". (Introdução, pág. XXXVII).
27. Inicia em 1938 sua rápida e brilhante
carreira o prestadio. Pequeno dicionário brasileiro
da língua portuguesa. Organizado por um grupo
de füólogos. Redigido nas ortografias simplificada
e etimológica. 1938. Civilização Brasileira S. A.
Editora. Rio de Janeiro-S. Paulo.
Tendo-se esgotado célere esta primeira edição,
sentiram bem os editores que cumpria melhorar,
enriquecer e aprimorar o dicionário, pelo quê as
edições seguintes vão marcando sempre um progresso em relação às anteriores. Foi-se dando cada
setor do léxico a um especialista, assegurando-se,
desta sorte, melhores definições, principalmente no
que diz às ciências e técnicas modernas.
Dicionário escolar por excelência, manual e
passivo, por isso mesmo procurou acingir-se ao material da língua contemporânea, atentando, ainda
assim, de modo particular para os elementos brasi-

leiros. O norte que tem dirigido este trabalho lexicográfico é, pois, a utilidade.
Manda a justiça reconhecer que foi atingido
plenamente o escopo visado pelos organizadores do
Pequeno dicionário, que penetrou em todos os meios,
desterrou e substituiu com vantagem os seus anteriores congêneres - - ROQUETE e FIGUEIREDO - - e
caiu no agrado geral.
Acaba de sair a sexta edição do nosso léxico,
com 1316 páginas. Na folha de rosto lê-se o seguinte : Pequeno dicionário brasileiro da língua
portuguesa. Organizado por HILDEBRANDO DE LIMA
e GUSTAVO BARROSO e revisto na parte geral por MANUEL BANDEIRA e JOSÉ BATISTA DA Luz. 6.a edição.
Inteiramente revista e consideravelmente aumentada — sobretudo na parte de brasileirismos — por
AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA. Este dicionário foi refundião e aumentado, a partir da 2.a
edição, por ANTENOR NASCENTES (Filologia e Gramática), CARLOS DELGADO DE CARVALHO (Geografia e
História) e FRANCISCO VENÂNCIO FILHO (Física, Química e Mecânica); da 3.a edição em diante, por FERNANDO DE AZEVEDO (Sociologia, Antropologia e Educação), LEONAM DE AZEREDO PENA (Botânica, Agronomia e Meteorologia), OSCAR MONTE (Zoologia) e
RENÉ LACLETTE (Medicina e Anatomia); da 3.a à
5.a por AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA
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(Brasileirismos e redação); desde a 4.a por CARLOS
DEL NEGRO (Geologia e Mineralogia) e TALES DE
MELO CARVALHO (Matemática)', a começar da 5.a
por HERBERT BALDUS (Etnologia), e na 6.a edição,
por OTTO MARIA CARPEAUX (Literatura, Belas-Artes,
Filosofia e Psicologia); da l.a em diante, por JOSÉ
BATISTA DA Luz. Editora Civilização Brasileira S. A.
Rio de Janeiro-S. Paulo-Baía. 1946.
Sai esta sexta edição melhor que as anteriores,
uma vez que progrediu sensivelmente na linha que
caracteriza o dicionário — a utilidade. Andou aqui
carinhosamente a mão de AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA, que indiscutivelmente é um dos nossos mais
autênticos valores em matéria de lexicografia. Inteligente, prático, bem orientado, estudioso e observador, pôde ele trazer substanciais vantagens à
última edição. Inseriu vocábulos tidos por arcaicos, mas encontradiços nos nossos grandes românticos, como GONÇALVES DIAS, por exemplo; corrigiu
alguns erros que vão passando impunes de léxico
a léxico ; fez desaparecer um defeito de ordem técnica, que afeava as anteriores edições do vermeIhinho (como era conhecido o Pequeno dicionário
na 5.a ed.), defeito que consistia em fechar num
só verbete as formas convergentes; acrescentou
brasileirismos; registrou as flexões irregulares dos

