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O DICIONÁRIO ANALÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE CARLOS SPITZER 

 

Movimento dos sentidos, errância dos sujeitos, lugares provisórios de 

conjunção, de dispersão, de unidade e de diversidade, de indistinção, de 

incerteza, de trajetos, de ancoragem e de vestígios: isto é o discurso, 

isto é o ritual da palavra. (ORLANDI, 1999, p. 10)  
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Introdução 

 

Atualmente vem surgindo diversos estudos acerca dos dicionários, tomados como instrumentos 

de gramaticalização. Se tomarmos apenas a civilização ocidental temos desde os lexicons gregos, 

utilizados para catalogar palavras da língua até os mais modernos dicionários, em suas variedades – 

dicionários de língua, dicionários específicos de alguma área do conhecimento, etc - tanto impressos, 

quanto digitais. Mas de qualquer forma, diversas sociedades há muito tem reservado um espaço onde as 

palavras possam ser “guardadas”, provocando um efeito de sentidos no qual os sentidos estabelecidos 

para estas causem impressão de estarem fixados, enfim, “domados”. Nesse trabalho, consideramos esse 

espaço não um mar tranquilo ou um céu de brigadeiro – mas um espaço no qual os sentidos encontram-

se antes em disputa que estabelecidos, antes em movimento que estáveis. 

É com esse olhar que objetivamos nesse trabalho apresentar uma análise do Dicionário 

Analógico da Língua Portuguesa (doravante DALP) do Padre Carlos Spitzer, publicado pelo também 

padre Lidvino Santini em 1936, catorze anos após o falecimento de Spitzer, ocorrido em 1922. Em 

especial importa-nos os sentidos de analogia que emergem/deslizam do título da obra e as formas 

discursivas que este termo toma (o sentido de analogia) nos agrupamentos, bem como a forma que essa 

obra é categorizada junto as demais de seu tipo. Todavia, mesmo essas categorizações obedecem a um 

critério tão institucionalizado quanto a ideia de que os sentidos das palavras repousam calmamente nos 

dicionários, aguardando apenas uma provocação por parte de um sujeito leitor para “reestabilizar” algum 

sentido que porventura venha se desestabilizando. 

                                                           
1 Esse texto é parte da qualificação de área do Doutorado Inter-institucional UNEMAT/CAPES/ FAPEMAT/ UNICAMP e teve 
como orientadora a Profa. Dra. Claudia Pfeiffer 
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Que podemos dizer então de um dicionário cuja proposta não é a de revelar ao sujeito leitor o 

sentido de um verbete, mas sim o de fornecer palavras que possam em suas possíveis relações no sistema 

(Saussure) da língua que permitam a esse mesmo sujeito expressar uma ideia que por um motivo 

qualquer não venha conseguindo “exprimir adequadamente”? É essa a proposta dos dicionários de 

percurso onomasiológico como o DALP de Spitzer – permitir ao sujeito leitor encontrar um termo que 

represente uma ideia a partir de um agrupamento de verbetes ligados a essa mesma ideia.  

Essa questão aponta claramente para uma diferente perspectiva no percurso dos sentidos 

oferecido pelo DALP, que difere dos dicionários de língua, mais conhecidos pelo público em geral e 

cuja representação é devidamente institucionalizada discursivamente pela lexicografia como aquele 

espaço ao qual recorrem os sujeitos que buscam a resposta à pergunta: O que significa? 

Nesse aspecto, os dicionários são categorizados pela lexicografia conforme seus objetivos e/ou 

forma de apresentar os verbetes. Biderman (1989, p. 129), ao tratar de dicionários de língua considera 

que estes representam uma tentativa de descrição do léxico de uma língua. A autora aponta para a 

existência de diversos tipos de dicionários monolíngues: os dicionários de língua, os ideológicos, 

temáticos ou especializados, os dicionários históricos, os etimológicos e os terminológicos, estes últimos 

voltados para uma área específica do conhecimento.  

Biderman (1989) classifica os diversos tipos existentes com base em dois aspectos: sua 

macroestrutura ou nomenclatura, representada pela quantidade de palavras-entrada que o dicionário 

contém, e sua microestrutura, representada pelo modo como as unidades léxicas constituirão cada uma 

das entradas. A macroestrutura do dicionário marcará então a sua configuração e, consequentemente, o 

público alvo. 

Biderman (1989, p. 129-130) considera ainda a existência de quatro modelos: o dicionário 

padrão, com uma nomenclatura entre 50.000 e 70.000 verbetes (entradas); o dicionário-escolar, com 

aproximadamente 25.000 entradas; o dicionário infantil destinado ao público da faixa etária que vai dos 

7 aos 10 anos, com uma nomenclatura de 10.000 entradas; e o dicionário infantil destinado aos usuários 

com menos de 7 anos. 

