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Prefácio
Em Dicionários: Uma pequena introdução à lexicografia (Welker 2004), 

dediquei um breve capítulo ao assunto dicionários para aprendizes, e na obra 
O Uso de Dicionários: Panorama geral das pesquisas empíricas (Welker 2006), 
uma parte das investigações ali resumidas teve como objeto de estudo dicio-
nários pedagógicos. Assim, veio-me a idéia de apresentar uma visão geral da 
lexicografia pedagógica (LP).

Existem diversas coletâneas de artigos assim como algumas disser-
tações e teses sobre a LP, mas parece haver somente um livro escrito por 
um único autor (Zöfgen 1994) que oferece uma versão geral. Além dessa 
obra – já bastante desatualizada – há uma volumosa tese de doutorado 
na qual o autor (Climent de Benito 2005) aborda a LP em mais de 240 
páginas. Neste ano de 2008, foi publicado um livro no qual três capítu-
los (155 páginas) são dedicados à LP, principalmente a questões teóricas 
(Tarp 2008).

Oferecendo ao público brasileiro (e a todas as pessoas que lêem em 
português) – em especial aos estudiosos da lexicografia, inclusive aos autores 
de dicionários pedagógicos – este panorama geral da LP, espero que ele sus-
cite a curiosidade também de alguns daqueles professores de língua que não 
se interessam especificamente por dicionários. Imagino que não vão ler o 
livro inteiro (pois quem leciona, por exemplo, inglês, provavelmente não vai 
querer obter informações sobre dicionários de francês ou de espanhol), mas 
um trabalho amplo como este necessariamente tem que abordar dicionários 
de várias línguas.

Em diversos capítulos repito trechos dos livros de 2004 e 2006, e os 
capítulos 1 e 2 são versões modificadas de um artigo de 2008. Peço a compre-
ensão de leitores que porventura já tenham lido esses livros ou o artigo. De 
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qualquer modo, todas as partes que são repetições de trabalhos anteriores estão 
assinaladas. 

Como nas obras anteriores, cito numerosos trabalhos redigidos nos 
idiomas nos quais consigo ler os textos. Obviamente, a maioria está em inglês. 
O fato de o alemão estar em segundo lugar explica-se não somente por eu ser 
falante nativo dessa língua como também pelo grande número de trabalhos 
metalexicográficos escritos nela. É claro que há importantes trabalhos tam-
bém em línguas que infelizmente não domino (como o russo, por exemplo). 

Em estudos como este, sempre é necessário fazer referência à literatura 
especializada. Mas o extenso número de citações – quer literais quer em for-
ma de resumos – tem ainda uma outra explicação: sabendo que, no Brasil, o 
acesso a grande parte dos trabalhos metalexicográficos estrangeiros é difícil, 
quero possibilitar aos interessados um contato pelo menos indireto com os 
autores que escreveram sobre dicionários pedagógicos.

Por um lado, para facilitar a leitura, traduzi para o português todas as 
citações que não estavam neste idioma; por outro lado, não incluí, para não 
aumentar o volume deste livro, as passagens originais; porém, sempre indico 
com precisão onde elas se encontram.

Também para economizar espaço, usei um tipo gráfico menor não so-
mente para citações como também em alguns outros trechos (principalmente 
onde há marcadores) e na bibliografia. 

Várias pessoas me ajudaram durante a elaboração deste livro, quer 
dando alguma informação, quer enviando trabalhos seus, ou ainda empres-
tando dicionários. Não cabe nomear todas; no entanto, devo citar aquelas 
cuja ajuda foi especialmente valiosa: Andrea Abel, Antonio Luciano Pontes, 
Bernhard Pöll, Claudia M. Xatara, Herbert E. Wiegand, Jaume Climent de 
Benito, José Luiz De Lucca, Magali S. Duran, Mark Ridd, Ofal R. Fialho, 
Philippe Humblé, Reinhold Werner, Stefania Nuccorini, Sven Tarp.
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Siglas

Tipos de dicionários

DB – dicionário bilíngüe (comum)
DBA – dicionário bilíngüe para aprendizes (geral)
DBE – dicionário bilíngüe eletrônico
DCEA – dicionário (monolíngüe) enciclopédico para (aprendizes) estrangeiros avan-

çados 
DE – dicionário eletrônico
DEP – dicionário eletrônico portátil
DESC – dicionário escolar
DI – dicionário infantil
DLM – dicionário (monolíngüe, comum) de língua materna
DMAE – dicionário monolíngüe para aprendizes estrangeiros (do tipo geral)
DMAEA – dicionário monolíngüe para aprendizes estrangeiros avançados
DMPFE – dicionário monolíngüe polifuncional para estrangeiros 
DMT – dicionário monolíngüe com traduções (um tipo de híbrido)
DP – dicionário pedagógico 
DPB – dicionário pedagógico bilíngüe (abrange os gerais – DBAs – e os especiais)
DPE – dicionário pedagógico eletrônico
DPLE – dicionário pedagógico (monolíngüe) de língua estrangeira (abrange os gerais 

e os especiais)
DPLM – dicionário pedagógico de língua materna (abrange os gerais e os especiais)
DPM – dicionário pedagógico monolíngüe
DU – dicionário de uso
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Siglas dos dicionários mais citados 

Observação:
Siglas de outros dicionários serão usados somente nos respectivos subcapítulos nos 
quais eles são descritos.

ALD – The Advanced Learner’s Dictionary of Current English  (cf. OALD)
CIDE – Cambridge International Dictionary of English
COBUILD – Collins COBUILD English Language Dictionary (1987)
DFC – Dictionnaire du Français Contemporain
DFLE –  Dictionnaire du français langue étrangère
LDOCE – Longman Dictionary of Contemporary English
OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English

Outras siglas
AFI – Alfabeto Fonético Internacional
EIL – Enciclopédia Internacional de Lexicografia (Hausmann et al. 

1989/1990/1991)
ILE – Inglês como Língua Estrangeira (em inglês: EFL – English as a Foreign Lan-

guage)
L1 = LM
L2 = LE
LA – língua-alvo (língua dos equivalentes nos dicionários bilíngües)
LE – língua estrangeira
LF – língua-fonte (língua dos lemas nos dicionários bilíngües)
LM – língua materna
LP – lexicografia pedagógica
TOEFL– Test of English as a Foreign Language
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1. O que é a lexicografia 
pedagógica?1

Antes de tratar da lexicografia pedagógica, trago alguns esclarecimen-
tos sobre o termo lexicografia. 

Em geral, a palavra lexicografia refere-se a duas atividades distintas, as 
quais, obviamente, resultam em produtos diferentes. Essas duas subáreas cos-
tumam ser designadas pelos termos lexicografia prática e lexicografia teórica. 

Na lexicografia prática, a atividade é a elaboração de dicionários, e os 
produtos são os dicionários. Essa atividade foi considerada – por certos auto-
res – uma “ciência”, uma “técnica”, uma “prática” ou mesmo uma “arte” (cf. 
Welker 2004: 11).  

Já na lexicografia teórica, cada vez mais chamada de metalexicografia, 
estuda-se tudo o que diz respeito a dicionários, e os produtos são os conheci-
mentos adquiridos e divulgados.

Wiegand, o mais produtivo teórico da lexicografia, prefere empregar, 
em vez de lexicografia prática, simplesmente lexicografia, e – no lugar de meta-
lexicografia – pesquisa sobre dicionários (embora às vezes use também metalexi-
cografia, sobretudo o adjetivo metalexicográfico).  

Em Wiegand (1983:42), ele definiu: “A lexicografia é uma prática 
científica que tem como objetivo a publicação de dicionários.”2 

1 Os capítulos 1 e 2 são uma versão modificada de boa parte de Welker (2008).
2 Na verdade, ele formula um pouco diferente: “[...] cujo objetivo é que venham a existir 
dicionários”. Cabe ainda informar que Wiegand (1998: 63) vê lexicografia como hiperônimo, 
que tem como hipônimos lexicografia de língua, lexicografia de coisas e lexicografia de língua e de 
coisas. Os produtos dessas três áreas são dicionários, enciclopédias e dicionários enciclopédicos, 
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Quanto à metalexicografia, Wiegand (1984:15) a dividiu em quatro 
subáreas: história da lexicografia, teoria geral da lexicografia, pesquisa sobre o 
uso de dicionários e crítica de dicionários.3 

O autor comenta (p. 75) que não existe nenhum termo genérico que 
abrangesse lexicografia e metalexicografia.4 

Neste livro, diferencio, simplificando, lexicografia prática de lexicografia 
teórica (ou metalexicografia), e às vezes uso lexicografia como hiperônimo.5 

A mesma observação vale para a lexicografia pedagógica, havendo ape-
nas o acréscimo do adjetivo pedagógico. O termo lexicografia pedagógica no 
título desta obra implica que se pretende traçar um panorama da teoria e da 
prática relativas a um certo tipo de dicionários. 

respectivamente. O autor esclarece que somente usa o termo lexicografia de língua quando não 
estiver claro que está se referindo a dicionários, de modo que, tendo em vista que quase sempre 
trata de dicionários (e não dos dois outros tipos de obras de referência), ele emprega, via de 
regra, simplesmente lexicografia. 
3 Wiegand (1998: 73) faz, com relação à metalexicografia, a mesma distinção dos três tipos 
de obras de referência mencionados na nota anterior, ou seja, entende que a metalexicografia 
abrange a pesquisa sobre dicionários, a pesquisa sobre enciclopédias e a pesquisa sobre dicio-
nários enciclopédicos. Mas, como no caso de lexicografia, ele nem sempre faz essa distinção. 
Portanto, às vezes usa metalexicografia no sentido de pesquisa sobre dicionários. No capítulo 1 
de seu livro, citando um grande número de autores, ele discute exaustivamente os conceitos de 
lexicografia e metalexicografia. Depois de discorrer longamente sobre o status da pesquisa sobre 
dicionários, chegou à conclusão de que nos anos 90 ela ainda não era uma disciplina cientí-
fica autônoma, podendo ser chamada de “campo científico de pesquisas” (p. 103). Já Gouws 
(2005: 173) entende que, no início do século 21, ela deve ser considerada uma disciplina 
(científica) autônoma. 
4 É verdade que Quemada (1987) pretendia introduzir o termo dictionnairique (que pode-
ria ser traduzido por dicionarística), mas ele teve poucos seguidores. segundo esse conhecido 
(meta)lexicógrafo francês, tal área abrangeria os aspectos teóricos, práticos, tecnológicos e co-
merciais dos dicionários. O problema é que ele queria limitar o termo lexicografia a “estudo 
analítico e temático de palavras em uso” (p. 229) sem que fosse feita necessariamente referência 
a dicionários. Mesmo assim, Pruvost (2002: 56ss.) defende uma distinção entre lexicografia e 
dicionarística, mas no seguinte sentido: na “lexicografia”, seria estudado e descrito o léxico de 
maneira científica, desinteressada; já a “dicionarística” estaria voltada à edição de dicionários, 
uma prática que freqüentemente não implica nenhuma pesquisa, pois muitos dicionários são 
apenas reduções ou variações de obras existentes. – em português, alguns autores usam o ter-
mo dicionarística como sinônimo de lexicografia.
5 No âmbito universitário brasileiro, o termo lexicografia equivale, no caso da grande maioria 
dos trabalhos, a metalexicografia, pois refere-se a estudos sobre dicionários. Veja-se, por exem-
plo, o Grupo de Trabalho “Lexicologia, Lexicografia, Terminologia” da ANPOLL (Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüística). Contudo, ocorre também, 
embora bem mais raramente, a  elaboração de dicionários. Portanto, lexicografia abrange a 
teoria e a prática.
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1. O QUe É A LeXICOGrAFIA PeDAGÓGICA

Mas o que exatamente quer dizer lexicografia pedagógica (LP)?6

A resposta pode parecer óbvia: visto que pedagógico se refere à edu-
cação, ao ensino, poder-se-ia imaginar que a LP diga respeito a dicionários 
usados no ensino/aprendizagem de línguas.

Como se verá, isso não é tão evidente.

1) Ausência do verbete Lexicografia Pedagógica

O termo lexicografia pedagógica não é de uso freqüente. Por exemplo, 
ele não aparece nos lemas dos artigos, ou verbetes, da EIL (Enciclopédia In-
ternacional de Lexicografia, Hausmann et al. 1989/1990/1991) nem na en-
ciclopédia de Martínez de Sousa (1995) e tampouco na enciclopédia editada 
por Brown (2006). 

O termo LP falta também em diversas introduções à lexicografia, 
como, por exemplo, em Landau (1984/2001), Béjoint (1994/2000), Lara 
(1997) e Jackson (2002). 

2) A LP restringe-se aos learners’ dictionaries ?

Quando o termo LP é empregado, na maioria das vezes os autores re-
ferem-se aos learners´ dictionaries, ou “dicionários para aprendizes (de línguas 
estrangeiras)”.  O exemplo mais nítido desse fato é o título de um dos capítu-
los de Hartmann (1983) – “The learner’s/pedagogical dictionary” – onde os 
termos “pedagógico” e “para aprendizes” são equiparados. 

Outros trabalhos em cujos títulos aparece o termo LP, mas que tratam 
apenas de learners’ dictionaries são: Tomaszczyk (1981)7, Tomaszczyk (1987), Diab 
(1990), Hartmann (1995), Rundell (1998), Kernerman (2000), Meer (2005).

Embora o título das duas coletâneas editadas por Wiegand (1998a, 2002a) 
seja “Perspectivas da lexicografia pedagógica do alemão”, o que é estudado nesses 
dois livros são apenas dois dicionários para aprendizes (de Alemão como Língua 
Estrangeira). 

Os “dicionários pedagógicos” que aparecem nos seguintes títulos são, 
mais uma vez, learners´ dictionaries: Bogaards (1991), Nuccorini (1993), 
Harvey & Yuill (1997), Dziemianko (2006). 

Os artigos publicados no número especial da revista Applied Linguistics 
editado por Cowie (1981) trataram somente de learners´ dictionaries. 

6 Usarei, na maioria das vezes, a sigla LP no lugar de “lexicografia pedagógica”,  mesmo quando 
citar  textos ou títulos nos quais ela não foi usada. Farei isso também com outras siglas, como 
DP (dicionário pedagógico).
7 enquanto a grande maioria dos autores aqui citados se refere a dicionários monolíngües, 
Tomaszczyk discorre sobre dicionários bilíngües para aprendizes.
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Quanto ao Brasil, Duran (2004) e Duran & Xatara (2006) discorrem 
apenas sobre dicionários para estudantes de línguas estrangeiras.  

Devo mencionar um artigo, no qual o adjetivo pedagógico foi substituí-
do por “docente” (Morkovkin, 1992). O autor fala de dicionários “docentes”, 
ou pedagógicos, mas refere-se somente a obras dirigidas a aprendizes de lín-
guas estrangeiras, no caso, o russo.

Em todos os escritos que citei, não se encontra nenhuma definição 
do que seja LP.8 

O mesmo vale para os artigos publicados em 2006 no número especial da 
revista Cadernos de Tradução intitulado “Tradução e Lexicografia Pedagógica”. 

