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6. ORTOGRAFIAS E DICION�RIOS ORTOGR�FICOS

Jo�o Paulo Silvestre

Os tratados ortogr�ficos publicados a partir de meados do s�culo
XVII exploram as vantagens de uma configura��o de tipo paralexicogr�fico.
Observa-se a inclus�o de listas ordenadas de palavras, cada vez mais
extensas, agrupadas de acordo com o tipo de dificuldade que suscitam. Ini-
cialmente estas listas pareciam servir como demonstra��o das regras orto-
gr�ficas enunciadas, mas, sobretudo ap�s a Orthographia de Feij�, as longas
sequ�ncias alfabetadas autonomizam-se do enunciado te�rico e reformula-
se o modo como os tratados ortogr�ficos respondem 	s solicita�
es dos
consulentes, j� que o modelo se aproxima bastante dos modernos dicion�-
rios ou prontu�rios ortogr�ficos.

A obra de Bento Pereira, Regras gerays, breves, & comprehensivas da
melhor orthografia com que se podem evitar erros no escrever da lingua Latina, & Por-
tugueza �Lisboa Occidental, Domingos Carneiro, 1666� � um complemento
sobre mat�ria ortogr�fica para se juntar ao conjunto dicionarstico da Pro-
sodia. Inclui, al�m dos enunciados te�ricos, uma s�rie de listas alfabetadas
��varias taboas, para o bom fallar, & escrever��, intituladas �reforma�oens�.

As listas d�o um precioso testemunho da variedade do registo escrito,
pois enumeram um conjunto de grafias incorrectas, mas aceit�veis, distin-
guindo aquelas que eram absolutamente condenadas. Compilando palavras
�que a ignorancia do vulgo corrompeo�, a primeira lista � encabe�ada por
formas a emendar, enquanto a seguinte apresenta palavras toleradas, que
podem ser �melhoradas�.

�erradas/emendadas�
Deus, / Deos
des / dez
dezcan�ar / descan�ar
despe�ome / despidome
devino / divino
dinoyte / de noyte
Docto / Douto
Doctor / Doutor

�toleradas/melhoradas�
Psalmo / Salmo
Si / Sim
Sinco / cinco
socresto, socrestar / sequestro, sequestrar
Sofrimento, sofrer / soffrimento, soffrer
Solemne / solenne
Somana / semana
Sospiros / suspiros
Sospeytar / suspeytar
Soprir / supprir
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As restantes listagens s�o mais usuais na tradi��o gramaticogr�fica,
recolhendo dificuldades resultantes de casos de homografia, homofonia e
paronomia: �De palavras que tendo diversa significa�am, s� se distinguem
no escrever, por h�as terem letra singela, outras dobradas� �p. 96� �p. ex.
Capa os boys, verbo / cappa, vestido�; �Das palavras que tendo diversa signi-
fica�am, s� podem ser distinctas, & conhecidas pola diversidade do
accento� �p. 98� �Ac�rto, dou no sito / Acerto, caso�; �Das palavras que
tendo diversissima significa�am, tem pequena diversidade no escrever� �p.
99� �Amegeas, marisco / amexeas, fruyta�.

A Orthographia da Lingua Portugueza de Lus Caetano de Lima, publi-
cada em 1736 �Lisboa Occidental, Ant�nio Isidro da Fonseca� apresenta lis-
tas dispersas pelos diversos captulos, geralmente de difcil consulta, pois
referem-se a palavras que apresentam dificuldades no uso de uma con-
soante. Mais interessantes s�o as sequ�ncias de palavras compostas por pre-
fixa��o ou os captulos em que as listas de palavras s�o ordenadas a partir da
�ltima slaba, a prop�sito das dificuldades na grafia e aplica��o dos sufixos.

Nos tratados de Jo�o Morais Madureira Feij� �1734� e Lus Monte
Carmelo �1767�, as listas de palavras s�o editadas 	 parte, sob a forma de
extensos dicion�rios de erros, com uma formula��o lexicogr�fica suficien-
temente elaborada. Pretendem corrigir desvios da padroniza��o ortogr�fica
e da pronuncia��o, e adicionalmente indicam o significado, como se de um
dicion�rio de lngua se tratasse. Est�o integrados em tratados ortogr�ficos,
mas podem ser consultados autonomamente, pois recuperam informa��o do
enunciado te�rico e resolvem situa�
es que n�o est�o contempladas nos
exemplos das regras.