O que se pode notar é que a cada tipo de dicionário estão ligados elementos, que vão desde o 

objetivo – para que área se destina? Qual o público alvo? Onde deverá ser usado? – até sua relação com 

a época da publicação. Isquerdo (1989, p. 89), ao trabalhar o campo lexical da seringa, trata dessas 

relações entre o léxico e os elementos extralinguísticos: 
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partindo-se do princípio de que investigar a língua é investigar também a cultura, o sistema 

linguístico, nomeadamente o nível lexical, armazena-se e acumula as aquisições culturais 

representativas de uma sociedade, o estudo do léxico regional pode fornecer ao estudioso dados 

que deixam transparecer elementos significativos relacionados à história, ao sistema de vida, à 

visão de mundo de um determinado grupo.  

 

Câmara Jr. (1998, p. 96) define o dicionário como qualquer registro metódico de formas 

linguísticas ou dições, devidamente explicadas, classificando-os em dicionários gerais, cuja proposta é 

trabalhar com todos os vocabulários da língua e os dicionários especiais, com um conteúdo mais 

específico (dicionários técnicos, dicionários de regionalismos, gírias, etimológicos, etc.).  

Câmara Jr. traz ainda a referência aos dicionários analógicos que, diferentemente dos 

dicionários de língua nos quais os vocábulos são organizados em ordem alfabética, obedecendo a uma 

orientação semântica, agrupando as palavras pela analogia de suas significações (idem, ibidem). 

Pertence a esse grupo o “Dicionário Analógico da Língua Portuguesa” do Padre Carlos Spitzer, tipo de 

dicionário que também é classificado no Dicionário Houaiss como dicionário de ideias afins e ainda 

dicionário ideológico. 

Observando essas classificações, percebemos que o dicionário emerge na lexicografia como um 

instrumento de fixação e manutenção dos sentidos e formas nele produzidos. Nesse sentido, a 

dicionarização de um termo num dicionário de língua, pode representar o aceite deste termo como “de 

uso” da língua, mesmo quando pertencente a grupos relacionados a divisões internas do dicionário, como 

o dos “estrangeirismos”, o dos termos considerados “chulos”, etc., haja vista que a referida 

dicionarização de um termo “a” ou “b” representaria também, em alguma instância, seu aceite e/ou 

estabilização no corpo da língua. Silva (1996, p. 151), ao discutir essa visão 

estabilizada/institucionalizada dos dicionários diz,  

 

Eu conheço um bom lugar onde o bom é distinto do ruim; as palavras são transparentes; o sentido 

é correto, preciso, objetivo. Não há que interpretar, nem do que duvidar. As palavras referem-se, 

sempre, a uma única e mesma coisa, todas as vezes que lá vamos buscar informações e tirar 

dúvidas: um mundo construído pela ciência da linguagem com a própria linguagem. 

 

 

DICIONÁRIOS: OUTROS OLHARES, OUTROS VIESES 
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Um olhar diferenciado para a questão do dicionário e, principalmente um olhar sobre o papel 

deste enquanto instrumento linguístico de uma dada língua é posto por Auroux (2009, p. 65-71) que, 

falando do espaço constituído pela História das Ideias Linguísticas, conceitua a gramatização como o 

processo que conduz a descrever e a interpretar uma língua na base de duas tecnologias (...): a 

gramática e o dicionário e concebe essas duas tecnologias como instrumentos linguísticos que permitem 

o acesso a um corpo de regras e de formas que não figuram juntas na competência de um mesmo locutor.  

Ainda acerca do dicionário, Auroux (op. cit, p. 72) afirma que o mesmo não surge na forma 

como o entendemos atualmente, apesar de apontar a lexicografia como anterior a gramática. Auroux (op. 

cit.) diz que surgiram inicialmente na forma de: a) Listas temáticas, cujo foco eram os vocábulos de uma 

determinada profissão ou aspecto da realidade. Passavam de língua para língua. b) Listas de palavras em 

uma determinada língua, que tinham por função a explicação ou substituição de termos mais antigos e 

difíceis por termos correntes do léxico. c) Glossários independentes, alfabéticos mono-, bi- ou n- lingues. 

Presentes desde a Idade Média, são os precursores dos modernos dicionários monolíngues.  

Seguindo a mesma trilha, Orlandi (2002, p. 105) afirma que essa forma de ver o dicionário e a 

gramática, como instrumentos linguísticos, permite mais um modo de acesso às maneiras como se 

constrói o imaginário da língua para aquele que fala. Orlandi (2002, p 104) inscreve seu estudo na 

lexicografia discursiva, que não aborda o dicionário por sua função institucionalizada, demarcada pela 

lexicografia. A lexicografia discursiva trata do “funcionamento do dicionário na relação com o sujeito 

com a língua, incluindo sua relação com a memória discursiva” (idem, ibidem), tomando assim o 

dicionário como discursos. 

Ora, essa postura teórica perante os dicionários implica num aceitar dos postulados da análise 

do discurso de viés materialista, na qual procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e sua história (ORLANDI, 

1999, p. 15).  

Pêcheux (op. cit, p. 82) define o discurso como efeito de sentidos entre sujeitos que ocupam 

lugares determinados na estrutura de uma formação social. Pêcheux afirma ainda que as condições de 

produção do discurso atuam diretamente no processo de construção desse efeito de sentidos. Em outras 

palavras, um discurso é sempre pronunciado a partir de condições de produção dadas (op. cit., p. 77). 