3) Definições de lexicografia pedagógica

Kammerer & Wiegand (1998: 361), ao publicar uma “bibliografia 
selecionada” da LP (título: “LP e dicionários em contextos pedagógicos no 
século XX”), advertem a respeito do conceito de LP:

O que deve ser incluído na LP é claro apenas com relação a uma área cen-
tral. Certamente existe um consenso de que a elaboração de dicionários 
mono e bilíngües para aprendizes (e, desse modo, também esses próprios 
dicionários) fazem parte dela. Mas já é discutível se a lexicografia de valên-
cia deve ser considerada LP.9 

Nota-se que os dois autores não mencionam expressamente os dicio-
nários de língua materna.

Uma definição bastante clara – embora indireta – de LP é dada no 
Dictionary of Lexicography de Hartmann & James (1998). Os autores reme-
tem ao verbete de dicionário pedagógico, onde se lê que tal obra é “elaborad[a] 
especialmente para as necessidades didáticas práticas de professores e alunos 
de determinada língua”.

Curiosamente, Hartmann & James acrescentam que a “distinção comu-
mente feita entre o dicionário para falantes nativos (dicionário escolar) e aquele 
para falantes não-nativos (dicionário para aprendizes) não é útil”. Penso, ao con-
trário, que essa distinção é muito útil e necessária. De qualquer forma, entende-se 
que, para esses autores, os dois tipos de dicionários fazem parte da LP. 

8 Nuccorini (1993), que fez um estudo detalhado dos learners’ dictionaries ingleses e que em-
prega várias vezes o termo lexicografia pedagógica, afirma que os dicionários pedagógicos “uti-
lizam critérios lexicográficos particulares combinados com princípios didáticos baseados [...] 
nas exigências reconhecidas pela moderna glotodidática [...]” (p. 39), o que poderia referir-se 
a todos os tipos de dicionários pedagógicos; porém, a autora menciona como usuários apenas 
os aprendizes de “inglês como língua estrangeira”. 
9 sobre valência, cf. 6.6.
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Para Dolezal & McCreary (1999), tanto dicionários para aprendizes 
(learners’ dictionaries) quanto dicionários escolares e “universitários” (college 
dictionaries) são DPs. E o domínio da LP:

inclui o estudo e a produção de dicionários com o objetivo específico de 
ajudar o aprendiz tanto de língua estrangeira quanto de língua materna e 
abrange também o estudo do uso de dicionários por parte de professores 
e alunos em ambientes formais e informais.

Mas a segunda parte dessa afirmação (sobre o uso) significaria que o 
estudo do uso de quaisquer tipos de dicionários no ambiente de ensino per-
tenceria à LP. No entanto, quando se considera que a LP prática produz DPs, 
então o uso de dicionários não pedagógicos não deveria fazer parte da LP 
teórica. O uso de dicionários é estudado por uma outra área da lexicografia, 
denominada “pesquisa sobre o uso de dicionários”.  

Wiegand (1998a) esclarece no prefácio da já mencionada coletânea 
que os dicionários para aprendizes inserem-se no quadro mais amplo da 
LP, a qual abrange todos os dicionários usados em “processos de aquisição de 
língua”, por exemplo, também os dicionários infantis e escolares. 

Na bibliografia editada por Ahumada Lara (2006), há um item sobre 
a LP, e esse item abrange “dicionários escolares”, “dicionários de aprendiza-
gem”, “monolíngües” e “bilíngües/plurilíngües”.

Hernández (1998a) usa o termo lexicografia didática, mas diz que “há 
quem prefira lexicografia pedagógica”, ou seja, ele equipara os dois termos, e 
considera que tal lexicografia “refere-se a obras destinadas a quem ainda não 
há alcançado uma competência lingüística suficiente em sua língua materna 
ou em uma segunda língua” (1998a: 50). A mesma idéia é defendida por 
Ahumada (s.d.: 32) – que usa o termo lexicografia pedagógica. Também para 
Climent de Benito (2005: 221ss.), que emprega os termos lexicografia didá-
tica e dicionários didáticos, esses últimos são “instrumentos pedagógicos” no 
ensino e aprendizagem tanto de línguas estrangeiras quanto da língua mater-
na. E Hanks (2006), no verbete “Lexicografia: Visão geral”, diz, num breve 
item sobre DPs, que eles abrangem tanto obras “para alunos escolares que são 
falantes nativos” quanto dicionários para estrangeiros.

Cabe mencionar ainda o seguinte artigo:
Em 1977, o russo Denisov publicou um trabalho com o título (em 

russo): “Lexicografia pedagógica: resultados e perspectivas”. Esse artigo, des-
conhecido no Ocidente, foi citado várias vezes pelo polonês Tomaszczyk 
(1981). Tomaszczyk cita do mesmo autor ainda outros trabalhos em cujos tí-
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tulos aparece o termo LP ou dicionário pedagógico. Em 2003, o artigo de 1977 
foi traduzido para o inglês e publicado em Hartmann (2003) com o título 
“A tipologia de dicionários pedagógicos”. Estranhamente, Denisov não diz 
quase nada sobre tais dicionários, mas ele entende que deve haver dicionários 
diferentes para usuários diferentes: para falantes nativos e para estrangeiros, 
para alunos do ensino fundamental e médio e para universitários etc.

Enfim, percebe-se que a LP é realmente mais abrangente do que fazem 
pensar muitos dos trabalhos citados no início, de modo que se pode afirmar 
que a LP inclui dicionários destinados a aprendizes tanto de línguas es-
trangeiras quanto da língua materna.  

É preciso esclarecer o que se entende por “aprendizes”. Poder-se-ia 
achar que, como nunca se domina uma língua por completo, nem a língua 
materna (pelo menos no que se refere ao léxico), todos os falantes são eternos 
aprendizes. Porém, normalmente pensa-se nos alunos escolares, nos universi-
tários e naqueles que fazem algum curso de línguas. Mas até quando alguém 
seria considerado um aprendiz, necessitando de um DP? Por exemplo, mui-
tos professores de língua estrangeira não são muito proficientes no idioma 
que ensinam, de sorte que um DP pode ser vantajoso também para eles.10 
De qualquer modo, certas peculiaridades que se exigem de um DP, princi-
palmente daquele previsto para a produção de textos, são imprescindíveis 
em qualquer dicionário destinado à codificação.11 Por exemplo, tradutores, 
que não são mais aprendizes no sentido normal do termo, precisam tanto 
de informações gramaticais, colocacionais e outras sobre a língua estrangeira 
quanto os aprendizes. Mais adiante veremos o que os DPs têm de especial.

4) O que não faz parte da LP e o que os DPs não fazem

Já mencionei Dolezal & McCreary (1999), para quem a LP abrange o 
estudo do uso de dicionários. Na minha opinião, ao contrário, somente faz 
parte da LP aquela pesquisa sobre o uso que investiga o uso de dicionários 
pedagógicos. Quando se estuda de que maneira um dicionário geral como o 

10 Tarp (2008: 52s.) distingue o “aprendiz em sentido estrito” – que freqüenta algum curso – 
do “aprendiz em sentido amplo” e observa: “esta distinção baseia-se no conceito moderno de 
aprendizagem vitalícia, já que podem ser considerados aprendizes vitalícios (no sentido amplo) 
quase todas as pessoas que falam uma segunda ou terceira língua, tendo em vista que são muito 
poucos os que chegam a dominar essa língua com tanta perfeição quanto a materna.”   
11 Duran & Xatara (2007: 317) preferem diferenciar produção e codificação. Para essas autoras, 
codificação tem um sentido mais restrito e refere-se “apenas à fase do processo de produção em 
que se faz as escolhas lexicais”. Contudo, a maioria dos metalexicógrafos usa codificação com 
o mesmo sentido de produção. Para não repetir sempre a mesma palavra, usarei as duas dessa 
maneira. O mesmo vale para recepção (de textos) e decodificação.   
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Aurélio é usado pelos alunos, estamos no campo da “pesquisa sobre o uso de 
dicionários”, não da LP. 12 

Há quem diga que o ensino do uso de dicionários é LP. Contudo, não 
se deve confundir lexicografia pedagógica com pedagogia – ou didática – do 
uso de dicionários. Zöfgen (1994: 8), no seu livro “Dicionários para apren-
dizes na teoria e na prática”, que é o estudo mais abrangente desse tipo de di-
cionários, diz: “[...] existe uma afinidade especial entre a didática lexicográfica 
e aquilo que em inglês é denominado ‘(meta)lexicografia pedagógica’[...]”. 
Afinidade é diferente de inclusão, ou seja, o ensino – ou a didática – do uso 
não está incluído na LP.

Pode-se encontrar a afirmação de que DPs “ensinam” línguas. Porém, 
trata-se de uma afirmação inexata. DPs obviamente não ensinam línguas, 
pois muitos dos fatos lingüísticos que se precisa aprender para dominar um 
idioma não se encontram nos dicionários. Mesmo que haja apêndices com 
resumos da gramática, não se pode aprender uma língua consultando dicio-
nários. O que o DP faz – ou pretende – é ajudar na aprendizagem da língua 
(estrangeira ou materna). Béjoint (2000: 73, nota 25) tem razão quando diz 
que “todos os dicionários destinam-se a pessoas que têm algo a aprender”, 
mas “algo a aprender” não significa “aprender uma língua”.

Podemos concluir dizendo que a LP teórica (ou metalexicografia pe-
dagógica) estuda todos os assuntos relativos a DPs, e a LP prática produz 
tais dicionários.13 Essas obras, por sua vez, destacam-se de dicionários comuns 
pela preocupação com o aprendiz, seja de língua materna ou estrangeira, le-
vando em conta suas necessidades e habilidades. 

5) Todos os dicionários são didáticos ou pedagógicos?

Rey-Debove (1969: 188), no seu artigo “O dicionário como discurso 
sobre a coisa e como discurso sobre o signo”, Dubois & Dubois (1971: 7ss.) e  
Béjoint (1994 [2000: 18]), por exemplo, dizem que o dicionário é uma “obra 

12 Não me parece acertada a seguinte afirmação de Dolezal & McCreary (1999: IX) a respeito 
da LP: “essa sub-área da lexicografia [...] é também chamada de Benutzungsforschung (‘pesquisa 
sobre o uso’) ou ‘pesquisa sobre os usuários de dicionários’.” As duas áreas não são coinciden-
tes. Pode-se dizer apenas que, na maioria das pesquisas sobre o uso, os dicionários utilizados 
eram learners’ dictionaries. Cf. Welker (2006).
13 Nem todos os metalexicógrafos vão concordar comigo. De fato, poder-se-ia definir a LP de 
modo mais amplo, dizendo que ela abrange a produção e o estudo de quaisquer dicionários 
usados no ensino/aprendizagem de línguas. Nesse caso, estariam incluídos tanto a pesquisa 
sobre o uso de dicionários quanto o ensino do uso. Porém, viu-se que a imensa maioria dos 
especialistas que escrevem sobre a LP referem-se tão somente a DPs, de modo que prefiro a 
concepção restrita tal como foi assinalada aqui.
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didática” (Rey-Debove) ou um “livro didático” (Béjoint). Azorín Fernández 
(2000: 21) chega a dizer que “‘a natureza didática do dicionário, de qualquer 
tipo de dicionário’ é um princípio indiscutível e comumente aceito pela teoria 
lexicográfica, e até mesmo pelo senso comum”. A autora repete Hernández 
(1998a: 49), que, por sua vez, refere-se a Alvar Ezquerra (1993: 165), que 
cita os autores franceses acima mencionados; ou seja, todos os três autores 
espanhóis baseiam-se em Rey-Debove e Dubois & Dubois.14 

Vejamos o que esses últimos autores disseram exatamente. Na sua 
opinião, “os dicionários têm um objetivo pedagógico” (p. 11) e fornecem 
“respostas didáticas a perguntas”. Mas Dubois & Dubois não definem nem 
pedagógico nem didático. Cabe questionar : quaisquer respostas a quaisquer 
perguntas são didáticas ? Nesse caso, é claro, os dicionários seriam didáticos 
da mesma forma que uma lista telefônica o seria. Ou será que as respostas dos 
dicionários são especialmente didáticas ? Indicar um simples sinônimo (como 
em muitos DMs) ou um simples equivalente (como em muitos DBs) não me 
parece ser muito didático.

Quanto ao epíteto pedagógico, ele também não pode ser usado sim-
plesmente porque o dicionário fornece respostas. Como já disse, listas 
telefônicas, mas também jornais, entre muitos outros objetos, fornecem 
respostas. Nem por isso são considerados pedagógicos. Ao dizer que o 
“lexicógrafo redige seus verbetes segundo certas regras que fazem de seu 
texto um discurso pedagógico” (p.10), os autores, mais uma vez, genera-
lizam indevidamente. E eles se contradizem ao afirmar que os objetivos 
de determinado dicionário são “sobretudo pedagógicos”, pois, se todos 
os dicionários têm fins pedagógicos, como uma certa obra pode ter fins 
“sobretudo pedagógicos”?15

No capítulo “O discurso pedagógico do dicionário”, o leitor atento 
percebe por que os autores insistem tanto no adjetivo pedagógico: eles querem 
diferenciar o discurso científico do discurso do dicionário, considerado não 
científico, e, por isso,  qualificado como “pedagógico” : “O dicionário não 
pode ser um discurso científico, ele não põe as bases de sua própria falsifica-
ção.” (p. 55) 

14 Também Nuccorini (1993:  39) afirma que “Toda obra de lexicografia tem um aspecto di-
dático”, pelo fato de que “os dicionários sempre ensinam alguma coisa”, mas a autora italiana 
não cita os metalexicógrafos franceses.
15 Hernández (1998: 113s.), que também acredita que “a natureza didática do dicionário, de 
qualquer tipo de dicionário – como instrumento pedagógico que é – é indiscutível”, percebe 
a mesma contradição dizendo: “[...] seria completamente desnecessário qualificar de didática 
uma obra que é didática por natureza”.



21

1. O QUe É A LeXICOGrAFIA PeDAGÓGICA

Deve-se concluir que Dubois & Dubois, por um lado, usam o adjetivo 
pedagógico para deixar claro que no dicionário não se encontra o discurso 
científico, e, por outro lado, eles fazem uma generalização indevida, pois nem 
todos os dicionários podem ser considerados pedagógicos ou didáticos. Infe-
lizmente, outros autores simplesmente repetiram as mesmas afirmações.  

Não se pode confundir pedagógico e didático, e é preciso ter claro o 
significado dos dois adjetivos.