verbos e ensinou a conjugação dos verbos defectivos; prestou atenção à sinonímia, etc.
Com tudo isso, tornou-se o Pequeno dicionário
excelente vocabulário manual, de consulta fácil e
segura, um tira-dúvidas lacônico mas honesto. (7)
No entanto, há ainda que melhorar no vitorioso dicionário. Uma recensão minuciosa e amiga
apontará a BUARQUE DE HOLANDA deficiências, lacunas, imprecisões aqui e ali, as quais serão acolhidas com boa-vontade e satisfação pelo operoso
lexicógrafo, como estou certo.
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Na impossibilidade de realizar aqui essa empresa, pois isso fugiria inteiramente ao meu esquema, trago, contudo, algumas observações, a título de insignificante colaboração e de homenagem
à probidade intelectual de AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA.
1. Noto que em agradar não se registra a
acepção, mineira, pelo menos, de "acarinhar, afagar": "a mãe está agradando o filho".
2. Reparo que em água não se averba o sen(7) Grande pena é que o Dicionário faça absurdas
concessões à gramatiquice, segundo se vê, por ex. sua
conjugação do verbo apieãar-se, onde aparece aquela
grotescaJ história do apiaáo-me, apiadas-te, etc., como se
não houvera dois verbos apieãar-se e apiadar-se.
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tido de "líquido qualquer": "sai uma água da
árvore, quando se corta".
3. Observo, por exemplo, que água-marinha
está incrustado no verbete água, quando devia constituir verbete à parte.
4. Discordo da inclusão, no mesmo verbete
água, de "designação geral da tribo dos Omáguas",
simplesmente porque isso destoa de um melhoramento felizmente aparecido na sexta edição, e ao
qual já me referi, — distribuição das formas convergentes por verbetes autônomos. Água, tribo, devera
ser Água".
5. E, já que estamos na água : água-só, ave,
devia constituir artigo independente; água-viva,
medusa, idem; água-que-passarinho-não-bebe, parati, não é só do Nordeste, mas pelo menos de Minas
também.

sonagem, observo que logo na primeira linha do
Pequeno dicionário vem um erro tipográfico : "A',
s. m. Voga (sic) fundamental, primeira letra, etc."
Para finalizar, lembro mais uma utilidade do
já precioso Pequeno dicionário : o "Apêndice", onde
se catalogam algumas abreviaturas e palavras e
expressões latinas ou estrangeiras de uso comum,
v. g., ali right, black out, boy, brevet, delirium-tremens, exequatur, a vol d'oiseau, etc.
28. Recentemente apareceu, - - primeiro em
fascículos de 96 págs. depois em 5 alentados volumes de cerca de mil páginas cada um, — o Grande e novíssimo dicionário da língua portuguesa.
Organizado por LAUDELINO FREIRE com a colaboração técnica do professor J. L. DE CAMPOS. A Noite
S. A. Editora. Praça Mauá, 1. Rio de Janeiro. E' o
chamado Dicionário de Laudelino. As folhas de
rosto não trazem data, mas ao fim de cada volume
se indica o tempo gasto na impressão, por onde se
vê que o dicionário começou a sair em julho de.
1939 e acabou de se imprimir em janeiro de 1944.
E' este o primeiro grande dicionário feito no
Brasil. Foi elaborado por uma comissão de vernaculistas sob a competentíssima direção industrial
de LAUDELINO FREIRE, que emprestou à obra seu
nome e firma comercial. Entre os colaboradores,

6. Acho paupérrimo o verbete amigo : "homem ligado a outra pessoa por laços de amizade.
(Aum. amigaço, amigalhaço, amigalhão. Superl.
abs. sint.: amiguíssimo e amicíssimo)". Só isso. Não
se distingue amigo, adj., de amigo, subst., não se
arrolam as expressões formadas com a palavra,
nem aparece o amigo-da-onça, em tantas ocasiões
tão solicito e pontual...
7. E, uma vez que falamos neste último per68
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papel saliente coube ao saudoso Prof. JOÃO Luís DE
CAMPOS, há pouco tempo falecido, ainda na força
da idade. Ficou ele com a direção técnica e, ao que
parece, com a revisão final da importante obra.
O Dicionário de Laudelino teve em mira principalmente a riqueza vocabular. Neste ponto marca ele indiscutível progresso em relação ao FIGUEIREDO, que, até então, era o mais copioso dos nossos
léxicos. Basta ver que, dentre as primeiras palavras, — do A às que começam por ab, — FIGUEIREDO
arrolara 908, ao passo que J. L. DE CAMPOS registra
2885 !
Abundante também é o léxico em locuções
adverbiais e em termos científicos e técnicos, cuja
definição foi buscada em fontes melhores, mais modernas e mais dignas de fé que as de que se valeram
os dicionaristas anteriores. Os vocábulos e acepções são freqüentemente abonadas. Registra-se
bom número de expressões, recolhem-se neologismos vários, dialetismos, gírias, etc.
Do ponto de vista técnico, traz o dicionário
uma inovação: numera as diversas acepções, como
fazem o magnífico dicionário de Oxford e o Webster,
o que facilita grandemente a consulta e sistematiza
melhor o verbete.
Entretanto, peço licença ao Sr. AFONSO DE TAUNAY, que tão entusiàsticamente louvou o nosso lé-