O texto de Monte Carmelo, mais tardio, corresponde 	 valoriza��o
da componente para-dicionarstica e promete �catalogos, e explica�am de
muitos Vocabulos antigos, e antiquados, para intelligencia dos antigos
Escritores Portuguezes; de todos os Termos Vulgares menos cultos, e mais
ordinarios, que sem alg�a necessidade nam se devem usar em Discursos
eruditos; das Frases, e Dic�oens C�micas de mais frequente uso, as quaes
sem hum bom discernimento nam se devem introduzir em Discursos graves,
ou s�rios; e finalmente dos Vocabulos, e diversos Abusos da Plebe, mais
conhecidos, e contrarios ao nosso Idioma, os quaes sempre se devem corri-
gir, ou evitar� �folha de rosto�.

Os dicion�rios e a constru��o da norma ortogr�fica

Os gram�ticos e os lexic�grafos do incio do s�culo XVIII, procu-
rando para a lngua portuguesa as mesmas qualidades de regularidade e
perenidade que identificavam no latim, parecem reconhecer consensual-
mente uma estreita rela��o entre a codifica��o ortogr�fica e o usus
scribendi de autores modelares. Todavia, a crescente circula��o de texto
impresso tornava mais evidentes as diferen�as nas conven�
es de escrita,
dificultando a tarefa de quem procurava obstinadamente a norma nos
textos liter�rios.

A import�ncia do exemplo dos autores e a diversidade de usos rela-
cionam-se com as condi�
es de aprendizagem da escrita. Os m�todos de
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ensino assentavam n�o na exposi��o de regras, mas na reprodu��o repetida
de silab�rios e frases modelares que muitas vezes eram manuscritas pelos
professores e expostas para os alunos copiarem. Nem todos teriam acesso a
cartilhas ou catecismos did�cticos, o que logo 	 partida potenciava a diver-
sifica��o de usos1. Ap�s um ensino das primeiras letras muito rudimentar,
esperava-se que, para o aperfei�oamento das suas compet�ncias, os escre-
ventes tomassem por imit�veis as formas que encontravam registadas nos
diversos impressos. Conhecer o significado de novo vocabul�rio e saber
reproduzi-lo graficamente dependia do tipo de textos a que o escrevente
tinha acesso. Nesta perspectiva, um impresso podia constituir, sem que o
autor o previsse, um modelo de norma ortogr�fica. E, porque o manuscrito
sofria frequentemente altera�
es ortogr�ficas na tipografia, podia s�-lo 	
revelia das prefer�ncias de escrita do pr�prio autor.

A populariza��o dos dicion�rios � um fen�meno tardio, que para o
franc�s e ingl�s ocorre no s�culo XVIII e, no caso do portugu�s, apenas no
s�culo seguinte. Nunca poderiam ser um modelo para a maioria dos escre-
ventes, mas seguramente estavam na mesa de trabalho dos autores e compo-
sitores tipogr�ficos respons�veis pela produ��o de textos impressos. Mas a
lngua portuguesa n�o tinha, no s�culo XVII, um dicion�rio que recolhesse
um n�mero suficientemente elevado de palavras do vocabul�rio comum e
de linguagens de especialidade e que, na falta de uma autoriza��o acad�-
mica, funcionasse como padr�o, ainda que sem explicita��o de crit�rios para
a selec��o das grafias. O italiano e o franc�s conheceram tentativas
consistentes de estabelecer um padr�o regulador atrav�s dos dicion�rios das
academias ou de acad�micos: o Vocabolario degli accademici della Crusca �1623,
1691� e o Dictionnaire de l�Acad�mie Fran�oise �1694� s�o testemunhos desse
esfor�o.

O Dictionarium ex Lusitanico in latinum sermonem �1562� de Jer�nimo
Cardoso e o Dictionarium Lusitanicolatinum �1611� de Agostinho Barbosa eram
obras antigas que continuavam a ser reeditadas com poucas altera�
es. O
dicion�rio mais recente era o conjunto formado pela Prosodia �latim-
portugu�s� e Thesouro �portugu�s-latim�, publicados pelo jesuta Bento
Pereira a partir de 1634 e 1647 respectivamente, e usados nos col�gios da
Companhia at� 	 expuls�o em 1759. A Prosodia/Thesouro era o mais extenso e
difundido corpus dicionarstico do portugu�s, devido ao facto de os mais de
70 mil artigos terem glosas de apreci�vel extens�o, com bastante acumula-
��o sinonmica. Podia facilmente ser usado para o acesso a significados em