No item (3) defini LP em termos de destinatários. Mas o que significa 
o adjetivo pedagógico nesse contexto? O que é a pedagogia? Como a maioria 
das palavras, essa tem vários significados, e encontram-se definições diversas. 
Embora etimologicamente pedagogia refira-se à educação das crianças, a de-
finição atual mais comum é “teoria e ciência da educação e do ensino”, ou 
seja, ela abrange também o ensino recebido por adolescentes e adultos. Des-
se modo, poder-se-ia pensar que lexicografia pedagógica dissesse respeito aos 
dicionários – quaisquer dicionários – usados no ensino (e, por extensão, na 
aprendizagem). No entanto, costuma-se restringir a LP – como mencionado 
acima – a dicionários pedagógicos (DPs), e esses são um tipo especial de 
obras de referência. A sua característica é que eles pretendem levar em conta 
as necessidades lingüísticas e as habilidades (e, portanto, também as dificul-
dades) dos aprendizes de línguas.  

A didática, por sua vez, é vista como “técnica de ensinar”ou “arte 
de transmitir conhecimentos” (Houaiss) ou ainda “conjunto de métodos e 
técnicas que visam ao ensino” (Dicionário de usos do Português do Brasil). 
Uma outra definição é ainda mais reveladora da diferença entre peda-
gogia e didática: “parte da pedagogia que trata dos preceitos científicos 
que orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente” 
(Houaiss). Ou seja, a didática faz parte da pedagogia, não é igual a ela. A 
didática é um conjunto de métodos e técnicas que objetivam um ensino 
eficiente. É comum ouvir-se “essa professora não tem didática” ou, ao 
contrário, “ela tem uma boa didática”, isto é, ela sabe transmitir bem os 
conhecimentos. Da mesma forma, uma palestra, por exemplo, pode ser 
“bem didática”, isto é, bem clara, de modo que a platéia compreende 
o conteúdo. O mesmo aplica-se aos dicionários. Como foi dito acima, 
os dicionários comuns fornecem as informações sobre os itens lexicais 
de forma pouco didática (por exemplo, as definições são complicadas, e 
outras informações são dadas de maneira confusa), de sorte que os usu-
ários têm dificuldade em compreendê-las. Já os dicionários pedagógicos 
pretendem ser mais didáticos. Enquanto o adjetivo pedagógico – em le-
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xicografia – se refere a um tipo específico de dicionários (aqueles que se 
destinam a aprendizes de línguas), didático deveria ser empregado apenas 
para  falar da maneira pela qual são fornecidas as informações: de manei-
ra bem – ou pouco – didática, bem – ou pouco – clara, adaptada, ou não, 
às habilidades dos usuários. Dessa forma, mesmo os DPs variam em sua 
qualidade didática.  

6) Os termos usados para referir-se aos DPs

Uma primeira diferenciação separa os DPs para aprendizes da língua 
materna daqueles dirigidos a aprendizes de línguas estrangeiras.16

Tal divisão é feita, por exemplo, por Azorín Fernández (2000, p. 22) 
– que chama os DPs de didáticos – empregando os termos dicionário escolar 
(para aprendizes da língua materna) e dicionário de aprendizagem (para apren-
dizes de línguas estrangeiras).17 

Parece-me que o termo dicionário escolar é amplamente aceito, tanto 
no português quanto no espanhol. O mesmo vale para o alemão (“Schulwör-
terbücher”), para o francês (“dictionnaires scolaires”) e para o inglês (“school 
dictionaries”).  

Porém, a respeito do termo dicionário de aprendizagem, fazem-se ne-
cessários alguns comentários.

Engana-se Azorín Fernandez (2000: 22) quando diz que esse termo 
é um decalque do inglês learners’ dictionaries.18 Um decalque (ou tradução 
literal) é dicionário de/para aprendizes. Um decalque em inglês de dicionário de 
aprendizagem seria “dictionary for learning” (termo usado por Nation 1989: 
65) ou “learning dictionary” (termo empregado, por exemplo, por Kühn 
1994: 164 e por Bogaards 2002a: 114).

No alemão, por exemplo, existe, de fato, o decalque Lernerwörterbücher, 
e também usa-se o termo Lernerlexikographie (learner lexicography). Mas nas 
línguas neo-latinas alguns autores (por exemplo, Schafroth 1996, Schmitz 
200019, Tarp 2006) empregam o termo dicionário de aprendizagem (diccionario 
de aprendizaje em espanhol, dictionnaire d’apprentissage em francês), que não é 

16 Há outras possibilidades de divisão. Por exemplo, a primeira distinção poderia ser entre 
DMs (dicionários monolíngües) e DBs (dicionários bilíngües), ou mesmo entre dicionários 
gerais e especiais.  
17 A autora não incluiu os dicionários infantis.
18 Parece que foi Harold Palmer (veja 4.1.1.1) quem usou o termo learner’s dictionary pela 
primeira vez em 1934 (cf. Cowie 1999: 36). Hoje a forma learners’ dictionary é um pouco mais 
comum.
19 em 1990, schmitz usou o termo dicionários para aprendizes.
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um decalque.  Considero essa designação – quando se aplica a dicionários do 
tipo dos learners’ dictionaries – inadequada, não tanto por não ser uma tradução 
literal do termo inglês, mas principalmente pelos seguintes motivos:  

Por que denominar dicionários de aprendizagem obras que foram 
chamadas de learners’ dictionaries (“dicionários para aprendizes”)? Seus 
autores apenas deixaram claro a quem elas se dirigiam (e se dirigem). 
Não é dito no título que elas devam ajudar na aprendizagem. Quanto 
às finalidades, esses dicionários pretendem ser úteis tanto na recepção 
quanto na produção, mas, segundo Binon & Verlinde (2000: 97), eles 
“privilegiam a recepção em detrimento da produção”, e Stark (1999: 
32) afirma que eles “têm sido criticados freqüentemente por servirem 
principalmente na recepção”. 

Em vários artigos, Binon e Verlinde, às vezes junto com Selva, dis-
correm sobre dicionários de aprendizagem, os quais devem ajudar na apren-
dizagem da língua. Está implícito, e às vezes também explícito, que se trata 
da aprendizagem não da língua como um todo, e sim do vocabulário (cf. o 
título de Binon, Verlinde & Selva 200120). 

Já em 1974, Hausmann discorreu sobre dicionários de aprendizagem do 
vocabulário (em alemão: Lernwörterbücher). Em Hausmann (1976: 102; 1977: 
156), esse autor distinguiu dicionários de aprendizagem primários de secundá-
rios. Os primeiros devem ser temáticos, servindo especificamente à aprendiza-
gem do vocabulário e podendo ser estudados integralmente ou por temas; já os 
segundos são aqueles dicionários alfabéticos que, devido a certas características 
(por exemplo, a apresentação de “famílias de palavras” em cada verbete), podem 
ajudar na aprendizagem. Como obra não perfeita, mas bem melhor do que 
outras, ele cita o Dictionnaire du Français Contemporain (DFC). 

Para Bahns (1996: 34), os dicionários de aprendizagem  constituem 
um tipo específico de learners’ dictionaries: os destinatários de ambos são 
aprendizes de línguas, mas, enquanto os learners’ dictionaries são consulta-
dos nas circunstâncias de recepção ou de produção de textos, dicionários de 
aprendizagem pretendem ajudar especificamente na aprendizagem do voca-
bulário.21

20 A tradução do título é: “Lexicografia pedagógica e ensino/aprendizagem do vocabulário em 
francês como língua estrangeira ou segunda língua (FLes). Um casamento perfeito”.
21 em alemão, os termos são Lernerwörterbuch (que é um decalque de learners’ dictionary, di-
cionário para aprendizes) e Lernwörterbuch (learning dictionary, dicionário de aprendizagem), 
respectivamente. Para assinalar que determinado dicionário tem a finalidade de auxiliar nas 
três circunstâncias de uso, alguns autores (e.g. Abel 2003: 55) empregam em alemão o termo 
Lern(er)wörterbuch, que se refere aos dois tipos ao mesmo tempo. 
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Assim, o termo dicionário de aprendizagem deveria ser restrito a dicio-
nários que objetivem ajudar na aprendizagem do vocabulário, ou eventual-
mente a dicionários polifuncionais que preencham várias funções, inclusive a 
de aprendizagem (cf. Binon, Verlinde & Selva 2005: 217). 

Quanto ao termo learners’ dictionaries, ele está tão enraizado que todos 
os entendidos sabem que ele não se aplica a aprendizes da língua materna.22 
Tendo em vista que isso não é o caso do termo português dicionários para 
aprendizes, sugiro que se acrescente o adjetivo estrangeiros, especificando ain-
da – como o faz Hernández (1998a: 51) –  que se trata de obras monolíngües. 
Um termo bastante esclarecedor e cabível é então dicionários monolíngües para 
aprendizes estrangeiros (DMAE).23 (É claro que “estrangeiro” significa apenas 
que o aprendiz é um estrangeiro em relação à língua do dicionário.) Já para 
os bilíngües, o acréscimo “estrangeiros” não é necessário, de modo que eles 
poderiam ser denominados dicionários bilíngües para aprendizes (DBA). No 
item (8) apresentarei uma tipologia dos DPs.  

7) Tipos especiais de dicionários pedagógicos

Tanto os DMAEs (learners’ dictionaries) comuns quanto os escolares 
ou infantis são, de certo modo, dicionários gerais, no sentido de que regis-
tram uma seleção de todos os tipos de lexemas (substantivos, verbos, adjeti-
vos etc.). Além desses dicionários “gerais”, existem dicionários “especiais de 
língua” (a não confundir com dicionários de linguagens de especialidade, ou 
técnicos), a saber, dicionários de sinônimos e/ou antônimos, de parônimos, 
de colocações, de verbos (ou dos phrasal verbs do inglês, dos verbos frasais), 
de falsos amigos, onomasiológicos etc. Tais dicionários não necessariamente 
se destinam a aprendizes, mas, em muitos casos, os autores e editores dessas 
obras pretendem fornecer um auxílio a esses usuários. Vai depender do tra-
tamento que é dado às informações lexicográficas se esses dicionários podem 
ser considerados pedagógicos ou didáticos. Por exemplo, os dicionários de 
sinônimos, na sua maioria, certamente não são DPs, pois apenas arrolam 
diversos “sinônimos”, sem nenhuma explicação. 

22 Já o termo dicionário de aprendizagem poderia referir-se também a dicionários que servem na 
aprendizagem do vocabulário da língua materna.
23 Hausmann (1990: 1386) denomina esse tipo de obra dicionário monolíngüe para estrangei-
ros, mas a inclusão da palavra aprendizes é importante porque nem todos os estrangeiros (por 
exemplo, tradutores) são aprendizes. Na opinião do autor tais dicionários devem, além de aju-
dar principalmente na produção de textos – sem negligenciar a recepção –  possuir “um forte 
componente de aprendizagem” do vocabulário (ibid.).
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O capítulo 6 é dedicado aos  DPs especiais. 

8) Tipologia dos dicionários pedagógicos (DPs)

Dos dicionários em geral existem várias tipologias (cf. Welker 2004: 
35ss.). Aqui quero classificar apenas os DPs. Trata-se de uma tipologia teó-
rica: por um lado, ela não é baseada em dicionários existentes, mas em DPs 
imagináveis; por outro, é possível arrolar ainda mais tipos. 

As subdivisões poderiam ser feitas de maneira diversa daquela pro-
posta aqui: por exemplo, poderia haver uma primeira distinção entre DMs 
e DBs (em cada uma dessas classes podendo ser diferenciados dicionários 
impressos de dicionários eletrônicos). Porém, acho mais vantajosa a seguin-
te classificação:

1) Uma primeira divisão separa dicionários impressos de dicionários 
eletrônicos. O conteúdo dos dois tipos pode ser igual, mas no manuseio eles 
são bem diferentes. Como, em princípio, qualquer dicionário impresso pode 
existir em formato eletrônico, não repetirei para esses dicionários as subdivi-
sões propostas a seguir para os DPs impressos.

2) Imediatamente abaixo – em uma representação arbórea – há a dis-
tinção entre monolíngües (DPMs) e bilíngües (DPBs).

3) Os DPMs subdividem-se em aqueles destinados a falantes nativos 
(DPLMs) e aqueles dirigidos a falantes não nativos (DPLEs).

4) Esses dois tipos, assim como os DPBs, subdividem-se em dicioná-
rios gerais (que são alfabéticos e em cujos lemas estão representadas todas 
as classes de palavras) e em dicionários especiais. Pertencem a esse último 
grupo os onomasiológicos/temáticos, os enciclopédicos, os valenciais, os 
de colocações, de verbos, de falsos amigos etc. As siglas DPLM, DPLE e 
DPB referem-se a DPs gerais. Nos especiais deve ser acrescida um termo 
informando sobre o tipo, e.g. DPLM temático, DPLE colocacional, DPB 
valencial.

5) Para os DPLEs e os DPBs gerais reservo as siglas DMAEs e DBAs, 
respectivamente. Ou seja, como foi visto no item (6), um DMAE é um di-
cionário monolíngüe para aprendizes estrangeiros (learners’ dictionary), e um 
DBA é um dicionário bilíngüe para aprendizes, ambos sendo gerais.

6) Como sugere a própria palavra híbrido, os dicionários híbridos são 
de difícil classificação. Eles poderiam ser classificados como um terceiro tipo 
ao lado dos monolíngües e dos bilíngües, ou entre os monolíngües especiais, 
ou ainda entre os bilíngües especiais. Visto que eles são apenas DPLEs acres-
cidos de traduções, prefiro incluí-los entre os DPLEs especiais.
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7) Cada um desses grupos de DPs pode ser subdividido de acordo com 
a idade (ou proficiência lingüística) dos usuários. Assim, nos DPLMs costu-
ma-se distinguir entre dicionários infantis, escolares e de uso.24 Os escolares 
devem ser diferenciados conforme as séries que os destinatários freqüentam. 
No caso dos DPLEs (e isso deveria valer também para os DPBs) é importante 
fazer uma diferença entre alunos iniciantes, intermediários e avançados. 

8) Sabe-se que os editores e autores de dicionários geralmente pre-
tendem que seus produtos sejam úteis em qualquer situação de uso. Porém, 
idealmente deveria ser deixado claro em cada DP qual é sua função principal, 
ou quais são suas funções principais (recepção, produção, aprendizagem do 
vocabulário), ou ainda, se o dicionário pretende ser polifuncional (cobrindo 
todas as funções). Por exemplo, há tempos que os teóricos exigem que sejam 
produzidos DBs (em geral e DPBs em especial) específicos para a recepção e 
para a produção, e em alguns casos essa exigência já foi cumprida. Portanto, 
poderiam ser diferenciados DBRAs (dicionários bilíngües de recepção para 
aprendizes) de DBPrAs (dicionários bilíngües de produção para aprendizes). 
O mesmo deveria valer para DMs (em geral e DPMs em especial), não im-
portando se os destinatários são falantes nativos ou estrangeiros. Se houver 
tais DMs com funções específicas, as palavras “de recepção” (“R”) ou “de pro-
dução” (“Pr”) deveriam ser acrescidas. E se um dicionário – seja ele um DPM 
ou um DPB – pretender e conseguir preencher várias funções, ele poderia ser 
chamado de polifuncional, e poderia ser acrescentada a sigla PF.25 

No gráfico são representados apenas os tipos principais. Por falta de es-
paço, deixei de diferenciar os diversos tipos especiais e de distinguir os níveis 
de proficiência lingüística dos destinatários desses dicionários. 