xico, peço vênia ao Sr. TAUNAY para pôr alguns reparos à festejada obra.
Começo por dizer que o dicionário é bem menos
valioso do que o faz crer uma propaganda interessada ou apaixonada.
Não são pequenos os defeitos que se podem
apontar no polpudo léxico. Em primeiro lugar, o
defeito de suas qualidades. Preocupados os autores com a riqueza vocabular e de acepções, arrolaram palavras talvez ainda não entradas na língua
(no campo da terminologia científica) e, principalmente, incluíram não raro acepções inexistentes. Este último caso quase sempre se dá por força
de grave inépcia em matéria de técnica lexicográfica. E' que, se há uma expressão, uma frase-feita
em que entra a palavra x, o dicionarista isola esta
palavra, interpretando-lhe o sentido de acordo com
a frase-feita, e registra essa acepção como própria
do vocábulo. Ora, isso é ignorar redondamente o
que seja fraseologia e desconhecer rasamente a semântica. Outras vezes se inventa uma acepção por
causa de má interpretação do texto-abonação, como
se vê em Embrenhar : "converter em brenha (ir.
dir.): "Empinadas montanhas pedregosas, cujos
cumes embrenham broncos matos". (Filinto Elísio)"
Ora, aqui embrenhar significa "esconder dentro de
brenha, cobrir de brenha", por isso que o sujeito
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do verbo é broncos matos e não cumes, como afoitamente entendeu o autor do verbete. Aliás, este
deve ter sido redigido, de próprio punho, por LAUDELINO.
Outros defeitos de técnica dicionarística se
podem ainda apontar no léxico em questão. Indicaremos alguns que mais dignos de reparo nos
parecem.

No que diz aos verbos, não me parece boa a
técnica adotada. Não se lhes separam segundo a

construção as diversas acepções, como sempre se
fez : - - v. tr., v. intr., v. rei., etc., - - mas se vão
enfileirando tais acepções, sem qualquer ordem ou
critério, indicando-se ao fim de cada significado a
regência ou as regências. Esse processo traz não
pequena dificuldade e morosidade à consulta.
Ainda me parece criticável o meterem-se as
locuções adverbiais no corpo do vocabulário, como
verbetes autônomos, em vez de incluírem-se no
interior dos artigos — substantivos ou adjetivos a que de direito pertencem. Assim é que, por exemplo, se arrola como verbete independente a muito
custo entre amuia e amula.
Faço tais observações ao Dicionário de Laudelino não por espírito demolidor, claro está, mas, ao
contrário, com ânimo de colaborar, dentro dos limites das minhas fracas forças, para uma segunda
edição melhorada que o léxico merece e terá por
certo.
Nem se conclua das minhas pobres palavras
que tenho por desvalioso o dicionário a que deu
tanto esforço o Prof. JOÃO Luís DE CAMPOS. Sei o
que significa tal esforço. E é justamente por isso
que me abalanço a apontar na obra o que me pareceu menos bom, na esperança de que um dia alguém
se disponha a escoimá-la dos defeitos sanáveis e a
enriquecê-la de maiores préstimos.
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Em primeiro lugar, o mais grave: é o não distinguir-se, entre as várias acepções e os vários vocábulos, o que é termo da língua comum, do que é
brasileirismo, do que é regionalismo brasileiro ou
do que é regionalismo português. Neste último
caso, apenas se acrescenta, ao vocábulo ou acepção,
Lus., isto é, termo usado em Portugal, o que positivamente é muito vago.
Outro defeito de ordem técnica consiste em
arrolar, sob um mesmo título, palavras que deviam
constituir verbetes à parte. Assim é que, por exemplo, em amor se incluem amor-agarrado, amor-crescido, amor-de-negro, amor-de-um-ãia, amor-de-vaqueiro, amor-do-campo, amor-dos-homens, amor-entrelaçado e amor-sêco, que são plantas, e amor-sem-ôlho, que é um peixe.
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29. Não podemos finalizar estas notas, sem
fazer rápida alusão ao célebre Dicionário de Bacelar, o mais curioso exemplar da lexicografia portuguesa.
O leitor de hoje tem a impressão, percorrendo-lhe as páginas, que se trata de gostosa pilhéria
de largo fôlego, saída da pena de um admirável
antecessor do nosso BARÃO DE ITARARÉ.
Nada disso, porém. O seu autor é nada menos
que um respeitável clérigo, cioso de seu saber enciclopédico e todo ancho com a decisiva e utilíssima
novidade que julgou trazer à lexicografia de seu
tempo.
O bom do Frei Bernardo foi um das vítimas das
etimologias fantásticas e adoidadas de sua época,
Basta ler-lhe o "prólogo" do livro ! Ali se gasta
erudição e mais erudição para se mostrar que o
progresso da ciência da linguagem só se pode conseguir à custa do desenvolvimento da Etimologia,
que é situada num campo de ação pessoal e arbitrária .
Mas não foi apenas a preocupação das origens
das palavras que transtornou o cérebro do Prior
alentejano, senão também a "gramática filosófica",
que era uma das modas do século.
Etimologista e filósofo-gramático, acreditou ele
que estava armado para definir melhor que nin-

