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Joaquim Campelo, que disputou com ele a
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Em uma época em que o Google sequer
imaginava existir, já havia uma obra de
referência que fez de seu autor - o
lexicógrafo Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira - sinônimo de dicionário no
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(Ed. Máquina de Livros), do jornalista
Cezar Motta. O título e o subtítulo
dramático têm razão de ser. Processos,
brigas e acusações de traição permeiam a
história do Dicionário Aurélio, que vendeu
mais de 15 milhões de cópias desde o
lançamento de sua primeira edição, em
1975. A batalha judicial travada por
Buarque de Holanda, morto em 1989, e
seu colaborador Joaquim Campelo, que
disputou com ele a coautoria da obra, é
contextualizada no livro, um trabalho de
fôlego de jornalismo investigativo. “Eu sou
mais um jornalista do que qualquer outra
coisa. Trabalhei como um repórter,
ouvindo pessoas, buscando documentos e
jornais da época, principalmente. Foi um
processo de pouco mais de dois anos,
com mais um ano para escrever”, contou
Cezar Motta ao POPULAR. Con ra trechos
da entrevista:

Como surgiu seu interesse pela história
dos bastidores da criação do Dicionário
Aurélio?
Escrevi o livro Até a Última Página – Uma
História do Jornal do Brasil, lançado em
https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/jornalista-lança-livro-sobre-bastidores-do-dicionário-aurélio-1.2171015
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dos anos 1950. Campelo estava ainda
magoado com a derrota que sofrera em
última instância no STF, em 2013. A
ministra Rosa Weber deu ganho de causa
à família de Aurélio e à Editora Positivo,
dona dos direitos sobre o dicionário
desde 2003. E eu conhecia mais ou menos
a história desde 1975, quando o dicionário
foi lançado. Eu trabalhava então na Rádio
Jornal do Brasil, e era a versão corrente no
jornal que, sem o Campelo, não haveria o
Dicionário Aurélio. Da conversa com ele,
em 2015, nasceu a ideia do livro.

O que mais te surpreendeu neste
mergulho na história do dicionário que se
tornou o maior sucesso editorial do País?
Todo mundo tem a ideia de que um
dicionarista é um homem velho, sisudo,
trancado em um escritório em meio a
livros, em uma tarefa solitária. Não é
assim, principalmente no caso do Aurélio.
É preciso uma equipe, e o Aurélio Buarque
de Holanda, mesmo sendo um erudito,
não era sisudo e nem um solitário. Ao
contrário, era conversador, cheio de
amigos, adorava entrar pela noite em
https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/jornalista-lança-livro-sobre-bastidores-do-dicionário-aurélio-1.2171015
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A nal quem era Aurélio Buarque de
Holanda?
Na própria de nição dele, era um caçador
de palavras, que puxava conversa com
garçons, com porteiros, taxistas, em busca
de regionalismos, palavras que não
conhecia; lia bulas de remédios,
conversava com jovens em busca de gírias
e novas palavras. Vários amigos, como
Josué Montello, Barbosa Lima Sobrinho e
Antônio Carlos Villaça, diziam que o
dicionarista havia matado o escritor
Aurélio, que produziu contos
excepcionais, como O Chapéu do Meu Pai.

Muita gente também o classi cava como
um “lexicógrafo incomum”, que misturava
perfeccionismo com indisciplina, certo?
Ele era também um postergador, não
respeitava prazos de editoras
estabelecidos em contratos, e até mesmo
amigos como Paulo Rónai e o editor Ênio
Silveira tiveram problemas com ele nessa
área. Talvez por perfeccionismo, por
https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/jornalista-lança-livro-sobre-bastidores-do-dicionário-aurélio-1.2171015
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Na sua opinião, como um projeto marcado
por descumprimentos de prazos,
fracassos e frustrações resultou em uma
obra tão bem-sucedida?
Na verdade, o desrespeito aos prazos com
a Editora Nova Fronteira não foi o mais
grave. O atraso foi de cerca de um ano.
Houve piores, como com a Editora Delta,
com a Civilização Brasileira etc. Apesar de
tudo isso, e dos problemas que os atrasos
trouxeram, o mercado editorial brasileiro
sempre esperou o Dicionário Aurélio como
o ponto máximo da lexicogra a brasileira.
E realmente o foi, na época, com a
incorporação de novas palavras e gírias
que surgiram com o movimento hippie,
com o amor livre graças à pílula
anticoncepcional, com as novidades
trazidas pela publicidade, pela economia,
pela medicina, pela vida mundana da
época, pela música, pelo cinema, pelos
acontecimentos do mundo narrados no
Brasil.

Qual foi o maior cuidado que o senhor
teve ao revisitar o con ito envolvendo
Aurélio e Joaquim Campelo e Aurélio?
https://www.opopular.com.br/noticias/magazine/jornalista-lança-livro-sobre-bastidores-do-dicionário-aurélio-1.2171015
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Apenas narro os fatos, o que aconteceu. O
leitor deverá julgar por si próprio as
razões de cada lado e quem tinha razão.

Que mágoas Campelo guarda dessa
história?
A principal é que ele nunca teve sua
importância reconhecida por Aurélio, que
ignorava sua contribuição, em entrevistas
e qualquer ocasião que o dicionário fosse
o tema. E também porque Aurélio,
certamente in uenciado pela mulher,
Marina Baird Ferreira, tentou excluí-lo dos
direitos autorais quando foi lançado o
dicionário de bolso – e nalmente Marina
conseguiu descartá-lo em 2003, quando
assinou contrato com a Positivo, uma
editora paranaense especialista em
material didático. Talvez Campelo
quisesse também ser reconhecido como
coautor.
Com a chegada da internet, do Google em
especial, aparentemente os dicionários
perderam certa importância. Como o
senhor vê esse fenômeno?
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dicionários impressos, o que é uma pena.
O velho dicionário de papel tem delícias
que as novas gerações não conheceram,
infelizmente. Quando se vai atrás de um
vocábulo, acaba-se lendo e descobrindo
por acaso e curiosidade vários outros,
durante a busca. O que é enriquecedor.

Apesar de ter nascido em Niterói, no Rio
de Janeiro, o senhor tem uma relação bem
próxima com Goiás, não é?
Toda a família da minha mulher Nélia é de
Goiás, com origem em Ipameri. Duas de
suas irmãs moram hoje em Goiânia, assim
como duas tias e dois sobrinhos. Uma das
tias dela foi cunhada de um dos meus
autores favoritos, José J.Veiga, que
também é de Ipameri, e escreveu um dos
livros brasileiros de contos de que mais
gosto, Cavalinhos de Platiplanto. Adoro
também estudar os meandros da
exploração de Goiás por garimpeiros e a
chegada das famílias árabes, que
abasteciam fazendas e garimpos com
produtos industrializados. Muito ainda
precisa ser escrito sobre tudo isso.
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