                                    
1 O testemunho de Jo�o Madureira Feij� � esclarecedor: �Breve Instruc�am para
os Mestres das Esch�las de L�r, e Escrev�r. Sa
 as Esch�las o primeiro ber�o,
aonde se cria
 innumeraveis erros assim no pronunciar, como no escrever; porque
na
 s� escrevem por traslados, que sendo na letra h�a admira�a
 da vista, pela
galhardia do rasgo, sa
 na Orthografia h�a torpeza da pronuncia�a
 pela fealdade
dos erros: mas tambem aprendem a ler por cartas, em que muitas vezes mais sa
 os
erros, que as palavras; e como se habit�a
 nelles, ainda que estudem Latim, sempre
os usa
 por costume. Para se evitar este damno, seria justo, que nas Esch�las se na

ensinasse a escrever sena
 por traslados impressos, que j� hoje se vendem nas
imprensas: ou que os Mestres os fiz�ssem, e mostrassem a pessoas doutas, para
exam�nar a sua orthografia. � �Feij�, 1734: 547�.
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portugu�s, se o consulente soubesse qual a palavra latina que traduzia um
determinado termo.

Todavia, no que respeita ao esclarecimento da grafia de palavras por-
tuguesas, revelava-se menos eficaz. O termo latino nem sempre era tradu-
zido para portugu�s, ou sendo um termo que a lngua decalcara, n�o se
indicava uma forma com adapta�
es na grafia, partindo-se do princpio de
que a palavra latina era informa��o suficiente.

Diabetes, ae, m. g. O compasso; item a dizenteria, ou camaras doen�a, ou
effluc�am das ourinas; item o cano de agua; item a guela; item a passagem;
item doen�a dos rins, que causa grande sede.
Dyspnoea, ae, f. g. A difficuldade de respira�am, a asma doen�a.
Glaucoma, atis, n. g. Doen�a dos olhos, quando se fazem mais verdes do
natural.

S�o menos frequentes os casos em que se testemunha a introdu��o do
decalque na lngua, se bem que com as marcas de uma grafia etimologi-
zante:

Gonorrhoea, ae, f. g. Pollu�am continua, & nam voluntaria, doen�a.
Gonorrhoeus, oei. O doente de gonorrhea.
Tympanites, ae, vel is, m. g. Hydropesia, com que inchada a barriga soa
dentro como tambor, ou adufe.
Tympaniticus, a, um. Pessoa doente de hydropesia Tympanite.

O facto de as defini�
es portuguesas serem express
es parafr�sticas e
descritivas convidava a considerar o termo t�cnico latino como palavra
decalc�vel. A t�cnica lexicogr�fica de Bento Pereira apontava para uma
compara��o produtiva entre o latim e o portugu�s, no sentido de uma rela-
tiniza��o da lngua a nvel lexical. O dicion�rio registava in�meros neolo-
gismos latinos para garantir que tudo pudesse ser dito em latim, pelo que
essa inova��o se poderia facilmente alargar tamb�m ao portugu�s, pois
mesmo quando essa transposi��o n�o era feita, o consulente imitaria o pro-
cesso que observara em outras palavras. Em suma, indicava modelos para a
cria��o de neologismos, mas n�o demonstrava o modo como as regras da
ortografia portuguesa os poderiam aclimatar.

Muitos dos decalques passaram a ser termos usuais, ocorrendo na
nomenclatura portuguesa de dicion�rios publicados na primeira metade do
s�culo XVIII. Todavia, o principal dicion�rio em circula��o � a Prosodia �
n�o esclarecia essa inova��o, pois as glosas foram apenas pontualmente alte-
radas. Assim, os consulentes continuavam a nortear a grafia destas palavras,
que j� consideravam portuguesas, pela forma original latina �por exemplo,
Feij� indexava card�aco, epidemia, tympan�tis ao mesmo tempo que as reedi-
�
es do dicion�rio de Bento Pereira apenas consagravam os termos latinos. �

Prosodia �1697� � Epidemia, ae, f. g. A chegada 	 cidade, ou doen�a, que
corre pello povo.
Orthografia �1734� � Epidem�a. Com mi longo, doen�a como p�ste, que infi-
ci�na a todos.
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Prosodia � Cardiacus, a, um. Cousa doente do cora�am, ou do estomago.
Orthografia � Card�aco. pen. br. remedio que conforta o cora�a
.

Prosodia � Tympanites, ae, vel is, m. g. Hydropesia, com que inchada a bar-
riga soa dentro como tambor, ou adufe.
Orthografia � Tympan�tis. huma esp�cie de hydropesia.

Sem dicion�rios, a falta de instrumentos de apoio 	 normaliza��o da
ortografia era uma necessidade comummente reclamada, inclusive em
assembleias de eruditos como as Confer�ncias Discretas e Eruditas �1696�, a
Academia Portuguesa �1717� e a Academia Real de Hist�ria �1720�. Os gra-
m�ticos, lexic�grafos e pedagogos que deixaram obras sobre ortografia eram
simultaneamente homens p�blicos, com direito 	 palavra na corte, nos p�l-
pitos importantes e nas academias liter�rias e cientficas: os textos que
publicavam e a lngua em que se exprimiam reflectiam simultaneamente a
sua erudi��o. A lngua, que veicula o pensamento e o conhecimento, n�o
podia sofrer de uma desregula��o que a tornasse ineficaz enquanto garantia
da perenidade da mensagem veiculada. Da mesma forma que estes literatos
acad�micos desconfiavam da qualidade da escrita de autores do s�culo ante-
rior, a sua escrita irregular podia ser descredibilizada pelos vindouros.