Nunes (2006, p. 18) ao tomar o dicionário como discurso traça um percurso tomando o conceito 

de discurso de Pêcheux, no qual a relação entre locutores se dá pela presença de várias posições sociais, 
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representando os agentes que interferem na produção dos dicionários. Em outro aspecto, ao tomar o 

discurso como uma prática Nunes (op. cit.) afirma que o dicionário é produto de práticas exercidas em 

determinadas conjunturas, o que torna necessário abordar suas condições de produção. Para esse autor, 

estudar o dicionário é analisar a “posição sujeito” dos lexicógrafos em determinadas conjunturas, 

incluindo-se aí as diversas formas de “autoria” do discurso lexicográfico. (op. cit. p. 19). 

 

Como afirma Orlandi (1999, p. 30), as condições de produção do discurso abarcam os sujeitos 

e a situação, bem como a memória. Essas condições de produção do discurso são dadas em duas 

instâncias: num contexto imediato composto pelas circunstâncias da enunciação e num contexto mais 

amplo do qual fazem parte o contexto sócio histórico, ideológico. 

Orlandi (op. cit.) destaca o papel da memória discursiva (tomada como interdiscurso) em 

relação às condições de produção do discurso. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo 

como o sujeito significa em uma situação discursiva dada. (Orlandi, 1999, p. 31).  

Orlandi (2002, p. 104), ao analisar a posição do sujeito autor de dicionário, numa relação do 

saber metalingüístico de uma sociedade com a história, na qual o dicionário é tido como uma tecnologia 

própria à configuração de relações sociais específicas e entre seus sujeitos, na história.  

Nunes (2006, p. 20), ao articular a questão das condições de produção do discurso aos 

dicionários e retomando o conceito de formações imaginárias de Pêcheux (1997) traz como elemento 

ligado ao contexto imediato de produção do discurso aquele ligado a apresentação do dicionário a seus 

leitores em determinadas situações (NUNES, 2006, p. 20). Nesse sentido esse autor considera 

importantes os prefácios haja vista trazerem a voz do lexicógrafo num dado contexto. Num contexto 

mais amplo, há que se observar a conjuntura histórica e ideológica em que a produção do dicionário se 

insere. 

Nunes (op. cit, p. 50), partindo do espaço da lexicografia discursiva, situa o surgimento da 

lexicografia brasileira no período da exploração e colonização do novo mundo, num processo no qual a 

dicionarização ocorre de forma diferente àquela ocorrida no continente europeu. Enquanto na Europa o 

processo de gramatização está focado na formação da língua nacional, a dicionarização no Brasil tem 

seu foco voltado à colonização permanecendo nesse contexto por três séculos, tendo os estudos sobre o 

português no Brasil iniciando-se apenas no Séc. XVIII, na confluência entre o momento histórico da 

Independência do Brasil e do movimento romântico. Nunes (op. cit, p. 51) destaca ainda os reflexos 
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desse contexto e dos caminhos da gramatização nesse período. A presença dos elementos indígenas e 

africanos no português falado no Brasil serviu de base para a reivindicação de uma língua nacional.  

Assim, os primeiros dicionários que surgem no Brasil, nos séculos XVI e XVII sob a 

responsabilidade dos jesuítas, são dicionários bilíngues português tupi. Já no que concerne aos 

dicionários monolíngues, o destaque é dado ao dicionário de Moraes de 1789, que, “apesar de ter sido 

elaborado em Portugal, o autor é um brasileiro” (NUNES, 2006, p. 51). As reedições desse dicionário 

chegarão ao século XIX. Outro fato representativo desse período é que os dicionários bilíngues deixam 

de ser editados pelos jesuítas passando sua edição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a 

Biblioteca Nacional. Outros tipos de dicionário como os de regionalismos, brasileirismos, de 

complemento aos dicionários portugueses e os de termos técnicos surgirão na segunda metade do século 

XIX.  

 

 

DICIONÁRIOS ANALÓGICOS E DICIONÁRIOS IDEOLÓGICOS: SURGIMENTO E 

ESTRUTURA 

 

É no ano de 1852 que surge na Inglaterra o Thesaurus of words and phrases: classified and 

arranged so as to facilitate the Expression of Ideas and assist in Literary Composition de Peter Mark 

Roget. Traduzido para várias línguas, é na adaptação francesa da obra feita por Robertson2, em 1859 (cf. 

BABINI, 2008, p. 2) que surge o termo “ideológico” para referenciar esse tipo de dicionário. Em 1862 

é publicado na França o primeiro dicionário analógico, o Dictionnaire analogique de la langue 

française: répertoire complet des mots par les idées, des idées par les mots de Prudence Boissière. Em 

comum, esses dicionários possuem o fato de que, diferentemente dos dicionários de língua geral, nos 

quais as entradas dos verbetes são feitas em ordem alfabética, tanto no thesaurus de Roget quando no 

dicionário analógico de Boissière os verbetes são agrupados em torno de uma idéia a partir da qual 

encontra-se a palavra buscada, num percurso onomasiológico, conceito que trataremos adiante.  