24 Ainda há os college ou collegiate dictionaries, mas nem esses nem os dicionários de uso são 
sempre mencionados entre os dicionários pedagógicos. Deles trata o subcapítulo 5.3.
25 sobre funções dos dicionários, veja as observações sobre Tarp (2006) em 2.2.  sobre o termo 
função, cf. nota 245. 
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2. Breve histórico da lexico-
grafia pedagógica

2.1 Sobre dicionários antigos usados por 
aprendizes de línguas

No capítulo 1 foi dito que não está tão claro o que seja um aprendiz 
de línguas. Para este breve histórico, selecionei simplesmente citações de tra-
balhos metalexicográficos em que se mencionam as palavras aprendizes ou 
alunos/estudantes.

Boisson, Kirtchuk & Béjoint (1991: 262-264), citando alguns outros 
autores, afirmam: 

[...] é legítimo falar de ‘dicionário’ na presença das tabuinhas sumérias 
contendo listas lexicais de diversos tipos – ou talvez seja necessário falar de 
‘protodicionário’, de ‘paleolexicografia’ [...]. [...] uma parte considerável 
da atividade intelectual da civilização mesopotâmica era dedicada a essas 
tarefas lexicográficas; pode-se mesmo dizer que, na primeira civilização do 
mundo, a lexicografia era quase uma obsessão. Isto por causa do trabalho 
de aprendizagem necessário nas escolas dos escribas [...]. ‘Os professores 
sumérios inventaram um sistema de instrução que consistia sobretudo no 
estabelecimento de repertórios; quer dizer que eles classificavam as pala-
vras de sua língua em grupos de vocábulos e de expressões ligados uns aos 
outros pelo sentido e depois mandavam os alunos decorá-los e copiá-los...’ 
(Kramer 1986: 36). Os primeiros dicionários são, portanto, exercícios es-
colares e não [...] compilações de glosas de textos antigos.
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Al-Kasimi (1977: 1s.), baseando-se em outro autor, afirma que “os 
dicionários existentes mais antigos foram feitos no Iraque por razões práti-
cas: os assírios que vieram para a Babilônia há cerca de 3.000 anos tinham 
dificuldade em compreender os signos sumérios, e os alunos escolares acha-
ram útil preparar ‘silabários’ que indicavam os signos sumérios e as traduções 
assírias”.26

Zöfgen (1994: 2894s.) afirma:

[...] desde o início, e durante todo seu desenvolvimento, a história dos 
DBs revela uma forte orientação didática, na qual “o principal motivo 
da lexicografia até 1600 foi o de auxiliar os aprendizes de línguas estran-
geiras” [...]. Os “vocabulários” tiveram um papel importante nisso. Eles 
eram um tipo de “dicionário” muito apreciado, que floresceu desde o pe-
ríodo anglo-saxão até o século XIX e no qual os itens lexicais não eram 
ordenados alfabeticamente e sim em grupos relacionados, de acordo com 
assuntos específicos, como a terra, partes do corpo etc. [...] Durante toda 
a Idade Média, eles serviam ao objetivo de um ensino prático, isto é, à 
tradução de textos em latim e à exegese de escritos teológicos. 

Béjoint (1994 [2000: 93]), falando sobre as “origens históricas” dos 
verdadeiros dicionários, menciona a “natureza pedagógica” dos bilíngües: 

Os verdadeiros dicionários apareceram quando as sociedades começaram 
a ter relações comerciais e culturais com comunidades que usavam idio-
mas diferentes, de modo que precisavam de traduções. A natureza ped-
agógica desses primeiros dicionários bilíngües freqüentemente consta nos 
seus títulos: The Introductory to Wryte and to Pronounce French (Barcley, 
1521), Dictionary of the French and English Tongues: Brief Directions for 
such as desire to learne the French Tongue (Cotgrave, 1611), etc. [...]. 

Com relação aos DMs, o autor emprega palavras como “educar” e 
“auto-aprendizagem” (ibid.): 

Os primeiros dicionários monolíngües, do final do século 16 até Johnson, 
parecem ter sido dicionários de palavra difíceis (Osselton 1990: 1944), 
que claramente estavam designados para educar o público [ou para serem] 
instrumentos de auto-aprendizagem.27

26 Após 1977, descobriu-se que os “dicionários” mais antigos datam de 5.000 anos. eram ta-
buinhas sumérias contendo listas lexicais monolíngües. somente depois surgiram listas “inter-
dialetais” e mais tarde, há cerca de 4.400 anos, listas bilíngües, dos idiomas sumério-eblaítico 
e sumério-acadiano (cf. Boisson, kirtchuk & Béjoint 1991: 262-264). 
27 sobre samuel Johnson (1709-1784), escritor e lexicógrafo inglês, veja a próxima citação. 
De Osselton, Béjoint fornece os seguintes dados bibliográficos: Osselton, N. e. 1990. english 
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Mas Béjoint sabe, obviamente, que entre pretensão e realidade pode 
haver uma grande diferença, de modo que ele diz: “Se os dicionários eram 
eficientes ou não nesse aspecto é uma outra história.”

Segundo McArthur (1989: 53):

o primeiro dicionário de inglês, A Table Alphabeticall, de 1604, com-
pilado pelo professor Robert Cawdrey, foi também o primeiro di-
cionário de inglês para aprendizes. Era um pequeno livro de 3.000 
palavras-entrada “conteyning and teaching the true writing, and un-
derstanding of hard vsuall English wordes, borrowed from the Hebrew, 
Greek, Latine, or French &c. With the interpretation thereof by plaine 
English wordes, gathered for the benefit & helpe of Ladies, Gentlewom-
en, or any other unskilful person”.[...]
A idéia de que estrangeirismos “difíceis, mas usuais” poderiam ser ex-
plicados por palavras “simples” encontrou boa ressonância na classe 
média alfabetizada, na qual a maioria tinha poucos conhecimentos 
dos clássicos. Os dicionários de Robert Cawdrey [e de outros] ficaram 
conhecidos como os “dicionários das palavras difíceis” e floresceram 
durante um século, evoluindo aos poucos para as obras mais gerais e 
normativas de compiladores do século 18, como Nathaniel Bailey e 
Samuel Johnson, cujo Dictionary of the English Language (1755) foi 
um marco significativo no estabelecimento da ortografia do inglês pa-
drão e foi compilado pensando-se tanto em aprendizes estrangeiros 
quanto em falantes nativos.28 

Bierbach (1997), no seu livro “Princípios da lexicografia humanísti-
ca na França”, faz as seguintes observações: “muitas obras lexicográficas do 
século 16 na França, e não apenas lá, eram livros didáticos” (p. 28); o dicio-
nário francês-latim de Robert Estienne de 1539 tinha o objetivo de ajudar 
na aprendizagem do latim (p. 89); “muitos professores humanistas estavam 
conscientes da necessidade de elaborar dicionários” (p. 94).

Collison (1982), na sua extremamente detalhada “História dos dicio-
nários de língua estrangeira”, menciona pouquíssimas vezes aprendizes como 
destinatários, mas afirma que “uma das obras mais populares de Robert Es-
tienne foi o Dictionariolum puerorum (1542), que estava destinado ao uso em 
escolas” (p. 67) e que continuaram a ser compilados dicionários e vocabulá-

lexicography from the beginning up to and including Johnson. In: Hausmann et al (eds.), 
1943-1953.
28 Numa nota, McArthur acrescenta que samuel Johnson discorre no prefácio sobre a dificul-
dade que os verbos frasais constituem para os estrangeiros.
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rios de latim para escolares, como a “Bibliotheca scholastica (Oxford, 1589), 
um dicionário de inglês-latim, latim-inglês” (p. 72). 

Stein (1985: 198ss.) descreve um outro dicionário de inglês-latim, 
publicado antes desse último, e afirma: “O dicionário inglês mais po-
pular na segunda metade do século XVI [...] foi o Shorte Dictionarie for 
Yonge Beginners, de John Withals, um pequeno dicionário de inglês-latim 
para alunos escolares.” A macroestrutura dessa obra publicada em 1532 
concentrava-se no vocabulário básico que tais usuários deveriam conhe-
cer, e ele era organizado tematicamente, o que, segundo o próprio autor, 
ajudaria na memorização.

Ainda sobre dicionários de inglês, Mitchell (1998: 619) esclarece: 

Ao compilar [...] dicionários para as classes baixa e média, os lexicógrafos 
da Inglaterra dos séculos 17 e 18 adaptaram algumas das práticas peda-
gógicas que gramáticos usavam nos seus livros de gramática. Tais práticas 
incluíam a ilustração de palavras mediante figuras, o uso de palavras em 
frases tiradas da literatura e da Bíblia e a explicação de palavras mediante 
a etimologia.

Kelletat (1994: 161ss.) trata especificamente do tcheco Comenius:

Johann Amos Comenius, nascido em 28 de março de 1592 em Nivnice, 
na Boêmia oriental e morto em 1670 no exílio em Amsterdã, hoje é con-
siderado o fundador da pedagogia sistemática. [...]
Na sua assim chamada “Didática Boêmia” [...], ele ocupou-se também 
de questões do dicionário (de aprendizagem) bilíngüe e ressaltou o papel 
da língua materna, criticando o procedimento comum na época de le-
matizar os dicionários somente conforme a língua-meta, isto é, o latim. 
[...]
[Ele elaborou um thesaurus tcheco-latim] “com gramática, as expressões 
mais comuns e provérbios” [mas esse, “um trabalho penoso de 44 anos”, 
como diria o próprio Comenius numa carta, perdeu-se durante um incên-
dio na guerra]. [...]
Um apogeu desses esforços de uma vida inteira por melhores livros didá-
ticos foi a publicação, em 1658 em Nuremberg, do “Orbis sensualium 
pictus” [...]. O “Orbis pictus” tornou-se o livro didático mais bem suce-
dido do Ocidente, foi traduzido para duas dúzias de línguas (às vezes em 
versões poliglotas) [...], permaneceu em uso durante décadas e foi imitado 
durante séculos. 

Nesse livro, a ser usado no ensino da língua materna, havia imagens à 
esquerda, com números em certas partes delas, e duas colunas de texto, nas 
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quais eram repetidos os números: na primeira coluna, apareciam palavras 
e colocações ou mesmo frases latinas, e, na segunda, sua tradução para o 
alemão.  Por exemplo, numa imagem intitulada “terra”, os números 1, 5 e 6 
indicavam “montanhas altas”, “campos planos” e “bosques sombreadores”, 
respectivamente. Kelletat (ibid.: 165ss.) continua:

É essa combinação de imagem com números e de texto com números 
que é considerada a contribuição original de Comenius para o desenvol-
vimento da lexicografia. [...] “Essa inovação [...] tem sido explorada desde 
os tempos de Comenius até hoje, em todos os tipos de livros, mas parti-
cularmente na tradição alemã dos dicionários visuais Duden.” (McArthur 
1986, 116) [...]
Parece-me que esse livro [embora pensado como livro didático no Ensino 
Fundamental] sempre foi também utilizado como dicionário visual de 
aprendizagem – mono, bi, tri ou multilingüe [...].
Entendendo-se o “Orbis pictus” – provavelmente contrariando a intenção 
de seu criador – como dicionário que serve para a consolidação e amplia-
ção da língua materna e da aprendizagem do latim, é de admirar quantos 
tipos de estruturas lexicais podem ser aprendidas nele:
- Pode-se usar o “Orbis pictus” como dicionário onomasiológico, que 
mostra o caminho da coisa desenhada para a palavra ainda desconhecida 
na língua materna.
- Ele pode ser utilizado como dicionário de sinônimos [pois às vezes são 
fornecidos sinônimos ou palavras semanticamente próximas].
- Pode-se usá-lo como dicionário de antônimos, pois “dia” é necessaria-
mente seguido de “noite”, “luz”, de “escuridão” [...].
- Ele pode ser lido como um dicionário de colocações ou de construções 
[pois para os substantivos são fornecidos os verbos ou adjetivos cabíveis, 
como “O vento sopra”, “vales profundos”, ou são mostradas frases intei-
ras, como “O vendaval arranca as árvores”].
- Ele pode ser consultado como um dicionário bilíngüe [no qual se encon-
tra a tradução em latim].

Kelletat (ibid.: 170) considera que o maior mérito do “Orbis pic-
tus” é a possibilidade de o usuário encontrar algum fato ainda desco-
nhecido e sua designação (por exemplo, profissões). Podemos acrescentar 
que, desse modo, ele foi um verdadeiro dicionário de aprendizagem do 
vocabulário. 
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2.2 História da LP teórica

Welker (2006a: 69) observa:

Num artigo de 35 páginas, HAUSMANN (1989) escreveu uma ‘peque-
na história mundial da metalexicografia’ (cf. também HAUSMANN, 
1989a), de 1612 ao século 20. Segundo o autor, as reflexões metalexi-
cográficas encontram-se em quatro tipos de publicações: em prefácios de 
dicionários, em resenhas ou críticas de dicionários, nos verbetes dicionário 
ou lexicografia de enciclopédias gerais ou especiais (por exemplo, de lin-
güística), em artigos e monografias dedicadas ao assunto. 

Quanto à história da metalexicografia pedagógica, ou seja, dos estu-
dos sobre DPs, vou trazer apenas alguns poucos fatos.

Os primeiros que escreveram sobre a necessidade de haver dicionários 
específicos para aprendizes foram, na verdade, professores de línguas ou teó-
ricos do ensino de línguas.

Em 1899, o conhecido foneticista e filólogo Henry Sweet incluiu em 
seu livro The Practical Study of Language. A Guide for Teachers and Learners 
um capítulo intitulado “O dicionário: o estudo do vocabulário”.29

O autor faz algumas observações gerais sobre dicionários,  afirmando, 
por exemplo, que o dicionário é “o reverso do livro de gramática”, pois é 
“uma coleção dos fenômenos isolados de uma língua, daqueles para os quais 
não podem ser fácil e convenientemente estabelecidas regras gerais” (p. 257). 
Sobre DPs, os comentários mais importantes são os seguintes: 

Um dicionário realmente útil [...] deveria fornecer amplas informações 
sobre aquelas construções gramaticais que caracterizam palavras indivi-
duais e que não podem ser deduzidas com certeza e facilidade de uma 
simples regra gramatical. [Também deveria] indicar as formas anômalas e 
irregulares [...] (p. 257)
Para facilitar a consulta recomenda-se a ordem alfabética. (p. 258)
[...] a abrangência deveria ser claramente definida e restrita. (p. 258)
[...] o dicionário tem que explicar palavras, a enciclopédia tem que ex-
plicar coisas. A função principal do dicionário é identificar cada palavra 
com seu significado ou significados e informar aqueles detalhes de seu uso 
lingüístico que não são exclusivamente do âmbito da gramática.
[...] a tradução é um guia mais seguro para o significado do que a defini-
ção mais elaborada. (p. 259)

29 esse capítulo foi republicado em Hartmann (2003). Baseio minhas citações nesse texto.
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[…] para fins de estudo prático de línguas modernas requerem-se dicio-
nários que se limitem estritamente à língua moderna e excluam todos os 
elementos enciclopédicos (p. 260).
Todos os dicionários contêm muitas palavras que poderiam ser omitidas 
num dicionário para estrangeiros [...].30 (p. 261)
[Deveria ser dado] tratamento completo das palavras mais comuns e pou-
co espaço para as palavras raras. (p. 262)
O mais importante é que o dicionário indique os significados das palavras 
numa linguagem clara, simples, não ambígua. (p. 264)
Em muitas línguas, informações sobre a pronúncia e variantes ortográficas 
são indispensáveis. (p. 265)
[O usuário] espera uma combinação impossível de brevidade, tamanho 
pequeno e preço barato com uma plenitude de informações e remissões 
tal que ele será capaz de ler numa língua estrangeira sem nenhum estudo 
gramatical anterior.