Os textos dos principais autores de obras metaortogr�ficas desta
�poca � Rafael Bluteau, Jer�nimo Contador de Argote, Jo�o Madureira
Feij� e Lus Caetano de Lima � revelam preocupa�
es comuns. N�o
podiam recorrer aos dicion�rios disponveis, pois a nomenclatura mais
extensa, a do Thesouro  de Bento Pereira, n�o sofria actualiza�
es
significativas desde 1647, e por conseguinte n�o acompanhava eficazmente o
processo de inova��o lexical. Estavam conscientes de que o seu usus
scribendi individual era apenas uma possibilidade dentro do largo espectro
de variantes ortogr�ficas e tinham receio de impor o seu usus, pois a
tradi��o de normaliza��o ortogr�fica, em outras lnguas, era que os textos
normalizadores fossem produzidos por assembleias de eruditos, baseados
num corpus de textos impressos de autores de larga difus�o e
reconhecimento. Finalmente, sabiam que o corpus impresso de autores
portugueses n�o traduzia necessariamente o usus dos escritores, mas sim as
pr�ticas de escrita de cada oficina tipogr�fica.

O corpus liter�rio e  a autoriza��o

Invocar a autoridade dos escritores era um jogo de contradi�
es, e os
gram�ticos sabiam-no, pois haviam passado pela experi�ncia de prepara para
edi��o textos liter�rios ou outros textos metalingusticos. De edi��o para
edi��o, de caderno para caderno, as conven�
es ortogr�ficas sofriam
frequentemente altera�
es, ditadas por aqueles que, na maior parte dos tex-
tos impressos, eram a verdadeira autoridade: os compositores tipogr�ficos.

A generalidade dos autores confiava no conhecimento dos composi-
tores acerca da lngua e reconhecia-lhes a compet�ncia para estabelecer uma
configura��o ortogr�fica. Outros resignavam-se com a desautoriza��o e,
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quando possvel, exprimiam o seu descontentamento. Rafael Bluteau afirma
discordar de grafias que os compositores modificaram, sobretudo no que
respeita 	 duplica��o de consoantes:

Advertencias para as emendas dos dous primeiros volumes. I. Na
 se apon-
ta
 os erros da pontua�a
, pela multida
 delles; facilmente os conhecer	 o
Leitor discreto, & douto. II. Certas palavras sahem quasi sempre com mais,
ou menos letras, ou com letras trocadas: v. g. Edic�a
, por Edi�a	, plurar, por
plural, luzido, por luzidio, Salmacio, por Salmasio, accender, & accezo, por
acender, & acezo, &c. Tambem os erros deste genero sa
 tantos, que as emen-
das delles encheria
 muitas paginas. �Bluteau, 1712-1728: V, �Erratas, e emen-
das��.

A partir do momento em que os manuscritos eram entregues, os
compositores fixavam o texto consoante o estilo da casa e adicionalmente
podiam introduzir altera�
es para contornar a falta de tipos nas caixas,
poupando ou substituindo caracteres. Seriam minorit�rios os casos em que
havia um acompanhamento do autor, ou um acordo com a casa impressora
para preservar uma determinada ortografia. Uma correc��o posterior de
grafias em provas tipogr�ficas tornaria a impress�o muito mais cara,
demorada e imperfeita, devido aos ajustamentos para introduzir as
altera�
es.

Atribuir directamente 	s casas tipogr�ficas uma autoridade � ou se
preferirmos, a culpa da varia��o � equivaleria a retirar o valor da autoridade
dos escritores. Os �picos e os prosadores perderiam o seu valor simb�lico e
uma lngua nunca poderia ser ilustre se n�o houvesse autores que escreves-
sem com propriedade de sentido e correc��o: seria uma lngua irremedia-
velmente imperfeita. Para legitimar uma regulariza��o, ou racionaliza��o
ortogr�fica, os gram�ticos e os lexic�grafos precisavam de contornar os
problemas de um corpus demasiado heterog�neo.