Em língua portuguesa vamos encontrar as primeiras publicações de dicionários analógicos em 

1936, com o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa de Carlos Spitzer e em 1948 o Dicionário 

                                                           
2 ROBERTSON, T. Dictionnaire idéologique: recueil dês mots, dês phrases, dês idiotismes et des proverbes de La langue 
française classes selon l´ordre des idées. Paris: A. Derache, 1859.  
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Geral e analógico da Língua Portuguesa de Artur Bivar (cf. VERDELHO, 2010). É o dicionário de 

Spitzer que nos interessa neste trabalho. 

Essencialmente, a distinção entre dicionário ideológico e analógico se dá pelo fato de o primeiro 

tipo apresentar um “plano de classificação de ideias” (figura 1) estruturado em classes, divisões e seções, 

enquanto o segundo tipo não possui o referido plano. Segundo Quemada (apud BABINI, 2008, p. 67) a 

estrutura semelhante a do Thesaurus de Roget, com a presença do plano de classificação de ideias, 

determinará a classificação do dicionário como ideológico, enquanto uma estrutura semelhante a do 

dicionário de Boissière o classificará como analógico. 
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Ilustração 1: Página Inicial do plano de classificação do Thesaurus of words and phrases de Roget 



 
 

EDIÇÃO Nº 16 AGOSTO DE 2015 
ARTIGO RECEBIDO ATÉ 30/06/2015 
ARTIGO APROVADO ATÉ 30/07/2015 

 

Entretanto, como bem apontou Babini (2006, 2008), as estruturas de ambos são bastante 

semelhantes, ao ponto de ambos serem tratados como dicionários ideológicos, como percebemos ao 

constatar a presença do plano de classificação de idéias no Dicionário Analógico da Língua Portuguesa 

de Carlos Spitzer3 (1956). 

Babini (2008) ao apresentar um estudo sobre os dicionários onomasiológicos observa que a 

estrutura desses dicionários revela também o percurso de formação dos sentidos. Partindo do “modelo 

de descrição do percurso gerativo da enunciação” (op. cit. p. 39) proposto por Bernard Pottier4 apresenta 

dois percursos correspondentes a duas diferentes estruturas de dicionários: um percurso semasiológico 

(do interpretante), no qual o enunciador parte do discurso realizado (texto oral ou escrito) para chegar 

à compreensão (id, ib) e um percurso onomasiológico (do enunciador) que vai da intenção de dizer ao 

enunciado (id.).  

 

Pottier considera a língua como um saber por meio do qual se realizam: 1) a transformação das 

representações mentais em signos e em esquemas (no caso do percurso do enunciador – 

onomasiológico); 2) a interpretação (no caso do percurso do interpretante – semasiológico). 

(BABINI, 2008, p. 39) 

 

Nessa abordagem, o percurso semasiológico corresponderia aos dicionários de língua em geral, 

enquanto que o percurso onomasiológico estaria ligado a diversos tipos de dicionários específicos, dentre 

eles os dicionários analógicos e ideológicos, ou seja, tanto os dicionários ideológicos quanto os 

analógicos possuiriam uma mesma característica que é a de passar da ideia a palavra. 

Como dissemos anteriormente, a ordem de entrada dos verbetes nos dicionários analógicos e 

ideológicos não se dá por ordem alfabética, mas sim pela aglutinação em torno de um verbete que 

representa uma “ideia”5 ou através do qual está ligado por analogia. Seu objetivo declarado não é o de 

explicar o significado das palavras, mas de classificá-las e organizá-las de acordo com os sentidos em 

que são utilizadas cujo significado presume-se que o leitor conheça (ROGET, 1906, Introdution, p. xxii). 

                                                           
3 Babini (2006) mostra a semelhança existente entre as macroestruturas do Thesaurus de Roget e semelhança estrutural 
“algumas diferenças garantem ao dicionário de Spitzer um certo grau de originalidade.” 
4 POTTIER, B. Sémantique générale. Paris: PUF, 1992, apud Babini, 2008.   
5 Conforme Babini (2008, p. 38) “No âmbito das obras lexicográficas, o adjetivo ideológico é freqüentemente empregado 
como sinônimo de onomasiológico. É importante ressaltar que sua origem está ligada a “conjunto de idéias” e os dicionários 
ideológicos seriam, de acordo com a intenção original, dicionários organizados em função das idéias, e não dicionários com 
cunho ideológico (no sentido de valores morais ou sociais), como o termo poderia sugerir.” 
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6 Tomando como exemplo o termo speech no Thesaurus percebemos a seguinte sequência no plano de 

classificação7: 

 

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO 

               CLASS 

 

 

                                                           
6 The purpose of this Work, it must be borne in mind, is, not to explain the signification of words, but simply to classify and 

arrange them according to the sense in which they are now used, and which I presume to be already known to the reader. 