Sobre DBs, Sweet expressa a idéia de que, quando as duas direções 
estiverem no mesmo volume, “para muitos fins, é conveniente que os dois 
dicionários estejam na mesma página, por exemplo, alemão-inglês na parte 
superior e inglês-alemão na parte inferior” (p. 267).

No final do capítulo, ele menciona dicionários “lógicos” ou “ideoló-
gicos” e os caracteriza brevemente (dando o exemplo do Thesaurus of English 
Words and Phrases de Roget), mas não opina sobre a utilidade.

Em 1928, foi publicado o texto de uma palestra de Edward L. Thorn-
dike. Considerado um texto-referência, ele foi republicado em 1991 no Inter-
national Journal of Lexicography. Baseio-me nessa versão.

O autor trata de dicionários escolares de língua materna.
Sugerindo que se apliquem a psicologia e a ciência educacional aos 

problemas dos dicionários escolares usados na escola elementar e na Junior 
High School31 até a nona série, faz algumas observações que passo a resumir.

Primeiro, ele critica o fato de que os dicionários escolares costumam 
ser simples reduções dos grandes dicionários (p. 16) e sugere que, em vez 
de omitir imagens e frases ilustrativas, haja uma “expansão por repetição 
e ilustração assim como a substituição de caracterizações e definições in-
compreensíveis por ocorrências de uso efetivo nas quais o contexto mostra 
o significado” (p. 17). Dando alguns exemplos, ele recomenda o uso de 
imagens, desenhos e diagramas (p. 18). Quanto à seleção dos lemas, ela 

30 O autor menciona palavras enciclopédicas, obsoletas ou inexistentes.
31 É um tipo de escola nos eUA que freqüentam alunos dos 12 aos 15 anos. 
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deve ser baseada na freqüência. Thorndike acredita que não é preciso re-
gistrar mais do que os 20.000 mais freqüentes e se pergunta se não seria 
melhor elaborar dois dicionários distintos, um com apenas 12.000 e um 
com 18.000 lemas. Ele acha que em um décimo dos verbetes imagens ou 
diagramas seriam úteis (p. 19). Definições circulares devem ser evitadas 
(p. 19). Não sendo possível dar definições facilmente compreensíveis, de-
veriam ser elaboradas frases ilustrativas, mas o autor reconhece que isso 
requer uma boa psicologia e muita criatividade (p. 20). Por um lado, o 
aprendiz deve sempre ser levado em conta, por outro, não devem – no 
intuito de simplificar as explicações – ser dadas informações erradas: “a 
verdade [...]  nunca deveria ser sacrificada no nosso empenho em alcançar 
a ensinabilidade ou a conveniência” (p. 22).32 

Depois dele temos, nos anos 30 do século 20, os “pais dos dicionários 
para aprendizes” (Harold Palmer, Michael West e A.S. Hornby), cujas idéias 
foram concretizadas nos learners’ dictionaries (cf. 4.1.1).

Esses autores, assim como Thorndike, não estavam interessados em di-
cionários bilíngües, e Henry Sweet dedicou pouquíssimas palavras aos bilíngües. 
A situação mudou um pouco com L. V. Sčerba. Esse autor russo elaborou, antes 
de vários outros metalexicógrafos, uma tipologia dos dicionários, publicada em 
1940. Uma versão alemã saiu em 1982,33 e em 1995 foi publicada uma versão 
inglesa (Shcherba 1995) no International Journal of Lexicography. 

Aqui interessam apenas as observações que Sčerba fez a respeito dos 
dicionários a serem usados na aprendizagem de línguas. Ele diferencia di-
cionários monolíngües explicativos (para o falante nativo) e dicionários de 
tradução, isto é, DBs (apenas na direção LM→LE), para os aprendizes de 
línguas estrangeiras, mas, em princípio, é contra o uso de DBs:

pois a regra fundamental da metodologia do ensino de línguas estrangei-
ras consiste em nunca verter da LM para a LE, e sim tentar, dependendo 
dos conhecimentos na LE, pensar nela. Em caso de necessidade deveriam 
ser consultados os grandes dicionários explicativos da LE, com rica fraseo-
logia: neles encontram-se sempre modelos para o uso da LE.

 Todavia Sčerba reconhece que, para poder-se usar um DM, é necessá-
rio um certo mínimo de conhecimentos na língua estrangeira, de modo que  
considera os DBs um “mal necessário”.

32 O próprio Thorndike elaborou vários dicionários escolares (cf. 5.2.1).
33 Baseio-me nessa versão, mas também em Mugdan (1992: 26ss.), que criticou e corrigiu 
algumas partes da tradução.
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Por outro lado, ele sugere, para aqueles que ainda não podem usar 
DMs comuns, um tipo de dicionário que ele chama de “dicionário expli-
cativo de língua estrangeira”, no qual os lemas seriam explicados na LM do 
aprendiz,34 e ele admite que, no lugar das definições ou explicações, poderia 
haver traduções (ou equivalentes) – nos casos em que isso não prejudicasse a 
compreensão do significado.

A concepção de Sčerba foi discutida em vários trabalhos, entre outros, 
em Mugdan (1992) e em Tarp (1995).

Zgusta (1971), na primeira grande obra metalexicográfica – chamada 
por Hausmann (1989) até mesmo de “bíblia” – diferencia três principais fun-
ções dos dicionários: eles servem para “compreender”, “descrever (a língua)” e 
“produzir (textos)”. Embora ele se refira várias vezes a Sčerba, não fala sobre 
os problemas específicos dos aprendizes. 

Hausmann (1974), no artigo citado no item (8) do primeiro capítulo, 
discorre sobre dicionários de aprendizagem do vocabulário.

Hausmann (1977) escreveu, em alemão, uma “Introdução ao uso de 
dicionários do francês moderno”. O autor preocupou-se principalmente com 
os alunos escolares e os estudantes universitários, de modo que fez observa-
ções relevantes sobre a utilidade de diversos tipos de dicionários para esses 
usuários. Ele distingue dicionários  de aprendizagem (do vocabulário) e dicio-
nários de consulta. Esses últimos – monolíngües ou bilíngües – podem servir 
à recepção ou à produção de textos. Quanto aos bilíngües, ele diferencia entre 
dicionários de tradução (LE→LM) e de versão (LM→LE).35

Dubois (1981) descreve as características de seu dicionário de francês 
para estrangeiros (cf. 4.1.2.1).

Kromann, Riiber e Rosbach (1984) introduzem – ou divulgam – os 
termos “dicionário ativo” e “dicionário passivo” para aqueles DBs que servem 
à produção e à recepção (ou codificação e decodificação), respectivamente.36 
Mas esses autores não se referem especialmente a aprendizes, e sim à “grande 

34 Tal dicionário parece ser semelhante aos dicionários do tipo Collins COBUILD Bridge (cf. 
6.1.2). 
35 Nos estudos de Tradução, diferencia-se traduzir/tradução (da Le para a LM) de verter/versão 
(da LM para a Le). Visto que essa distinção não é de conhecimento, ou de aceitação, geral 
(fato que se percebe em buscas na internet), na maioria das vezes que mencionar verter/versão, 
explicitarei que se trata da direção LM→Le.  
36 Mikkelsen (1992), Mugdan (1992: 25) e Tarp (1995: 26), entre outros, discutem os concei-
tos de ativo e passivo. 
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categoria de usuários que traduzem da língua materna para a língua estran-
geira e vice-versa” (p. 207).  

É bastante citado – sobretudo por autores franceses – o artigo de Ga-
lisson (1987), que será resumido no subcapítulo 3.1. 

Hausmann (1988), no trabalho intitulado “Questões fundamentais do 
dicionário bilíngüe” aumenta o número de funções que DBs podem ter: ele 
subdivide os “passivos” em dicionários para a compreensão e para a tradução 
(LE→LM) e os “ativos” em dicionários para a versão (LM→LE) e para a 
produção livre de textos na LE.

Na sua tese de doutorado, Hernández (1989) analisa os dicionários 
“de orientação escolar” do espanhol como língua materna. Onze anos mais 
tarde, Ávila Martín (2000) faz algo parecido, entrando um pouco mais em 
detalhes.  

Tarp (1995) mostra como diversas funções podem ser cumpridas por 
diversos tipos de dicionários (especializados, isto é, de linguagens de especiali-
dade). Embora o artigo de Tarp não trate de DPs ou de alunos, o autor faz uma 
distinção que é importante também para aprendizes. Ele diferencia três tipos 
de produção na LE: a) tradução LM-LE; b) produção na LE tendo-se pensado 
parte do texto (palavras ou frases) na LM; c) produção “direta” na LE, ou seja, 
pensa-se na LE. Essas distinções estão relacionadas com os diferentes níveis de 
competência dos aprendizes (iniciantes, intermediários, avançados).37

Wiegand (1995, 1999) analisa as microestruturas de DMAEs e apre-
senta propostas para verbetes mais claros.

Na Bélgica existe o “Grupo de pesquisa em lexicografia pedagógica” 
(GRELEP) liderado por Jean Binon. Esse grupo produziu um DP de lingua-
gem de especialidade (DAFA) e um DP de linguagem comum (DAFLES). 
Binon e seus principais colaboradores Thierry Selva e Serge Verlinde tem 
publicado, desde 1992 (Binon & Verlinde 1992) vários artigos sobre essas 

37 Como foi visto acima, Hausmann (1977, 1988) já havia diferenciado várias funções. O que 
Tarp fez foi distinguir dois tipos de produção livre. Welker (2003: 18ss.) acrescentou mais uma 
distinção, dizendo que, no caso da recepção, deveria haver um dicionário para ajudar numa 
leitura simples, relativamente superficial, na qual se quer saber o conteúdo geral de um texto 
ou de uma frase (de modo que uma simples definição ou um equivalente aproximado basta), 
e um outro tipo para uma leitura mais aprofundada, na qual se quer saber o significado exato 
das palavras, com todas as nuances (por exemplo, em textos literários). Nesse caso, precisa-se 
de informações sobre conotações, fatos culturais etc.  
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obras e sobre a LP em geral, restringindo-se, entretanto, a dicionários para 
aprendizes estrangeiros. O artigo de Binon & Verlinde (1999) foi traduzido 
para o português (Binon & Verlinde 2000). Nele, os autores mostram o que 
há de comum e de diferente nos learners’ dictionaries e no DAFA e enumeram 
“as principais contribuições da LP à aprendizagem e ao ensino” de uma língua 
estrangeira (p. 111s.). Eles fazem, entre outras, as seguintes afirmações:

1. A [...] LP pode mostrar ao professor de uma LES [=LE] que o vocabulário 
pode ser organizado e como pode ser estruturado, simultaneamente no pla-
no lingüístico e conceitual.

2. A LP pode oferecer-lhe uma série de estratégias que ele próprio pode uti-
lizar em seu ensino do vocabulário: organização das colocações, definições 
agentivas etc.

3. A LP pode, logo, indicar-lhe indiretamente como facilitar a aprendizagem, 
i.e., a integração e a memorização do vocabulário através de uma organiza-
ção onomasiológica deste.   

Embora Binon e seus colegas mencionem, entre as finalidades, tam-
bém a recepção, percebe-se que eles estão mais interessados na produção (o 
DAFA é um dicionário “centrado na produção”) e sobretudo na aprendiza-
gem do vocabulário. Eles ainda salientam que na LP é necessária a colabora-
ção entre o professor de língua e o pesquisador (p. 113). Veja mais detalhes 
em 6.2 e 6.10.

Enquanto Tarp (1995) havia discorrido sobre dicionários de linguagens 
de especialidade, o artigo de Tarp (2006) é dedicado especialmente à LP, que 
o autor chama de “lexicografia de aprendizagem”. Depois de mostrar que falta 
em diversos trabalhos uma clara definição do que seja um DP (ou “dicionário 
de aprendizagem”), ele apresenta a definição (dada na sua tese de doutorado) 
segunda a qual um DP tem “o genuíno objetivo de satisfazer as necessidades 
de informação lexicograficamente relevantes que têm os estudantes em uma 
série de situações extra-lexicográficas durante o processo de aprendizagem de 
uma língua estrangeira” (p. 300).38 Em seguida, ele fala da relação entre ca-

38 Nota-se que o autor restringe a LP a dicionários ao ensino/aprendizagem de línguas estran-
geiras. O adjetivo genuíno é tomado da terminologia de Wiegand, que entende como “genuína 
finalidade” de algum objeto (cf. Wiegand 1987: 200) a finalidade com a qual ele foi produzi-
do (sendo que um objeto pode ser usado com outra finalidade; por exemplo, um dicionário 
pode ser utilizado para agredir alguém). Da sua tese de doutorado, redigida em dinamarquês, 
Tarp indica os seguintes dados bibliográficos: Tarp, sven (2006): Leksikografien i grœnselandet 
mellem viden og ikke-viden. Generel leksikografisk teori med sœrlig henblik på lørnerleksikografi. 
Tesis doctoral. Aarhus: Centre for Lexicography. Tarp (2008) é a versão inglesa dessa tese. 
Infelizmente não recebi o livro a tempo para poder lê-lo antes da publicação da presente obra. 
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pacidade, conhecimento e comunicação lingüísticas, fatores que influem nas 
referidas necessidades e têm que ser levados em conta na elaboração e escolha 
de dicionários. Por exemplo, além de decidir sobre a escolha entre DB e DM, 
é preciso determinar em que nível de aprendizagem (inicial, intermediário, 
avançado) o dicionário seria usado. Tarp (ibid.: 303) diferencia ainda entre 
a função “cognitiva” do dicionário, na qual esse serve para “aumentar os co-
nhecimentos do usuário”,  e a função “comunicativa”, na qual o dicionário 
deve “resolver problemas relacionados com a comunicação”. Na primeira, 
ele presta serviços “indiretamente”, e na segunda, “diretamente”, ao fornecer  
“informações que podem ser aproveitadas para resolver problemas específicos 
durante o [...] processo de comunicação, isto é, em relação à recepção e pro-
dução de textos” (ibid.: 309). Essas e outras questões teóricas são abordadas 
mais detalhadamente em Tarp (2008), onde um dos capítulos é dedicado a 
uma teoria geral de dicionários para aprendizes (“learner’s dictionaries”). 39 

Aqui foram mencionados apenas alguns trabalhos importantes para 
a teoria dos DPs. Obviamente fazem parte da história da metalexicografia 
pedagógica todos os artigos, dissertações, teses e livros que tratam desse tipo 
de obra de referência.40

Tive acesso apenas ao sumário.
39 Tarp (2002: 313) já havia dito que na função cognitiva o dicionário, fornecendo “miniregras” 
gramaticais sobre o comportamento sintático de itens lexicais, ajuda na “assimilação do sistema 
da língua estrangeira”. Pode-se acrescentar que dicionários de aprendizagem do vocabulário 
também preenchem essa última função.
40 entre os trabalhos escritos no Brasil devem ser mencionados a tese de doutorado de Humblé 
(1997, publicada em 2001 com novo título) sobre dicionários monolíngües para aprendizes 
de línguas estrangeiras, em especial de inglês, assim como a dissertação de mestrado de Duran 
(2004), que trata de DPBs. em Duran & Xatara (2005, 2006, 2007, 2007a) são retoma-
dos alguns assuntos tratados nessa dissertação. Vale mencionar aqui dois temas abordados: 
os “atores” da LP e as “interfaces” da LP. Para Duran, os “atores” são o lexicógrafo, o editor, 
o professor e o aprendiz, e a lexicografia bilíngüe pedagógica faz interface com a lexicografia 
computacional, a lingüística de corpus e a lingüística aplicada. Veja também Duran (2008a) 
em 4.2.2.1 e 7.2.
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A lexicografia pedagógica – como eu a entendo – trata de dicioná-
rios pedagógicos (cf. 1). Desse modo, o conteúdo deste capítulo não está 
restrito à LP, pois falar-se-á do uso de quaisquer tipos de dicionários (por 
aprendizes de línguas).