O s�culo XVIII inicia-se com a expectativa da publica��o do pri-
meiro dicion�rio autorizado da lngua portuguesa. O Vocabulario, Portuguez e
Latino � editado entre 1712 e 1728 e Rafael Bluteau pretende exemplificar
sempre que possvel as entradas com uma cita��o de texto impresso. Tal
como os dicion�rios italianos e franceses � o j� referido Vocabolario degli
accademici della Crusca �1623, 1691� ou o Dictionnaire Fran�ois �1680� de Pierre
Richelet � apresenta um cat�logo de autores que n�o podia deixar de ser
extenso, uma vez que a qualidade da lngua era avaliada em fun��o da
dimens�o do esp�lio liter�rio.

Trata-se de um corpus diversificado constitudo com a preocupa��o
de encontrar testemunhos do uso do maior n�mero possvel de palavras, o
que alarga o �mbito muito para al�m do texto liter�rio: �N�o pretendo, que
os dittos Autores sejam todos igualmente de boa nota; s� digo, que as pala-
vras, que delles tirei, me pareceram dignas de alguma noticia� �Bluteau, 1712-
1728: I, �Catalogo… dos autores��; �Aos que condenarem a confian�a, com
que allego com toda a casta de Autores, respondo, que me aproveitei de
todos, porque nas materias da sua profissam, cada hum delles he Texto�
�ibidem�. Assim, a variedade de op�
es � muito maior do que se limitasse a
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eleger modelos privilegiados de boa escrita. O mais extenso dicion�rio que a
lngua portuguesa conhecera at� ent�o � um testemunho explcito da justa-
posi��o de autoridades:

Asma, ou asthma, ou astma. Derivase do Grego Asthmainein, que val o
mesmo que Assoprar respirando. �...� Fernelio, & outros Medicos modernos
na
 fazem escrupulo de Latinizar Asthma, atis. Neut. Na Asma raramente con-
vem sangria. Luz da Medicina, pag. 203.

Incapaz de justificar a prefer�ncia por determinado usus scribendi, a
forma de entrada � acompanhada de variantes, sem esclarecer se a primeira
das formas � a preferida. � frequente que ao longo do artigo a forma que
ocorre n�o seja a primeira, ou que a cita��o que exemplifica o uso tamb�m
represente uma variante da forma de entrada.

Alquimista. O que sabe, ou exercita a arte chimica. �...� Chimicus, i. Masc.
Alquimista. �No sentido moral� Dei em Alchimista de hyppocrisias. Chagas,
obras Espirituaes. Tom. 2. pag. 168.

Este lexic�grafo n�o pode definir regras de normaliza��o ortogr�fica e
tentar empreg�-las no seu dicion�rio, pois contraria os usos das autoridades
com que atesta o significado das palavras. Por outro lado, mesmo que pre-
tendesse estabelecer uma regula��o que observasse o seu pr�prio usus scri-
bendi �de tend�ncia etimologizante�, n�o estava autorizado a faz�-lo, pois
n�o era falante nativo. Est� consciente das desvantagens que este caos
importa para a lngua e para a qualidade do dicion�rio, que tem assim na
pouca validade da informa��o ortogr�fica um dos maiores defeitos:

na
 est� a Orthografia certa, porque at� agora na
 achey no idioma Portu-
guez regras de Orthografia ta
 certas, nem Authores nesta arte ta
 unifor-
mes, que tenha
 assentado com geral aceita�a
, e approva�a
 dos Doutos, o
verdadeiro modo de escrever; �…� finalmente na Orthografia Portugueza,
como na casa onde na
 ha pa
, todos grita
, e ninguem tem raza
, porque at�
na
 assentarem os Doutos, como o tem feito os das outras na�oens, o modo
com que se ha de escrever, sempre haver� contendas, e na
 saber� o vulgo
quem tem raza
. Eu, que �como Estrangeiro� na
 tenho voto na materia,
muitas vezes me achey ta
 confuso, que na
 sabendo que partido seguir, em
huns vocabulos me conformey com a Orthografia de huns Authores, em
outros com a de outros; e o peor he, que j� na
 tem remedio esta diversi-
dade, porque nem posso fazer outra impressa
, nem j� me he possivel emen-
dar o que escrevi. �Bluteau, 1712-1728, Sup. I: �Advertencias a todo o leitor��.

Durante o perodo em que os volumes do Vocabulario v�o sendo edi-
tados, outros autores publicam textos gramaticais em que a vis�o etimologi-
zante da ortografia portuguesa � defendida, aproveitando a tend�ncia que
Bluteau privilegiara, ainda que sem regularidade ou crit�rios explcitos.