7 O Dicionário Analógico do Português de Carlos Spitzer segue um modelo idêntico. 
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Já a entrada das palavras no dicionário analógico de Boissière segue a seguinte ordenação: o 

livro é dividido em duas partes. Na primeira as palavras são dispostas em ordem alfabética divididos em 
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quatro colunas no topo das páginas e a segunda, as palavras são divididas duas colunas na parte inferior 

da página organizadas por analogia. Podemos observar essa estrutura no exemplo abaixo (parler) 
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DICIONÁRIO ANALÓGICO (IDEOLÓGICO?) DA LÍNGUA PORTUGUESA DE CARLOS 

SPITZER 

 

Abordamos anteriormente o surgimento e a estrutura dos dicionários ideológicos e analógicos, 

aceitando a distinção entre ambos proposta por Quemada (apud BABINI, 2008, p. 67).  

O primeiro representante dessa categoria no Brasil foi o Dicionário Analógico da Língua 

Portuguesa de Carlos Spitzer8, editado e publicado catorze anos após o falecimento do autor, em 19369 

por Lidvino Santini, que além de editar, prefacia a obra, sendo ambos, tanto o autor quanto o editor, 

padres jesuítas. Isso torna difícil, haja vista não existir quaisquer indicações na apresentação do 

dicionário nem no breve histórico da vida de Carlos Spitzer10 que consta na abertura da obra, definir a 

época em que o mesmo foi escrito, restando apenas a data de publicação da primeira edição. 

Todavia o período de formação e depois a vinda de Spitzer ao Brasil insere-se num contexto de 

expansão e afirmação dos colégios jesuítas no sul do país e seu modelo de ensino, destinado a formar a 

elite do estado de Santa Catarina. Segundo Dallabrida (2010, p. 3)  

 

Na verdade, em nível estadual, o Ginásio Catarinense respondeu ao desejo de distinção social 

das elites burguesas, que procuravam se diferenciar do restante da população também por meio 

de símbolos, entre os quais a escola de nível secundário de seus filhos, que daria acesso seguro 

aos cursos superiores. E, certamente, um colégio dirigido por padres alemães satisfazia “o desejo 

de ser estrangeiros” que as elites catarinenses perseguiam no início do século XX.    

 

É esse mesmo contexto que vai encontrar o já Padre Jesuíta Carlos Spitzer no Ginásio Anchieta 

de Porto Alegre: um espaço voltado à formação das elites dirigentes da região, de competição com os 

grandes centros que representavam a elite do país, especialmente o Rio de Janeiro, de uma aproximação 

com o pensamento europeu como modelo a ser seguido. 

 

                                                           
8 SPITZER, Carlos. SANTINI, Lidvino (editor). Diccionário Analógico: thesouro de vocabulos e phrases da lingua portugueza. 
1ª edição. Pôrto Alegre: Livr. do Globo, Barcellos, Bertaso, 1936. 
9 As edições utilizadas para análise foram a 1ª (1936) e a 5ª edição (1966). 

10 Carlos Spitzer nasceu na Alemanha no ano de 1883, tendo vindo ao Brasil com a família aos 5 anos de idade. Em 1906 

vai a Portugal onde faz os dois primeiros anos de noviciado na Companhia de Jesus e posteriormente estuda Filosofia no 

Colégio de S. Inácio na Holanda. Retorna ao Brasil em 1911 e passa a ministrar aulas no Ginásio Catarinense de Florianópolis. 

É ordenado sacerdote em 1918 e em 1921 assume a função de lente catedrático no Ginásio Anchieta de Porto Alegre, posição 

em que permanece até 1922 quando vem a falecer. 
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DA CONSTITUIÇÃO ESTRUTURAL DO DICIONÁRIO ANALÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA: 

TESOURO DE VOCÁBULOS E FRASES DA LÍNGUA PORTUGUESA (DALP) COMO 

DICIONÁRIO IDEOLÓGICO. 

 

Como apontado anteriormente e concordando com Babini (2008), o DALP de Spitzer, apesar 

do “analógico” contido no título e que traria à tona o modelo criado por Boissière, tem uma estrutura 

semelhante à do Thesaurus de Roget, ou seja, possui um plano de classificação de idéias, o que o incluiria 

no rol dos dicionários ideológicos. Por mais que aceitemos que em vários casos esses termos tenham 

sido tratados como sinônimos, no caso do presente dicionário, na Idéia Geral, texto que funciona como 

uma apresentação à obra, escrita pelo editor, fica bem marcada a diferença entre esses dois modelos de 

dicionário, no subtítulo O Titulo da Obra. Nele, Santini (in SPITZER, 1956, p. 8) deixa explícita a 

existência de diferenças entre esses dois modelos de dicionários: O título, sob o qual se apresenta a 

obra, somente se justifica em parte: o subtítulo é que dá perfeitamente a ideia geral do trabalho. Nesse 

sentido encontramos na primeira edição da obra uma nota de rodapé escrita pelo Editor apontando para 

uma possível ligação entre a obra de Spitzer e a de Roget, nota essa que, vale ressaltar, não aparece nas 

edições subsequentes, muito deve ter facilitado ao auctor, na composição do “Diccionario Analogico 

da língua Portugueza” o modelo inglez: “Thesaurus of English Words and Phrases” de Peter Mark 

Roget, M. D., F.R.S” (SANTINI, in SPITZER, 1932, p. 8)  

 

Esses elementos e a presença do Plano de Classificação na parte inicial atestam a filiação da 

obra de Spitzer ao modelo preconizado por Roget. Dissolve-se, partindo do subtítulo Tesouro de 

Vocábulos e Frases da Língua Portuguesa, um pouco da confusão causada pelo título e revela-se 

marcada não só a diferença entre os dois modelos bem como o conhecimento dessa diferença pelo editor. 

