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Bastidores e intrigas do Dicionário Aurélio: “Por Trás
das Palavras”
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As intrigas e disputas que marcaram a criação do dicionário ‘Aurélio’, o maior fenômeno do mercado
editorial brasileiro
Este é um livro incomum. O personagem central é o dicionário “Aurélio” e as di culdades,
con itos, fracassos e paixões que envolveram sua criação. Uma obra que se tornou o maior
fenômeno editorial brasileiro, cujos bastidores, revelados em detalhes pelo jornalista Cezar
Motta, incluem acusações de traição e disputas pela coautoria que foram parar no Supremo
Tribunal Federal, 40 anos depois de seu lançamento.
Por trás das palavras é essencialmente o relato de uma grande aventura, que tem como pano de
fundo a dinâmica da produção da mais ambiciosa obra de referência do país. Num trabalho de
reportagem minucioso, Cezar Motta colheu depoimentos de gente que esteve na linha de frente
do dicionário e construiu uma narrativa sensível, que muitas vezes lembra um romance, não
fossem os personagens absolutamente reais.
São escritores, acadêmicos, editores, jornalistas, políticos e empresários, um painel da
intelectualidade do país, que participou ou testemunhou os dois momentos determinantes de
Aurélio Buarque de Holanda e de sua equipe: a incansável busca por recursos para nanciar o
projeto – lançado em 1975 – e, mais tarde, a acirrada disputa pelos milhões gerados pelo sucesso
de vendas.
Dos relatos emerge a gura de um Aurélio romântico, um caçador de palavras sem compromisso
com prazos e custos. Também a de um homem preguiçoso, desorganizado e, por vezes, ardiloso,
que desdenha do esforço de seus colaboradores. Todos, no entanto, reconhecem a genialidade do
Mestre, como era conhecido, e sua cultura, memória e erudição. Um dos grandes, se não o maior
lólogo do Brasil, de carisma inquestionável e membro da Academia Brasileira de Letras desde
1961.
Esperança e desalento se alternam ao longo dos capítulos ilustrados com imagens dos
personagens e até de originais da obra, resultado de um abrangente trabalho de pesquisa. Cezar
Motta ajuda a entender o que representou para o país o dicionário “Aurélio”, que se tornou
sinônimo de seu criador e vice-versa. E conta ainda como um livro de referência se transformou
no maior best-seller brasileiro de todos os tempos, com mais de 15 milhões de exemplares
vendidos.
Por trás das palavras é um livro sobre ousadia, paixão e cobiça: paixão pelas palavras, ousadia
em registrar e compartilhar os signi cados de centenas de milhares de termos e expressões da
língua portuguesa, e cobiça pelo prestígio e dinheiro decorrentes do sucesso do dicionário.
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Cezar Motta – Foto: Orlando Brito

SOBRE MÁQUINA DE LIVROS:
Criada em 2018, a Máquina de Livros é voltada para o segmento de não- cção, com ênfase em
livros reportagem. A editora traz em seu DNA contar boas histórias aliadas ao senso de
oportunidade na escolha dos temas, característica trazida das redações por seus diretores, Bruno
Thys e Luiz André Alzer, que comandaram alguns dos principais veículos de comunicação do
país. Entre os títulos já lançados pela editora, estão “A Farra dos Guardanapos” e “Toca o Barco –
Histórias de Ricardo Boechat contadas por quem conviveu e trabalhou com ele” (já na terceira
edição). No m de 2019, a Máquina lançou dois sucessos de venda: “Todas as mulheres dos
presidentes”, de Ciça Guedes e Murilo Fiuza de Mello, com a história das primeiras damas do
Brasil, e “Essa República vale uma nota”, de Octavio Guedes e Daniel Sousa, comentaristas da
GloboNews.
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