A gram�tica Regras da lingua portugueza, publicada em 1721 por Jer�-
nimo Contador de Argote �1676-1749�, consigna que a morfologia, a sintaxe
e, em parte, a ortografia da lngua portuguesa devem configurar-se por
analogia com o modelo est�vel e racional do latim. Esta gram�tica fornece
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poucas indica�
es sobre a ortografia, porque o objectivo � fixar uma termi-
nologia e um modelo pedag�gico para a morfologia e a sintaxe. Todavia,
estabelece o princpio de que o paralelo entre as duas gram�ticas � possvel,
defendendo as op�
es gr�ficas que tornem a lngua portuguesa mais seme-
lhante 	 latina. A ortografia � precisamente o domnio em que Argote n�o
consegue aplicar crit�rios de racionalidade, pois o corpus de autores n�o
permite estabelecer regras sistem�ticas. Assim, �as regras da Orthografia
Portugueza a mayor parte depende de alguma noticia da lingua Latina�
�Argote, 1725: 349�. Se no latim as regras da ortografia residiam nas rela�
es
etimol�gicas, no caso da lngua portuguesa, ser�o tantas as excep�
es que a
aprendizagem � feita �pelos livros da Orthografia Portugueza, e tambem
com o uso, e li�a
 dos livros, attentando o como se escrevem as palavras�
�ibidem�.

O dicion�rio ortogr�fico de Feij�

Jo�o Madureira Feij� �1688-1741� � o primeiro gram�tico que pode
tomar partido da edi��o completa do corpus dicionarstico de Bluteau. Em
1734 publica uma Orthographia, que inclui um dicion�rio ortogr�fico, tendo
por objectivo explcito servir de instrumento normalizador. Tem cerca de
12000 entradas e � publicado como complemento a um conjunto de obras
pedag�gicas, de largo uso nas escolas dos jesutas2.

Trata-se de uma ruptura com a c�moda procura de consensos que
caracterizou os textos metaortogr�ficos anteriores. No que respeita 	 defi-
ni��o das autoridades que sustentariam um usus scribendi exemplar, n�o
encontra regularidade nos textos impressos de oradores e histori�grafos,
nem nos preceitos ditados pelos gram�ticos: �Por Auctores Portuguezes, ou
havemos de entender os Historicos, e Oradores, que compusera
 na nossa
lingua; ou os Orthografos, que nos dera
 regras para a escrever. Huns, e
outros bem podia
 servirnos de exemplares para a imita�a
, se nos seus
livros na
 achassemos huma notavel variedade para o desacerto. � �Feij�,
1734: 3� Quanto aos dicion�rios, ainda que sejam testemunhos de refer�ncia,
n�o s�o instrumentos v�lidos para decidir quais as formas correctas, pois
por indecis�o dos lexic�grafos ou pela interven��o das casas tipogr�ficas, a
Prosodia e o Vocabulario mant�m o registo de formas alternativas sem discu-
tir a aceitabilidade.

Outros Auctores ha, cuja Orthografia devia ser a mais correcta, porque
tinha
 obriga�a
 de a indagar. Sa
 estes os Auctores dos vocabularios Portu-
guezes, como os dous insignes doutores o P. Bento Pereyra no seu The-
souro, e o P. D. Rafael Bluteau nos seus oito admiraveis tomos da lingua
Portugueza. Mas na
 sa
 poucas as palavras, que hum escreve por muito
differente Orthografia do que o outro �...�. E sendo este Auctor o ultimo que
escreveo na materia, teve raza
 para mais apurar o exame das palavras Por-
tuguezas, como doutamente faz, ensinandonos nas mais dellas a sua propria
significa�a
, a sua origem, e analogia: mas elle mesmo se queixa das muitas

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

Madureira Feij� redige o dicion�rio na primeira pessoa, construindo
p�gina a p�gina a autoridade do autor-linguista, que apresenta os seus crit�-
rios e os aplica em extens�o ao l�xico da lngua portuguesa, distinguindo
explicita e sistematicamente quais as formas aceit�veis e as formas erradas.
O facto de n�o recorrer a cita�
es ou abona�
es permite-lhe recusar formas
que corriam impressas em edi�
es de autores prestigiados.

As op�
es de Feij� resultam de um equilbrio entre a etimologia e os
usos consagrados, embora prefira as que se conformem com uma racionali-
za��o etimologizante da lngua. As compet�ncias de comentador da gram�-
tica de Manuel �lvares conferem-lhe autoridade para fazer julgamentos
sobre as grafias que melhor se ajustam 	 mem�ria etimol�gica da lngua
latina e na exposi��o de argumentos invoca as experi�ncias pessoais de
leitura/escrita enquanto professor e falante nativo3.