Em 3.1 são trazidas opiniões expressas por autores de diversas áreas – 
principalmente das de ensino/aprendizagem de línguas e de lexicografia – sobre 
a necessidade, vantagens ou desvantagens de os aprendizes usarem dicionários.41 
Em 3.2 resumirei as tendências gerais que se verificaram em enquetes a respeito 
do uso, e em 3.3 tratarei das chamadas habilidades de consulta (ingl. reference 
skills) de que se precisa para utilizar um dicionário com sucesso.  

3.1 Opiniões sobre o uso de dicionários

Em Welker (2006), um livro em que foram resumidas muitas pesqui-
sas empíricas, fiz a seguinte observação (p. 18, nota 9):

41 Com algumas exceções, nesse subcapítulo 3.1 não são citados trabalhos de autores – ob-
viamente favoráveis ao uso  – que preconizaram o ensino desse uso, pois a eles é devotado o 
subcapítulo 3.4.
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Visto que artigos de opinião não são relatos de pesquisas, eles não são 
incluídos aqui, mesmo quando as opiniões se baseiam em estudos empí-
ricos anteriores. Em tais trabalhos, os autores fazem sugestões ou críticas, 
discutem os problemas do uso de dicionários, falam sobre – ou enume-
ram – necessidades e habilidades etc. Vários desses artigos foram citados 
muitas vezes, por exemplo, Scholfield (1982), Rossner (1985), Béjoint 
& Moulin (1987). Fazem parte desse tipo de trabalho ainda, entre mui-
tos outros: Thompson (1987), Nation (1989), Bogaards (1995), Roberts 
(1997), Rundell (1999), Scholfield (1999). 

Ao contrário do que fiz naquele livro, aqui quero citar justamente opi-
niões sobre o uso de dicionários por aprendizes de línguas. Isso não está rela-
cionado necessariamente com a LP, pois muitas vezes os autores que vou citar 
não fizeram uma distinção entre dicionários comuns e DPs, ou nem mesmo 
mencionam DPs, mas penso que vale a pena ler essas opiniões, já que tratam 
de aprendizes de línguas. 

Em relatos de estudos empíricos, os autores geralmente também opi-
nam – via de regra com base nos resultados – sobre o uso, mas apenas alguns 
poucos de tais trabalhos são citados aqui. Quanto aos outros, remeto ao livro 
mencionado acima (Welker 2006). 

Não farei referência a textos introdutórios de dicionários, nos quais, 
obviamente, se defende o uso dessas obras. 

Os trabalhos que vou citar foram conseguidos mediante pesquisa bi-
bliográfica. É claro que existem outros, em alguma parte do mundo, dos 
quais não tomei conhecimento ou aos quais não tive acesso.

Cabe ainda constatar – e lamentar – que, na maioria dos livros sobre 
ensino e aprendizagem de línguas, os dicionários são simplesmente ignora-
dos. Como exemplos, podem ser citadas as seguintes obras: 

Communicating Naturally in a Second Language: Theory and Practice 
in Language Teaching (Rivers 1983)

Course Design (Dubin & Olshtain 1986)
Learning Strategies in Second Language Acquisition (O’Malley & Cha-

mot 1990)
The Language Teaching Matrix (Richards 1990)  
Second Language Teacher Education (Richards & Nunan 1990)
Focus on the Language Classroom  (Allwright & Bailey 1991)
An Introduction to Second Language Acquisition Research  (Larsen-Free-

man & Long 1991)
Evaluating Second Language Education (Alderson & Beretta 1992)



43

3. sOBre O UsO De DICIONÁrIOs POr APreNDIZes De LÍNGUAs

Voices from the Language Classroom  (Bailey & Nunan 1996)
The Self-Directed Teacher: Managing the Learning Process (Nunan & 

Lamb 1996)
A course in language teaching: practice and theory  (Ur 1996)
Focus on form in classroom second language acquisition (Doughty & 

Williams 1998)
Second Language Acquisition (Ellis 1998)
Second Language Acquisition Processes in the Classroom (Ohta 2001)42 

Constata-se também que em boa parte das revistas especializadas em 
Lingüística Aplicada – nas quais a maioria dos artigos é dedicada ao ensino/
aprendizagem de línguas – pouquíssimos trabalhos tratam de dicionários, 
embora seja evidente que tanto alunos quanto professores os consultam.

3.1.1 Opiniões gerais   

Os trabalhos citados a seguir – poucos dos quais tratam de dicionários 
no ensino da LM – estão em ordem cronológica. Até os anos 1970, a lista é 
relativamente completa, mas, no caso dos anos seguintes, nem todos os artigos 
de opinião publicados em algum lugar do mundo são arrolados, sobretudo 
não aqueles em que se opina sobre certas características ou componentes de 
dicionários (como, por exemplo, em Hamdan & Fareh 1997, onde se mostra 
que a falta de informações sobre a valência do verbo pode provocar erros).

Não repetirei as referências a autores já citados no subcapítulo 2.2 (Sweet 
1899, Thorndike 1928, Palmer, West e Hornby nos anos 30, Sčerba 1940).

Querendo demonstrar sobretudo que já faz muito tempo que se opina 
sobre o uso de dicionários, deixei – arbitrariamente – de citar trabalhos pu-
blicados depois de 2001.

Hill (1948)43

Lamentavelmente não é muito raro os títulos de trabalhos serem enga-
nosos. O fato é que o título desse artigo (“O uso de dicionários na aprendiza-
gem de línguas”) não condiz de maneira alguma com o conteúdo, pois o autor 
apenas analisou um dicionário norte-americano recém-publicado – destinado 
àqueles que têm “um conhecimento considerável, mas ainda imperfeito do 

42 em cada um dos livros editados por Brumfit & Johnson (1979) e por Celce-Murcia (1991), 
dicionários são mencionados em um único trabalho (Allwright e seal, respectivamente).
43 Baseio-me no texto republicado em 1964.
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inglês”, ou seja, “aprendizes estrangeiros de inglês ou crianças que são falantes 
nativos” – apontando várias falhas nessa obra, apesar de considerá-la “o me-
lhor dicionário seletivo [“short”] da língua inglesa que já tivemos”. Trata-se do 
American College Dictionary.

Mathews (1955)44

Nesse artigo sobre o uso de dicionários da língua materna por calouros 
universitários na atividade “redação”, o autor faz algumas observações inte-
ressantes que passo a citar:

Dicionários são instrumentos – muito mais complicados e com muito mais 
usos do que os estudantes imaginam. Nós todos sabemos que os alunos pre-
cisam de estímulo e de orientação no uso de dicionários, e talvez haja poucos 
professores de redação de calouros dedicando uma parte de seu programa a 
ajudar os estudantes a formarem o hábito de consultar dicionários.

[...] poucos estudantes são capazes de usar seus dicionários de maneira 
eficiente. [...]
[...] uma coisa é achar uma palavra num dicionário, outra totalmente dife-
rente é compreender plenamente as informações dadas sobre ela. [...].
Os estudantes deveriam saber alguma coisa sobre os grandes dicionários 
extensos [“unabridged”].
É improvável que o estudante comum precise de todas as informações 
sobre as palavras fornecidas pelos grandes dicionários, mas vale a pena 
que todo aluno saiba o fato de que tais informações estão disponíveis para 
aqueles que em algum momento necessitem delas.

Em outra parte de seu artigo, Mathews diz que, quando se dá alguma 
instrução sobre o uso de dicionários, geralmente fala-se somente da ortografia, 
do significado e da pronúncia. O dicionário é visto como um solucionador 
de problemas, e os estudantes estão tentados a manipular as frases (numa re-
dação) de modo a evitar problemas que os obriguem a usar o dicionário. Para 
muitos deles “o dicionário é um tipo de remédio ao qual se recorre apenas 
quando estritamente necessário”. O autor recomenda que os alunos apren-
dam que dicionários estão cheios de informações interessantes que podem ser 
prazerosas e instrutivas mesmo quando não se está confrontado com algum 
problema urgente, e ele dá alguns exemplos (p. 437s.).

McSpadden (1956)

No seu artigo, o autor faz comentários sobre vários dicionários de es-
panhol – tanto DMs alfabéticos quanto onomasiológicos assim como DBs 

44 Baseio-me no texto republicado em 1964.
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de espanhol-inglês – considerando-os “alguns dos melhores dicionários espa-
nhóis recentes para o professor e para o aluno” e afirma que dicionários “são 
alguns de nossos instrumentos mais importantes e úteis”. 

Mackey (1965)

Segundo Gomes de Matos (1973), esse autor é um dos poucos meto-
dologistas que discutem as finalidades dos dicionários no ensino de línguas, 
fazendo, porém, algumas observações bem superficiais, como “A finalidade 
do DB é oferecer às pessoas que aprendem uma outra língua equivalentes 
ou traduções das palavras” ou “Alguns dicionários fornecem material sobre 
[‘supply material on’ – sic] a gramática das palavras ... e outras informações 
úteis [...]”.  

Országh (1968)

Embora o autor húngaro tenha conhecimento de The Advanced 
Learner’s Dictionary (na época o único dicionário para aprendizes estrangei-
ros), ele trata dos dicionários ingleses comuns (isto é, daqueles destinados a 
falantes nativos), opinando sobre o que deve ser mudado se eles quiserem ser 
úteis para aprendizes estrangeiros. Para ele, os seguintes componentes deve-
riam ser melhorados: 1) vários tipos de fraseologismos (expressões idiomáti-
cas, combinações fixas – que podem ser terminológicas – e colocações); 2) in-
formações sobre a “esfera de aplicabilidade” dos lemas (por exemplo, a palavra 
gracioso aplica-se a pessoas, animais, coisas, conceitos?); 3) comentários sobre 
as “conotações emotivas” e o registro. Por outro lado, poderiam ser omitidos 
muitos lemas assim como as informações etimológicas, e as citações literárias 
poderiam ser ou eliminadas ou, pelo menos, diminuídas. 

Rivers (1968)45

No capítulo sobre a “habilidade de escrita”, a conhecida especialista em 
metodologia de ensino de LE diferencia diversos estágios. No estágio chama-
do “escrita dirigida”, a atividade continua sob supervisão:

O professor cuida que o aluno não caia no hábito de escrever versões na 
língua materna e depois traduzi-las ineptamente para a língua estrangeira. 
Os alunos trabalham sem dicionário bilíngüe [...].
Em situações não controladas, permite-se aos alunos apenas reescreve-
rem ou aperfeiçoarem  trabalhos que tenham sido inteiramente prepa-
rados em aula. [...] Nestes casos, a liberdade prematura é prejudicial, 

45 Cito conforme a tradução brasileira de 1975.



46

HerBerT ANDreAs WeLker

pois os alunos correrão para o dicionário, tentando atingir um nível 
de expressão que não está ao alcance de seus conhecimentos e a con-
seqüência é a ruína da cuidadosa rede de hábitos que o professor vem 
desenvolvendo. (p. 246)

Sobre o estágio final, que é a “composição”, e o uso de dicionários, 
Rivers diz o seguinte:

Se é que [o aluno] recebeu o treinamento sistemático que advogamos, 
[ele] não será tentado a escrever primeiro na língua materna e depois 
traduzir para o idioma estrangeiro [...]. Incentivado a usar o dicionário 
monolíngüe de preferência ao bilíngüe, ele se verá forçado a usar o que 
sabe, examinando a precisão de linguagem e avaliando as possibilidades 
das alternativas sugeridas, abandonando o desejo de procurar equivalentes 
imprecisos e enganosos [...]. 

Yorkey (1969)

O autor discorre sobre dicionários norte-americanos, mais exatamente 
sobre desk dictionaries, e analisa cinco de tais obras – destinadas, em princípio, 
a falantes nativos – para verificar qual seria a melhor para um estrangeiro que 
estudasse numa faculdade norte-americana, tendo, portanto, já bons conhe-
cimentos de inglês. Veja mais detalhes em 5.3.1.1.

Elliot (1972)46

Em Bensoussan, Sim & Weiss (1984: 263), encontra-se a seguinte ci-
tação de Elliot (1972: 178):

Os alunos deveriam ser iniciados no uso de um dicionário de inglês. Não 
é fácil usar um dicionário até que se tenha um certo conhecimento da 
língua ... Iniciar significa: 1) ... eles deveriam ter alguma prática em en-
contrar uma palavra rapidamente. 2) Onde mais de uma definição ou 
sinônimo são fornecidos, eles precisam de prática para descobrir qual é 
relevante para o contexto em questão. 3) Eles precisam de algumas ins-
truções diretas sobre o uso e abuso do dicionário: sobre o uso dele como 
uma ajuda na leitura e como um instrumento de conferir as palavras que 
eles usam na redação; sobre o abuso dele como uma mina de [...] palavras 
impressionantes a serem decoradas.