Todavia, a relação entre título e subtítulo apresenta-se contraditória com os conceitos de analogia e 

ideologia presentes na apresentação da obra, haja vista, segundo Santini, a analogia apresentar-se como 

um dos aspectos da ligação ideológica, juntamente com a sinonímia e a antonímia.  

Tomando-se o período em que Spitzer retorna ao Brasil (1911), passa a ministrar aulas no 

Colégio Catarinense se Florianópolis, para em seguida ser ordenado sacerdote (1918) e posteriormente 

(1921-22) atuado como lente catedrático no Ginásio Anchieta de Porto Alegre como o período de 

produção acadêmica (lexicográfica) de Spitzer, percebemos que as condições de produção e circulação 

de discursos que tornava “incômodos” termos como ideologia e ideológico. Esse período coincide com 
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a fase pré revolução e a efetiva ocorrência da Revolução Russa. Não se pode deixar de lado o fato de 

que Spitzer, até 1911 vivera na Holanda onde cursou Filosofia.  Assim, quaisquer termos que pudessem 

permitir uma ligação com os sentidos de “ideologia” enquanto “modo de pensamento político”, poderiam 

inserir o DALP numa ordem do discurso diferente daquela preconizada ou desejada pela Igreja. Não que 

os sentidos de ideologia estivessem estritamente ligados ao pensamento de esquerda na época, mas sim 

ligados à ideias políticas11. Assim, a nomeação do dicionário como analógico permitiria um 

distanciamento “seguro” dessa questão, porque não dizer um silenciamento (ORLANDI, 1997) do 

político, ao mesmo tempo que o subtítulo Tesouro de vocábulos e Frases da Língua Portuguesa 

garantiria a filiação ao modelo do Thesaurus de Roget, cuja proximidade é inequívoca.  

 

 

OS SENTIDOS DE ANALOGIA NO DICIONÁRIO ANALÓGICO DA LÍNGUA PORTUGUESA DE 

CARLOS SPITZER 

 

Como dissemos anteriormente, tomar o dicionário como discurso é fugir de um mar de 

tranquilidade. É questionar a existência de um espaço histórico cercado de certeza: o espaço da fixação 

de sentidos. Sendo assim, dentro de nossa proposta, a metodologia adotada será a seleção de 

grupamentos do dicionário Analógico da Língua Portuguesa de Carlos Spitzer relacionados como 

analógicos, tomá-los como enunciados e verificar a qual formação discursiva os sentidos estão 

“direcionados” e enfim , analisar o que, segundo Nunes (2006), é o objetivo do estudo do dicionário sob 

a ótica aqui proposta: analisar a “posição sujeito” dos lexicógrafos em determinadas conjunturas, no 

caso do sujeito lexicógrafo do Dicionário de Analogias do Português. 

O termo analogia possui seus sentidos ligados a diversos campos do saber humano: desde a 

filosofia, passando pela biologia, direito até chegar na linguística, o termo acaba sempre vinculado com 

a ideia de semelhança, aproximação. Especialmente na linguística, os gregos antigos do séc II a.C. 

debatiam a importância das regularidades dos fenômenos linguísticos. Para esses estudiosos 

(analogistas) a língua era regular12, e para comprovar essa regularidade, buscavam estabelecer modelos 

(paradigmas) para classificar as palavras. Santini (1936, p. 08), prefaciando o dicionário de Spitzer 

                                                           
11 A título de exemplo, numa notícia publicada em 06 de junho de 1920, o New York Times trazia: On the contrary, the 
influences that had made for Lenin’s and Krassin’s victory abroad are far from being communistic, either in their sympathies 
or their ideology (grifo nosso). And the Bolshevist leaders know this better than any one else. 
12 Em contraponto aos anomalistas, para quem a língua era irregular. (DUBOIS, 2006, p. 53)  
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estabelece para este um conceito de analogia que não foge da ideia de semelhança. Santini, ao reforçar 

uma maior semelhança estrutural do dicionário de Spitzer com os dicionários ideológicos acaba por 

diferenciar o conceito de ideologia (no qual os verbetes se ligariam pelas ideias, fosse pela aproximação 

dos sentidos, fosse por seu distanciamento), do conceito de analogia - as que tem ponto de semelhança 

entre si (1936, p. 8). Dessa forma, a analogia na obra em questão é apenas parte do conjunto de elementos 

(analogia, sinonímia e antonímia), que comporia, uma ligação ideológica. 

A questão que colocamos é a de que essa “semelhança” não é posta de forma inequívoca. 