guém e diferente de todos, atingindo dessarte a
essência do vocábulo. Assim, se o nosso ingênuo
frade viu no "macaco'' o "animal de trejeitos delirantes'', é que cuidou que a palavra ascendia a
"maccoãn", que significa "delirar".
O nosso precioso e impagável léxico se chama,
de seu nome todo, Dicionário da língua portuguesa
em que se acharão dobradas palavras do que traz
Bluteau e todos os mais dicionaristas juntos; a acentuação e a seleção das mais usadas e polidas, a gramática filosófica e a ortografia racional no princípio e as explicações das abreviaturas no fim desta
obra. Obra da primeira necessidade para todo
aquele que quiser falar e escrever com acerto a língua portuguesa, por ser impossível que pelos livros
até agora impressos possa algum saber a terça parte do idioma português. Composto por BERNARDO
DE LIMA E MELO BARCELAR. Prior no Alentejo, etc.
Lisboa, na ofic. de José de Aquino Bulhões. Ano de
MDCCLXXXIII (1783). Com licença da Real Mesa
Censória.
No "prólogo" se faz uma longa justificativa do
teor e do método da obra, e com respeito às definições se lê isto : "Defini os ditos vocábulos como
filósofo e etimologista, ou como quem lhe queria
dar a sua própria significação, principalmente para
aos (sic) que se queixam de que não entendem os
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antigos nem os modernos (grtfos do autor) por lhes
faltar um amplo dicionário de significações genuínas", (pág. IV)
Vejamos agora algumas "definições genuínas"
do padre BACELAR :
"MACACO : animal de trejeitos delirantes". "CACHIMBAR : tirar fora o mau suco fumando". "CAGADO : sapo concho". "CALAFRIOS : já quente já frio".
"CAMELO : espécie de jumentos". "MAOMÉ : impostor". "MEIAS : coisas que medeam entre sapatos e
calções". "RATA : inseto roedor". "UMBIGO : centro
da barriga". "BACHAREL : falador formado". "CASTOR : anfíbio de pêlo e estrela". "PÉ : base do animal". "TROVÃO : ruptura de nuvem que faz este som
grosso". "MURÇA : pele de ratos nos ombros eclesiásticos". "ABDÔMEN : parte do embigo".
Curiosíssima é também a apresentação dos verbetes : alinham-se, em seguida ao termo suposto
básico, as supostas derivações, desprovidas estas do
radical. Seja exemplo o verbete tripa : "TRIP-A,
aforra, alha, alhada, alharia, eir-a, o (triptèr) o
canal que acaba de trilhar o comer".

Instituto Nacional do Livro, o da Academia Brasileira, e outros prometidos, gerais uns, especializados outros.
No entanto, como conheço apenas uma pequena parcela de alguns de tais dicionários em elaboração, melhor é que esperemos que venham eles
surgindo à luz do dia, para então os apreciarmos
como "dicionários portugueses" e não como "projetos de dicionários portugueses".

30. Haveria ainda que falar dos dicionários
em perspectiva, como os diversos planejados pelo
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