46 Dados bibliográficos segundo Bensoussan, sim & Weiss (1984): elliot, A . V. P. (1972) The 
reading lesson. In H. B. Allen and r. Campbell (eds.) Teaching English as a Foreign Language. 
New York: McGraw Hill.
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Beattie (1973)47 

Esse é, sobre o uso de dicionários, provavelmente o primeiro artigo 
mais exaustivo escrito por um professor ou especialista em ensino de línguas 
que não seja ao mesmo tempo (meta)lexicógrafo. Acredito que valha a pena 
fazer uma longa citação:

Professores de LE que se consideram razoavelmente “progressistas” não têm, 
em geral, se interessado muito por ensinar seus alunos a usarem dicionários. 
Muitos deles acham que a disponibilidade de dicionários e glossários incentive 
que se estenda ao ensino de línguas modernas atitudes e técnicas muito mais 
apropriadas a línguas mortas. A compreensão rápida e segura de passagens 
escritas ou orais na LE claramente torna-se impossível se o aprendiz, vendo 
o texto como uma mera seqüência de palavras isoladas, simplesmente “[se] 
desconecta” assim que aparece uma palavra desconhecida, e a consulta num 
dicionário. De maneira semelhante, na área das habilidades produtivas, o di-
cionário pode ser um verdadeiro obstáculo quando se escreve, por exemplo, 
uma redação livre: dicionários parecem fatalmente incitar os aprendizes a ten-
tarem dizer coisas que estão bem além de seu nível de competência.
Esses problemas práticos são, em certa medida, as manifestações na sala 
de aula de crenças e engajamentos mais profundos na esfera dos objetivos. 
Professores de LE consideram-se pessoas que almejam produzir nos seus 
alunos, na LE,  uma competência parecida com a de falantes nativos. [...]
Contudo, recentemente nossos objetivos têm sido atacados de pelo menos 
duas direções. Primeiro, [fala-se agora da] utilidade de línguas modernas no 
emprego e nas férias. Também começam a ser feitas perguntas sobre os valores 
educacionais mais gerais da aprendizagem de línguas: “Como podemos nós, 
como comunidade de professores e aprendizes, criar as condições certas de 
aprendizagem de maneira a criar um aprendiz eficiente – isto é, completo, au-
tônomo, responsável – que terá aprendido não somente como aprender uma 
língua, mas também como aprender?” [...] [Tudo isso] tende a enfatizar um 
aprendiz mais independente, menos dependente do professor.  (p. 302s.)

Depois dessas considerações gerais, Beattie diz sobre o uso de dicioná-
rios: “O senso comum indica que em algum momento [...] dicionários têm 
que ser introduzidos como um auxílio na aprendizagem.” Mas a pergunta é 
“quando?” e “que tipos de dicionários?” Ele entende que o “problema pedagó-
gico suscitado pelos dicionários é como assegurar que o aprendiz os use para 
diminuir sua dependência do professor, sem meramente transferir sua depen-
dência do professor para o dicionário”  (p. 303). O autor apresenta ainda, 
entre outras, as seguintes opiniões:

47 Baseio-me no texto republicado em 2003.
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[Na leitura] Dicionários e glossários deveriam ser usados somente depois de 
uma “adivinhação inteligente” não ter sido bem-sucedida. A razão por que 
dicionários são prejudiciais é que os aprendizes os usam antes de tentar adivi-
nhar inteligentemente e conseqüentemente nunca aprendem a fazer isso. Eles 
correm para o dicionário imediatamente porque esse é o caminho mais fácil 
para sair de uma dificuldade. Por isso, dicionários deveriam ser uma rota de 
escape levemente mais difícil do que a adivinhação inteligente [...]. Parece que 
tal elemento de dificuldade pode ser introduzido mediante o uso de DMs – 
desde, obviamente, que as explicações sejam suficientemente simples para os 
aprendizes poderem segui-las sem ficarem excessivamente frustrados. [...]
[O professor] deveria deixar claro para a turma a que servem os dicionários e 
como eles podem ser usados da maneira mais eficaz. Na prática, isso significa 
que ele vai provavelmente encorajar o uso inteligente de um DM na leitura 
extensiva, e possivelmente, em certa medida, na tradução para a língua ma-
terna. Para a versão [LM→LE], um DB parece ser mais adequado, embora o 
DM seja útil (se ele der exemplos adequados) para conferir se determinadas 
palavras estão num contexto e registro apropriados. (p. 304)

Mais adiante, Beattie recomenda que os alunos não tenham dicionários 
nos dois ou três primeiros anos da aprendizagem, mas possam consultá-los 
de vez em quando na escola, sendo assim familiarizados com eles aos poucos. 
Depois seriam usados DMs na leitura extensiva e talvez na tradução para a 
LM, e, se houver versão (LM→LE), seria introduzido o DB. Posteriormente 
haveria a fase do “uso livre”, na qual o aluno pode aprender sozinho com a 
ajuda de dicionários. “Se antes tiver sido conseguido um uso sensato do DM, 
a passagem para um DB não deveria causar mais problemas do que ocorrem 
de qualquer maneira na atividade nova que é a tradução.”  

Gomes de Matos (1973)

Esse autor brasileiro, um dos primeiros especialistas em Lingüística 
Aplicada no Brasil, começa afirmando que os DBs “têm recebido muito pou-
ca atenção na literatura cada vez mais ampla sobre metodologia do ensino de 
línguas estrangeiras”. No seu artigo, ele se refere a um DB inglês-português 
publicado no mesmo ano, que ele caracteriza assim: é um DB

LE-LM
 que foi ela-

borado para atender às necessidades específicas de aprendizes brasileiros e que 
dá importância ao contexto, fornecendo frases ilustrativas – cuidadosamente 
selecionadas – do uso de inglês. Na sua opinião, um DB

LM-LE
 é praticamente 

inútil para aprendizes de LE porque aumenta a dependência deles da LM na 
produção de textos em LE. Em seguida, ele mostra, com alguns exemplos de 
exercícios sobre o uso de tal DB constantes de um livro-texto de inglês, como 
o dicionário pode ser integrado no ensino de LE.
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Marckwardt (1973)

Embora o autor se dirija não aos aprendizes, e sim aos professores (no 
caso, de EFL), incluo esse artigo aqui porque estamos no âmbito de ensino/
aprendizagem de línguas. 

Marckwardt diz que os professores, tanto os falantes não-nativos quan-
to os nativos, encontram problemas lingüísticos que não são tratados nem 
nos livros-texto nem nas gramáticas, de modo que “o dicionário torna-se uma 
arma indispensável” (p. 369). Mas os professores não aproveitam todo seu 
potencial. Além disso, é preciso saber encontrar o que se procura e interpretar 
corretamente as informações fornecidas (p. 372). Aprender isso faz parte da 
“responsabilidade profissional de cada professor de inglês” e “o treinamento 
no uso pleno e criativo de dicionários deveria ser uma parte importante da 
preparação formal” (p. 379). O autor pensa que todo professor de inglês 
deveria possuir pelo menos um grande dicionário universitário (“collegiate”), 
com cerca de 125.000 verbetes, além de ter acesso a três ou quatro obras 
maiores (como o Webster’s Third New International Dictionary). No resto do 
artigo ele comenta alguns tipos de informação oferecidos nos dicionários e 
os problemas que podem surgir na interpretação (por exemplo, devido às 
diferenças entre as diversas obras). Torna-se necessário então ler os prefácios 
e introduções (“mas infelizmente essas partes são raramente lidas”), pois lá 
encontram-se explicações sobre a política, atitude e prática dos lexicógrafos 
(p. 379).

Chastain (1976)48

In Ard (1982: 5) encontra-se a seguinte citação desse autor (em inglês): 
“[A diferença] entre os padrões de pensamento na habilidade em língua ma-
terna e em segunda língua deveria ser apontada para os alunos .... Isso implica 
que eles não deveriam escrever com um dicionário na mão.”

Rainsbury (1976)49

Bensoussan, Sim & Weiss (1984: 264) citam Rainsbury (1976: 199s.) 
da seguinte maneira: 

48 Ard (1982) fornece os seguintes dados bibliográficos: Chastain, kenneth (1976): Develop-
ing second-Language skills. Chicago: rand McNally College Publishing Company.
49 Dados bibliográficos segundo Bensoussan, sim & Weiss (1984): rainsbury, r. (1976) 
Who’s he when he’s at home? or What does “What does it mean?” mean? In J. Fanselow 
and r. Crymes (eds) On TesOL ’76. Teachers of english to speakers of Other Languages: 
Washington, DC.
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Eu não quero banir dicionários, mas desencorajo seu uso e tento persua-
dir o estudante que, pelo menos na sala de aula, ele pode sair-se melhor 
sem eles. DBs são os lugares onde os jogadores de jogos de sinônimos 
conseguem sua munição. Dicionários com definições na língua-alvo são 
muitas vezes escritos de tal maneira que somente alguém que já conhece o 
significado vai compreender a definição.

Al-Kasimi (1977)

Nesse livro sobre DBs há um subcapítulo de 5 páginas sobre “lexico-
grafia bilíngüe e o ensino de línguas estrangeiras”. O autor, além de discutir 
brevemente alguns problemas, como a seleção de lemas (afirmando que os 
critérios principais devem ser a freqüência e a utilidade das palavras) e a (des)
necessidade de informações etimológicas, faz algumas observações interessan-
tes (p. 103s.): 

Embora os primeiros DBs ingleses tivessem sido elaborados como auxílio 
para os aprendizes de línguas estrangeiras, sobretudo o latim, o francês 
e o espanhol, hoje em dia muitos professores relutam em usar DBs. Sua 
atitude é um produto da filosofia que subjaz o Método Direto, que foi 
uma reação forte à abordagem da Gramática-Tradução. Como apontou 
Catford, “ainda há seguidores fiéis do ‘Método Direto’ que consideram 
qualquer uso da tradução no ensino de línguas quase imoral”.50 Conse-
qüentemente eles pedem aos seus alunos para não usarem DBs porque 
esses teriam pouquíssimo valor e dariam a impressão errada de que haja 
uma correspondência um-a-um entre a língua materna do aluno e a lín-
gua-alvo. Porém, pesquisas recentes em psicolingüística provaram que o 
uso adequado da tradução é às vezes necessário num bom ensino de língua 
estrangeira. [...]
O que é perigoso no ensino de línguas estrangeiras não é o uso da língua 
materna, mas o mau uso dela. A tradução pode ser usada na aula de língua 
estrangeira para a apresentação inicial de significados e para a consolida-
ção da aprendizagem mediante a verificação da compreensão.
Dividindo a aprendizagem de língua estrangeira em três estágios – ele-
mentar, intermediário e avançado – este autor pode justificar o uso de 
dicionários em todos os três:
a) Estágio elementar: Embora significados sejam apresentados por muitos 
professores em contextos situacionais, um glossário ou notas de rodapé no 
livro-texto são úteis, pois eles servem como um tipo de referência para o 
aluno. Em livros-texto, glossários e notas de rodapé podem ser considera-
dos um trabalho lexicográfico.

50 Al-kasimi fornece os seguintes dados bibliográficos: J. C. Catford, “Translation and language 
teaching”, in Linguistic Theories and their Applications (London: AIDeLA, 1967), p. 125.
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b) Estágio intermediário: Além de glossários em livros-texto, o aluno 
precisa de um bom DB para ajudá-lo na leitura dos textos simplificados 
em língua estrangeira. Nesse estágio, DMs da língua-alvo não podem ser 
utilizados com proveito porque o estudante nem sempre compreende as 
definições, que são redigidas numa linguagem lexicográfica especial e nas 
quais aparecem palavras que ele não conhece. [...] Um bom DB é um 
instrumento indispensável [nesse estágio].
c) Estágio avançado: Primeiro, o aluno deveria usar DMs elaborados es-
pecialmente para estudantes estrangeiros. Mais tarde, ele pode usar algum 
bom DM. Mas DMs podem ajudar apenas na compreensão. Para a pro-
dução, quer falando quer escrevendo, o aluno tem que usar um DB.

Allwright (1977)51

Falando sobre a realização de uma atividade de jogos comunicativos, o 
autor conta e opina:

É claro que freqüentemente os estudantes pediam ajuda, [...] mas nós nos 
esforçávamos muito a recusar e a forçá-los, dessa maneira, a lutar até en-
contrarem, eles próprios, algo adequado, presumidamente perscrutando 
suas memórias (e/ou consultando, obviamente, dicionários, visto que a 
habilidade e a disposição de consultar um dicionário são cruciais para o 
“treinamento para a independência”). (p. 177)

Broadhurst (1978)52

Em Bensoussan, Sim & Weiss (1984: 263), encontra-se a seguinte ci-
tação de Broadhurst (1978: 8): “Os alunos vão usar seus dicionários de inglês-
árabe como muletas, consultando cada palavra que não conhecem. Temos 
visto nossos alunos confiarem no dicionário quando eles deveriam adivinhar 
pelo contexto.”

Rivers & Temperly (1978)53

Segundo Ard (1982: 5), essas autoras afirmaram (p. 339) que os alunos 
“deveriam aprender a usar [DBs] com um objetivo claro e sabendo escolher 
entre as opções”.

51 Baseio-me no texto republicado em Brumfit & Johnson (1979).
52 Dados bibliográficos segundo Bensoussan, sim & Weiss (1984): Broadhurst, C. (1979) 
Dictionary blowout. TESOL Newsletter, 13(2), 8. (reprinted from Team, 26 (1979)).
53 Ard (1982) fornece os seguintes dados bibliográficos: rivers, Wilga and Mary Temperley 
(1978): A Practical Guide to the Teaching of English as a Second or Foreign Language. New York: 
Oxford University Press.
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Celce-Murcia & Rosensweig (1979)54

Ard (1982: 4) traz a seguinte citação desses autores: “DBs talvez sejam 
úteis em níveis iniciais, mas, visto que eles muitas vezes induzem ao erro, os 
alunos deveriam ser incentivados a usarem um grande DM de inglês em um 
volume o mais cedo possível [...].”

Moulin (1979)

Embora referindo-se às vezes também a dicionários gerais ou técni-
cos, o autor menciona na maioria das vezes DMAEs de inglês (OALD e 
LDOCE), discutindo problemas – para alunos avançados – relacionados 
a alguns componentes: a falta de certos lemas, sobretudo de neologismos 
e termos técnicos; a dificuldade em se encontrar expressões idiomáticas; as 
diferenças, entre vários dicionários, nas transcrições fonéticas; as definições 
circulares e, no caso dos DMAEs, a falta de precisão das definições devida 
ao vocabulário definitório limitado; e a falta de informações explícitas sobre 
colocações (mas Moulin elogia o LDOCE por fornecer tais informações de 
maneira clara e econômica). No final, o autor sugere que se façam levan-
tamentos entre professores e aprendizes de EFL sobre as necessidades dos 
alunos, isto é, sobre as informações desejadas e a maneira em que os dicio-
nários  deveriam fornecê-las.