Entendemos que ela parte de uma interpretação do sujeito lexicógrafo em função da posição que ocupa 

ao realizar esses agrupamentos. Como exemplo temos os agrupamentos dados pelos sete pecados 

capitais e pelas sete virtudes, ligados ao conjunto de discursos enunciados a partir de um lugar sujeito 

ligado aos discursos da Igreja Católica. (Ver distribuição no anexo I) 

Uma primeira observação que se faz é a de que o Plano de Classificação de Ideias, ao menos 

em tese, deve ou deveria abarcar todo o universo do pensamento humano, no que tange ao uso da 

linguagem, das relações que se faz entre as palavras e seu peso ou valor, se evocarmos Saussure, no todo 

do sistema.  

Assim o autor do dicionário ao estabelecer13 um “Plano de Ideias” e agrupar as palavras em 

torno dos eixos nele existentes (Classe, divisão de classe, seção) acaba por delimitar o funcionamento 

dessas palavras no próprio sistema da língua, atribuindo-lhes valores e equivalências em relação às 

demais palavras. 

Os verbetes selecionados para esta análise foram os termos que definem os sete pecados capitais 

e as sete virtudes, correntes no discurso da Igreja Católica. Os pecados capitais são definidos pela igreja 

como “pecados mortais” cujo perdão depende expressamente do sacramento da confissão. A cada pecado 

mortal corresponde uma virtude que o contrapõe. 

Ora, tomando o discurso religioso como referência e ponto de partida o percebemos que, 

tomados enquanto pecados (e há a referência aos sete pecados capitais no dicionário) os sete pecados 

capitais surgem “espalhados” nos diversos campos da vida e da atuação humana, justificando sua própria 

existência enquanto norma a ser seguida e enquanto regulador das ações humanas.  

                                                           
13 Não vamos aqui entrar no mérito da autoria do “Plano de ideias” – Entendemos que Babini (2006, 2008) contemplou 
com clareza essa questão. 
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Todavia, as referências em questão, não surgem nas sequências ligadas ao pensamento 

religioso, ou seja, teoricamente desvinculam-se do discurso religioso, provocando um efeito de sentido 

(Pêcheux) de obrigações de ordem moral (exemplo) ligadas à natureza das coisas e ou a questões 

afetivas, de forma que, estabelecidas as relações, sejam estas abstratas ou não, há um efeito de 

distanciamento do discurso religioso e de aproximação ao discurso científico (as relações apontadas no 

dicionário analógico do português são feitas por Carlos Spitzer dentro de um rigor que permitiria 

distanciar o cientista do religioso). (V. SANTINI, 1936). 

O mesmo pode ser dito quando observada a distribuição dos verbetes relacionados com as sete 

virtudes – distribuídos pelos diversos campos do Plano de Ideias do Dicionário Analógico da Língua 

Portuguesa acabam por vincular-se aos diversos campos de ação humana (tomados enquanto campos de 

relações de ideias possíveis ao ser humano). Assim uma virtude cristã surge também como componente 

discursivo de um código moral, científico ou como elemento ligado a própria natureza do homem. 

O lexicógrafo surge enquanto cientista (V. SANTINI, 1936, p. 8) num universo discursivo em 

que a diferenciação entre a religião e a ciência surge dentro de um discurso que toma a ciência como 

exata (comprovável, mensurável, baseada em fatos) em contraponto com a religiosidade, pautada na fé 

(que se justifica em si mesma, inquestionável, baseada em postulados e dogmas.). Nem poderia ser 

diferente, num espaço em que os agrupamentos analógicos e/ou ideológicos não pode apresentar ao leitor 

“nenhuma dúvida” quanto a sua exatidão – nesse sentido, o dicionário é um espaço onde a língua se 

revela.  

Todavia ao deslocar-se do discurso religioso ao discurso científico, o sujeito lexicógrafo acaba 

por perder-se em sua própria ilusão de neutralidade científica e de origem de seu dizer. Ao “distribuir” 

os pecados mortais e as sete virtudes cristãs a todos os campos do pensamento humano, acaba criando 

um efeito de sentido no qual o divino (enquanto discurso religioso) emerge em meio aos demais 

discursos provocando um efeito de sentidos discursivo no qual as ideias da Igreja estão tão intimamente 

ligadas as demais ideias que permeiam o universo humano que acabam por tornar-se “inquestionáveis”, 

seja por sua relação com o divino, pela qual está ligada a por um sistema do qual emergem 

discursivamente sentidos ligados a castigos (pecados) e recompensas (promessa de redenção), ou ainda, 

por uma ligação discursiva com o discurso científico, posto na figura do lexicógrafo e da obra, 