O desafio que se coloca ao autor-linguista � contribuir para uma
normaliza��o na medida em que estabelece um crit�rio �pessoal, discutvel,
mas autorizado por si� para reduzir o n�mero de formas alternativas, ainda
que largamente difundidas em textos impressos. Ao contr�rio do que suce-
dia com os tratados ortogr�ficos precedentes, os artigos do dicion�rio orto-
gr�fico de Feij� t�m uma estrutura simples, opondo a forma correcta e os
�erros�. Ali�s, as palavras �erro� e �errado� s�o constantemente usadas, com
uma convic��o que os gram�ticos anteriores nunca haviam ousado. Apesar
de dar testemunho do uso de formas alternativas que seriam geralmente
aceites pela comunidade de escreventes eruditos, censura aquelas se afastam
da raz�o etimol�gica ou da analogia com palavras da mesma famlia, procu-
rando reduzir o espectro a uma �nica forma:

Pulverizar, ou Polverizar, o primeiro he mais proprio pela deriva�a
 do
verbo Latino Pulvero, as, e he mais usado: o segundo he abuso de etymo-
log�a, e m� deriva�a
 de P�.

Ab�bara. Pen. br. ou Ab�bora. Este conformase mais com o uso: porque
dizemos Aboboral, Aboborar. Eu Abob�ro, e na
 Abob�ro.

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

                                    
3 �Tor�a
, Tor�o, Ter�ol, e Tro��. assim achei escriptos estes quatro nomes, que
tanto se multiplicara
 para significar h�a s� cousa, e nenhum acaba de explicar, que
he hum tumorsinho do feitio de h� gra
 de cevada, que nasce na pest�na, ou canto
dos olhos. Consultei o uso da pronuncia�a
, e tambem o achei v�rio. Revolvi os
Vocabularios, e Pros�dias, e na
 lhe achei deriva�a
, nem origem. Fique o seu
exame para os que tira
 �s palavras as letras da sua analogia. A Prosodia diz Ter�ol.
O Vocabulario diz Tor�a
, ou Ter�ol. �
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exprime atrav�s de um �voto-vencido� a discord�ncia em rela��o a formas
etimologica ou analogicamente injustificadas.

Ourina, Ourinar, Ourinol; estas palavras, ou fora
 introduzidas pelo uso, ou
tiradas da etymolog�a Gr�ga; porque pela deriva�a
 do Latim, havia
 de ser:
Ur�na, urinar, urinol.

Ao propor uma leitura pessoal dos usos e da tradi��o metalingustica,
Feij� distingue-se da autoridade difusa que os utilizadores do dicion�rio
encontravam nos ort�grafos, em Bento Pereira ou em Bluteau. A funciona-
lidade da obra, muito semelhante 	 dos actuais prontu�rios, apresentava
uma solu��o para a escrita n�o apenas do vocabul�rio fundamental, mas
tamb�m de linguagens de especialidade. Resolvida a d�vida, restava a
possibilidade de um segundo nvel de leitura, com a fundamenta��o da pre-
fer�ncia por uma determinada forma.

Escrever como Vieira

Em 1736, o Padre Lus Caetano de Lima �1671-1757� publica uma
Orthographia da lingua portugueza, sem qualquer refer�ncia a Feij�. Caetano
de Lima � muito mais contido na exposi��o do autor-linguista e at� o
t�pico ret�rico que convida o autor a uma mod�stia em rela��o ao seu tra-
balho � desenvolvido em moldes que comprometem directamente a autori-
dade. Em primeiro lugar, relembra que os autores imit�veis s�o tradicio-
nalmente os que escrevem nos g�neros prestigiados: �pica, poesia, prega��o
e historiografia. As obras metalingusticas s�o textos de recolha de informa-
��o, encarados como g�neros menores que desvalorizam o autor.

A vulgar, objec�a
, com que nesciamente se procura desacreditar este
genero de livros, he dizer que s� arg�em trabalho, mas na
 engenho nos
seus Authores. Eu convenho facilmente, em que nelles sena
 encontra nem
a sutileza de hum Scoto, nem a medita�a
 de hum Descartes; mas isso nasce
da diversidade da materia �...�. A obriga�a
 do Author, que emprende huma
obra, he tratar dignamente a materia, sem exceder os limites, que lhe
prescreveo a natureza. �Lima, 1736: �Prologo��.

O gram�tico n�o se sente habilitado para condenar ou classificar
como errado o usus scribendi de outros autores, apenas prop
e uma discus-
s�o racional de �principios certos, e geraes, para que de humas palavras se
deduza com facilidade a escritura das outras� �ibidem�, regulando a escrita
por rela�
es de etimologia e analogia com palavras latinas, ou entre palavras
portuguesas.