Um breve exame do Plano de Classificação, posto a portada do Dicionário, nos demonstra o 

valor indiscutível de sua utilidade e, sobretudo, o plano altamente científico a que obedeceu em 

sua elaboração (…) Estudado e compreendido o exposto, não há quem não se convença de que 

o Dicionário é obra altamente científica.  (SANTINI, 1936, p. 07) 
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Dessa forma o discurso científico surge no dicionário como elemento que irá justificar o 

discurso religioso, trazendo a este um efeito de sentido de exatidão e de verdade comprovável e 

comprovada pela ciência. Esse efeito de exatidão e de verdade acaba por juntar-se à representação de 

completude e totalidade da língua que, no dizer de Orlandi (2006, p. 103), consideramos que o dicionário 

assegura em nosso imaginário, a unidade da língua e sua representabilidade: supõe-se que o dicionário 

contenha (todas) as palavras da língua. No caso do DALP essa representabilidade se expande, uma vez 

que, além da presença das palavras e da ideia de unidade da língua, os agrupamentos “ideológicos” ou 

“analógicos” também são afetados pela mesma (representabilidade), sendo tomados dentro de um efeito 

de estabilidade da língua e como efetivos, num processo em que o termo x é ideologicamente ligado ao 

termo y, ou seja, essas ligações surgem como estabilizadas podendo os termos se substituírem no sistema 

da língua.  

Assim, a aproximação entre o discurso científico e o discurso religioso presente em especial 

nos agrupamentos dos termos analisados surge como estabilizada e acaba por marcar discursivamente a 

não só a presença da Igreja nos diversos aspectos da vida social, bem como a obrigatoriedade desta 

presença, haja vista que os pecados capitais só podem ser perdoados perante a confissão e as virtudes 

somente o são quando reconhecidas pela Igreja. 

Há que se pensar que o investimento na formação daqueles que aqui residiam não surge nesse 

período, mas foi realizado pelos jesuítas desde o período colonial, quando da catequização dos índios 

dentro de uma politica linguística voltada para seus próprios valores. Rodríguez-Alcalá & Nunes, (2008, 

p. 1) ao discutir os procedimentos de normatização e exemplificação nas descrições das línguas tupi e 

guarani, realizados pelos jesuítas durante o período colonial no Brasil e no Paraguai, afirmam que  

  

contexto da política lingüística dos missionários, que promoviam a adoção das línguas dos índios 

para a evangelização; era preciso defender o argumento de que tais línguas eram aptas para 

traduzir as verdades da fé, sem que isso significasse uma valorização dos índios e de suas 

culturas.  (Idem, p. 38 – trad. autores) 

 

Nesse sentido, a produção de instrumentos linguísticos como o Dicionário Analógico da Língua 

Portuguesa, considerando um período em que, a despeito da afirmação constitucional de estado laico 

existente no país, a educação das elites e futuros dirigentes do sul do país esteve sob a responsabilidade 
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dos jesuítas, sendo que essa aproximação se revela mais que “adequada” - se revela fundamental à 

manutenção do espaço político da Igreja Católica, desde sempre ávida por esses espaços de poder. 
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ANEXO I 

 

Termos Classe /divisão Seção Número 

Irar-se  Relações abstratas Quantidade 35 

Temperança Relações abstratas Quantidade 41 

Irar-se Relações abstratas Ordem 63 

Paciência Relações abstratas Tempo 84 

preguiça Relações abstratas Causa 119 

Paciência Relações abstratas Causa 121 

Preguiceiro  Espaço Dimensões 155 

Paciência Espaço Moção 201 

Preguiça  Espaço Moção 201 

Temperança Matéria Orgânica 269 

Luxúria Matéria Orgânica 273 

Gula Matéria Orgânica 278 

Diligência 
Faculdade 

cognoscitiva 

Formação de 

ideias 

Condição anterior a 

operação de 

entendimento 

324 

Humildade Faculdade 

cognoscitiva 

Formação de 

ideias 

Resultado do 

raciocínio 

350 

Generosidade Faculdade 

cognoscitiva 

Formação de 

ideias 

Extensão do 

pensamento 

363 

Diligente Faculdade 

volitiva 

Vontade 

individual 

Vontade prospectiva 440 

Casto Faculdade 

volitiva 

Vontade 

individual 

Vontade prospectiva 458 

Preguiça Faculdade 

volitiva 

Vontade 

individual 

Vontade em ação 485 

Diligente Faculdade 

volitiva 

Vontade 

individual 

Vontade em ação 485 

Caridade Faculdade 

volitiva 

Vontade 

intersocial 

Em particular  534 

Avarento Faculdade 

volitiva 

Vontade 

intersocial 

Relação comutativa 547 

Generosidade 
Faculdade 

volitiva 

Vontade 

intersocial 
Relação comutativa 548 
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Soberba Faculdade afetiva Pessoal 618 

Humildade Faculdade afetiva Pessoal 619 

Casto Faculdade afetiva simpática 628 

Caridade Faculdade afetiva simpática 628 

Casto Faculdade afetiva simpática 631 

Generosidade Faculdade afetiva simpática 632 

Caridade Faculdade afetiva simpática 632 

Inveja Faculdade afetiva simpática 633 

Generosidade Faculdade afetiva Moral 660 

Temperança Faculdade afetiva Moral 664 

Gula Faculdade afetiva Moral 665 

Castidade Faculdade afetiva Moral 666 

Casto Faculdade afetiva Moral 666 

 
 