Entre os modelos disponveis, Caetano de Lima prefere a configura-
��o ortogr�fica do texto impresso dos primeiros volumes dos Sermoes �1679-
1696� do Padre Ant�nio Vieira, um autor comummente reconhecido como
autoridade. Sem mencionar os autores das formas preteridas, o nome de
Viera abona sistematicamente as grafias que o gram�tico � assim protegido �
prefere:
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as palavras Crescer, Descer, Nascer, Pascer, que vem de Cresco, Descendo,
Nascor, e Pasco. O Padre Antonio Vieira conserva a letra S nestas palavras,
ainda que outros Authores escreva
: Crecer, Descer, Nacer, Pacer �Lima,
1736: 209�.

Alguns Authores escrevem Agoa, Lingoa, e pello contrario Legua, Magua;
mas tem contra si a Orthographia do Padre Antonio Vieira �Lima, 1736: 131�.

Vieira era um modelo contempor�neo, apreciado pelas possibilidades
est�ticas da sua express�o liter�ria, frequentemente reeditado e amplamente
divulgado no meio religioso e secular. O facto de se saber que parte dos tex-
tos tinha sido revista em vida pelo autor refor�ava uma convic��o de que
aqueles impressos representavam a escrita de um homem extremamente
erudito e mestre no domnio da vertente est�tica da linguagem. Mas Cae-
tano de Lima reconhece as perturba�
es da varia��o gr�fica nos Serm	es,
sabendo que n�o seriam da responsabilidade do jesuta, mas sim dos inter-
venientes no processo de edi��o.

Os nomes, que tiverem E, ou I depois do SC, na
 toma
 outra Vogal no
principio, mas conserva
 o mesmo SC, escrevendo-se Sceptro, Sciencia,
Scipia
. Esta he a Orthographia mais usada do Padre Antonio Vieira, ou do
Corrector das suas impressoens; comtudo no seu primeiro Volume, cuja
correc�a
 dizem correo por sua conta, tira muitas vezes este Author, o S
inicial destas palavras, e escreve Ceptro, Ciencia, Cipia
 �Lima, 1726: 209�.

Caetano percebe que a autoridade n�o reside na escrita do autor, mas
na autoridade simultaneamente an�nima e colectiva que fixou o texto
impresso. Todavia, o prestgio da erudi��o de Vieira e o usus scribendi dos
tip�grafos fundem-se num todo que, por conven��o e conveni�ncia, por
Caetano metonimicamente identifica com a escrita de Vieira.

* * *

Na Orthographia da lingua portugueza contorna-se o problema da varie-
dade de usos atrav�s da selec��o de um modelo preferencial. Todavia, n�o �
um contributo eficaz para a normaliza��o, pois as formas que n�o se con-
formam com o modelo n�o s�o necessariamente classificadas como erradas,
s�o alternativas, tamb�m elas autorizadas4. Ainda que apontasse solu�
es
que poderiam conduzir a uma regulariza��o, apresentava-se sob a forma de
um tratado, de difcil consulta, e sem oferecer forma expedita de esclarecer
d�vidas sobre a solu��o para determinada palavra. Confrontada com o

                                    
4 N�o escrever como �Vieira� n�o significa escrever errado, ou de forma irracio-
nal: �Aqui seria o lugar de estabelecer a Orthographia dos Pronomes Meo, Seo,
Teo, �...� que muitos escrevem com o Ditongo de EU Meu Seu Teu, Creu, Deu,
Leu, &c. Esta materia he muy difficil de assentar, pois que entre os nossos Autho-
res reina huma grande variedade de Orthographia; e por cada parte se offerecem
razoens de muita for�a. � �Lima, 1726: 119-120�.
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modelo de Feij�, a obra n�o � suficientemente funcional para se estabelecer
como autoridade e n�o voltar� a ser impressa.

Diferente � o percurso da Orthographia de Feij�, que devido ao uso
escolar tem sucessivas reimpress
es e ser� o principal instrumento para uma
progressiva normaliza��o da ortografia at� ao s�culo XIX5. Tal s� foi pos-
svel porque Feij� percebeu que Argote e Bluteau tinham sido vtimas do
princpio de que a lngua devia espelhar os usos liter�rios prestigiados,
embara�ando-se em testemunhos textuais que n�o podiam oferecer um
modelo ortogr�fico coerente. � inadequa��o das fontes autorizadoras res-
pondeu com uma sistematiza��o pessoal, que reproduzia a orienta��o eti-
mologizante que norteava o usus scribendi dos melhores escritores, sem
todavia seleccionar um em particular. Trabalhando essencialmente a partir
dos textos metalingusticos disponveis e abandonando o modelo textual dos
tratados, torna-se ele pr�prio uma autoridade, porque soube transmitir o
seu usus scribendi sob a forma inequvoca de um enunciado dicionarstico.
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es da Orthographia
entre 1739 e 1861.