Baxter (1980)

O autor fez uma pequena enquete – com apenas seis perguntas – 
sobre o uso de dicionários no ensino/aprendizagem de língua estrangeira, 
mas na parte maior de seu artigo fala sobre “necessidades comunicativas” 
(referindo-se quase unicamente à comunicação oral), entre as quais estaria 
o domínio do vocabulário. Ele tinha observado que os estudantes tendem 
a usar os itens lexicais “de uma maneira precisa”, isto é, a querer empregar 
o termo exato, o que causa muitas pausas na fala porque eles não sabem 
a palavra certa. Esse comportamento, segundo Baxter (p. 331), é causado 
pelo uso contínuo de DBs. “O fato de usarem DBs por muito tempo pro-
vocará nos estudantes a tendência de sempre procurarem um determinado 
item lexical.” Ele defende, no caso de o aluno não saber a palavra exata, 
o emprego de uma “definição conversacional”, na qual o lexema pode 

54 Dados bibliográficos segundo Ard (1982): Celce-Murcia, Marianne and Fred rosensweig 
(1979): Teaching Vocabulary in the esL Classroom. In: Marianne Celce-Murcia and Lois 
McIntosh (edd.) Teaching english as a second or Foreign Language. rowley: Newbury  
House.
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ser substituído por um hiperônimo. Por exemplo, em vez de “to tiptoe” 
poder-se-ia dizer “to walk on one´s feet”. Na opinião do autor, a solução 
para a melhoria da fluência é o uso de DMs:

Demonstrando que a definição sempre é possível, um DM de inglês esti-
mula a definição conversacional. Assim, os estudantes são levados a usar 
a inteira gama de recursos oferecidos no inglês falado, ganhando, dessa 
maneira, uma fluência que não é o produto da explicitude e precisão lexi-
cal. É uma fluência que se evidencia pela continuidade da expressão e da 
bem-sucedida transmissão do significado. (p. 335)

Porém, no final do artigo, Baxter admite que os estudantes não pre-
cisam ser incentivados a excluir seus DBs: “sem dúvida, uma combinação 
sensata dos dois tipos seria o mais produtivo” (p. 335). 

Lindstrom (1980)

O artigo, no qual é proposto um DB temático para aprendizes, inicia-
se com a seguinte afirmação:

Uma característica proeminente do ensino de LE é a diferença entre 
o comportamento recomendado pelos professores e as práticas arrai-
gadas dos estudantes. Essa diferença manifesta-se cada vez que se diz a 
um aluno de primeiro ou segundo ano [da aprendizagem de LE]: “Pare 
de traduzir; pense na LE” ou, mais especificamente, “Não use o DB; 
compre um dicionário que esteja inteiramente na língua que você está 
usando [isto é, a LE]”.

Béjoint (1981)

Antes de relatar uma enquete sobre o uso de DMAEs de inglês, o 
autor discorre sobre as necessidades lingüísticas e as habilidades de consulta 
de estudantes estrangeiros. As primeiras vão depender do tipo de atividade 
(de recepção ou de produção). Para cada uma dessas atividades, Béjoint 
pergunta-se (e responde brevemente) de que tipos de  lemas e de informa-
ções o aprendiz vai precisar e, portanto, querer encontrar no dicionário. Em 
seguida, ele mostra algumas das dificuldades que o usuário pode enfren-
tar nas consultas. Para vencê-las, o usuário necessita de certas habilidades 
(“reference skills” – cf. 3.3). Béjoint ainda faz algumas recomendações aos 
lexicógrafos para facilitar a tarefa do aprendiz, como, por exemplo, o uso 
de um layout claro.
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Alvar Ezquerra (1982)55

Baseando-se em autores franceses, Alvar Ezquerra afirma que “hoje em 
dia ninguém duvida de que o dicionário seja um instrumento pedagógico”. 
Como tal, ele deverá “estar presente durante todos os anos de escolaridade do 
indivíduo” (p. 165). Veja mais algumas afirmações:

Cada etapa da instrução [...] requer um dicionário distinto.
O professor deve conhecer bem cada uma das obras lexicográficas existen-
tes, ou pelo menos as mais importantes para cada período da educação. 
Mas infelizmente isso acontece quase nunca.
Não é de estranhar que cada aluno manuseie durante a educação primária 
e secundária muito poucas obras lexicográficas: um dicionário da língua 
(ao máximo dois, um na primeira etapa e um na segunda) e um bilíngüe 
para cada uma das línguas não maternas que aprende [...].
[...] o dicionário serve para ampliar e aperfeiçoar os conhecimentos tanto 
do vocabulário da língua – função para a qual é utilizado normalmente 
– como de gramática, objetivo que nem sempre se leva em conta [...]. (p. 
168)

Em seguida, Alvar Ezquerra menciona dicionários onomasiológicos e 
semasiológicos e suas vantagens e mostra de que maneira os alunos poderiam 
trabalhar sistematicamente com os dicionários comuns.

Ard (1982)

Além de relatar uma pesquisa empírica sobre o uso de DBs, o autor 
emite algumas opiniões que passo a resumir.

DBs não são muito usados no ensino de redação a alunos de inglês 
como segunda língua. Em alguns lugares eles são permitidos, mas o uso rara-
mente é incentivado. Geralmente os estudantes são mais favoráveis ao uso de 
DBs do que os professores e especialistas em metodologia, mas não há nenhu-
ma base empírica para essas opiniões. O fato de que os alunos muitas vezes 
não encontram as palavras aceitáveis não é razão para condenar o uso de DBs. 
Provavelmente eles também não achariam a palavra adequada se não usassem 
o DB. É necessário reconhecer os pontos fortes e fracos dos DBs. Esses dicio-
nários são mais úteis para construir uma competência ativa no léxico inglês e 
servem menos para encontrar as palavras adequadas numa determinada reda-
ção que tem que ser tão correta quanto possível. O DM é praticamente inútil 
quando o aluno não tem idéia do que deve procurar. Pode-se sugerir então o 

55 esse artigo foi republicado em Alvar ezquerra (1993: 165-175). Indico as páginas conforme 
o texto de 1993.
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uso dos dois tipos de dicionários: o aluno pode procurar uma palavra no DB 
e depois conferir no DM.

Ainda segundo Ard (p. 5), a primeira objeção contra DBs é que seu 
uso causa interferências da LM na redação,  mas a proibição de DBs não 
elimina a influência da LM sobre a escolha das palavras, como foi mostrado 
em um estudo. 

Na sua conclusão, o autor observa que certos erros podem ser causados 
pelo uso do DB, mas “erros lexicais podem surgir mesmo sem os DBs” (p. 17) 
e que os DBs podem ter seu papel “como parte de um conjunto geral de estra-
tégias de desenvolvimento de habilidades expressivas mais ativas” (p. 18).

Galisson (1983)

É a seguinte a explicação do motivo pelo qual o autor empreendeu 
uma enquete sobre o uso de dicionários (cf. Welker 2006: 72s.): ele estava 
presente quando estudantes universitários nos EUA tiveram que escrever uma 
redação, podendo usar dicionários, e tomou “consciência da ‘decalagem esta-
tística’ existente entre a esperança posta no dicionário e os resultados obtidos 
após as consultas, mesmo pelos aprendizes com reconhecida competência na 
língua estudada” (p. 5).

Schmitz (1984)

O autor analisa alguns DBs de inglês-português/português-inglês e, 
tendo constatado certas falhas, faz algumas sugestões, sem se referir especifi-
camente a aprendizes de línguas. Mas no início do artigo ele afirma:

No campo do ensino de línguas, autores de livros-texto, metodologistas e 
professores têm sido críticos em relação a DBs e têm tentado dissuadir os 
alunos de usá-los. Em muitos casos, esse menosprezo dos DBs tem sido 
justificado com o fato de que a qualidade dessas obras de referência tende 
a ser bastante desigual. Bantas (1982), um dos poucos especialistas que 
tratou de DBs, observou que, apesar da proliferação de todos os tipos de 
obras de referência, inclusive DBs, pouco material tem sido publicado so-
bre os aspectos teóricos, isto é, o que Bantas (1982: 219) chama de “prin-
cípios e técnicas” necessários para a elaboração de DBs. Bantas argumenta 
que DBs são importantes instrumentos de pesquisa para tradutores, es-
pecialistas em lingüística contrastiva e o aprendiz de língua estrangeira em 

geral (seu grifo).56

56 Dados bibliográficos segundo schmitz: Bantas, Andrei. “Aspects of Applied semantics: For 
Modernizing Bilingual Dictionaries”, Revue Roumaine de Linguistique. Vol. XXVII, May-June, 
1983, Nº 3. 
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Atkins (1985) 

Após uma comparação entre DMs e de DBs, a autora faz as seguintes 
afirmações gerais (p. 21s.):

Ambos ajudam a compreender uma LE, mas [...] o DB exige menos do 
usuário. Com o DM, o aluno é forçado a usar a LE para poder compreen-
dê-la, e obviamente não há garantia de que as definições, exemplos [...] ou 
notas metalingüísticas sejam compreensíveis. No caso do DB [...] o aluno 
usa a L1 para compreender a L2.
Quando ocorre a tradução da L1 para a L2, um bom DB vai fornecer infor-
mações suficientes para permitir ao aluno fazer isso de maneira relativamen-
te correta, e um DB ruim vai ajudar pelo menos em uma parte do caminho. 
Um DMAE, na minha opinião, é de pouca utilidade nessa atividade.
E quando os alunos tentam expressar-se na L2, por exemplo, escrevendo 
um ensaio ou uma carta, o DM novamente oferece pouca ajuda imediata 
e exige muito mais dos usuários do que o DB, no qual os alunos podem 
tomar a L1 como ponto de partida. Usuários do DM de L2 podem acessar 
as informações somente por meio do lema estrangeiro, e é justamente esse 
que eles talvez não conheçam. [...]
Conseqüentemente, não é muito surpreendente que a maioria dos alunos 
relute em consultar o DM quando há um DB disponível. [...] Os alunos 
gostam dos DBs porque eles trazem satisfação imediata, ao passo que os 
professores preferem DMs por causa do benefício a longo termo: o usu-
ário aprende gradualmente a usar a L2, sem que haja a barreira da L1 
freando o progresso. 

Herbst (1985)

Nesse artigo intitulado “Sobre erros que poderiam ser evitados”, o au-
tor afirma que 30 ou 40% dos erros cometidos por alunos alemães dos últi-
mos anos do Ensino Médio em redações de inglês feitas em casa poderiam ter 
sido evitados se tivessem sido consultados DMAEs ou DBs. Ele vê três razões 
para essa negligência: a) Os alunos não consultam o dicionário porque não 
sabem que vão encontrar nele as informações necessárias. b) Eles não sabem 
como achar ou interpretar a informação dada. c) Eles não imaginam que 
estejam errando.

Citando vários tipos de erros, Herbst passa a mostrar de que maneira 
diversos DMAEs ou DBs teriam ajudado a evitá-los. 

Como muitas vezes o aluno não sabe qual palavra usar na LE, um pro-
blema que dificilmente pode ser resolvido num DM, o autor sugere que nas 
aulas se ensine o uso não somente dos DMs, mas também dos DBs.
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Huang (1985)

Dizendo que nos DMAEs de inglês é dada muita importância às infor-
mações necessárias para a produção de textos, o autor analisou erros de seus 
alunos chineses em redações e verificou em três dessas obras em que medida 
esses erros poderiam ter sido evitados se elas tivessem sido consultadas. No 
final, ele sugere algumas melhorias para DMAEs.

Underhill (1985) 

Nesse artigo, o autor, que já havia publicado um dictionary workbook 
(cf. 3.4.2) em 1980, defende a utilização de DMAEs de inglês. Ele enfatiza 
que é professor “praticante” desse idioma, tendo já experiência no uso de 
dicionários por aprendizes. Cito alguns trechos:

A maioria dos professores concordaria que uma das tarefas principais é 
ajudar os aprendizes a ajudar-se a si próprios, e uma maneira de trabalhar 
nessa direção é treiná-los a serem usuários eficazes de um bom DMAE. 
[...] De todos os livros de ensino de ILE, o DMAE pode talvez responder 
mais perguntas dos alunos sobre o inglês do que qualquer outro livro. 
Na medida em que é da responsabilidade do professor ensinar aos alunos 
como usar um DMAE eficazmente, a decisão de não fazer isso significa 
negar-lhes a chance de atingir um certo grau de independência e autocon-
fiança nos seus estudos. (p. 103)

Em seguida, Underhill enumera algumas vantagens de se usar um 
DMAE (a primeira das quais sendo que “os usuários têm que pensar em 
inglês”) e faz comentários sobre DBs. Embora ele afirme que DBs forne-
cem apenas traduções de palavras, o que necessariamente causa erros, ele 
admite que “presumivelmente [os alunos] cometeriam erros mesmo não 
usando [um DB]”, e ele reconhece que o uso de DBs não é totalmente 
condenável:

O DB promete ao aprendiz o acesso à língua-alvo desconhecida via a 
LM conhecida, podendo dessa maneira proporcionar um certo grau de 
segurança.
Por isso, aprendizes que querem usar DBs podem ser autorizados a fazê-lo 
até que estejam prontos a descobrir por eles mesmos que se ganha mais 
em usar um DMAE.
É tarefa do professor providenciar um ambiente que leve a essa descober-
ta.
O fato de descobrir ele mesmo as diferenças entre o DB e o DMAE vai 
fazer o aluno perceber as vantagens e desvantagens de cada um.
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...
(8)  [...] o DB é mais apropriado para a compreensão do que para ativi-
dades de produção.
(9)  Alunos que inicialmente usam apenas DBs podem ser encorajados a 
irem de uma situação em que o DB é apoiado por um DMAE para uma 
na qual se usa o DMAE, com apoio do DB. (p. 105)

Depois Underhill chama a atenção para a necessidade de o professor 
conhecer bem o DMAE, e ele sugere atividades de sala de aula que objetivam 
um melhor aproveitamento desse tipo de dicionário. 

Wagner (1985) 

Embora referindo-se especificamente a aprendizes alemães de francês, 
o autor trata, de modo geral, do uso de DMs por alunos avançados. Depois 
de afirmar que, a partir de um certo nível, a importância do léxico é prepon-
derante e que na “recepção e produção de textos escritos de LE, dicionários 
(monolíngües e bilíngües) são insubstituíveis”, ele mostra, tanto para a recep-
ção quanto para a produção, três situações: 1) o aluno não precisa do dicio-
nário; 2) ele o consulta de maneira pontual; 3) ele o usa de modo extensivo. 
Na recepção, a situação (1) é mais comum, ao passo que na produção ela se 
dá somente na produção de textos bem simples. A situação (3) é mais rara, 
ocorrendo quando, na recepção, se faz uma análise aprofundada de um texto, 
e, na produção, quando se tem que fazer uma manipulação complexa, como, 
por exemplo, uma reescrita de um texto. A situação (2) é a mais comum. No 
caso da recepção, pode ser usado um DM previsto para esse caso (com grande 
macroestrutura e uma microestrutura que se concentra numa clara explicação 
do significado e talvez a marcação do registro). Para a produção, precisa-se de 
um outro tipo de DM, com macroestrutura menor e muitas informações nos 
verbetes.

Quanto à tradução (para a LM), Wagner acredita que o aluno avan-
çado (com boa competência na LM) consegue fazê-la com a ajuda de DMs. 
Já para a versão (LM→LE), precisa-se de DBs, mas esses, via de regra, não 
oferecem as informações necessárias. 

O autor ainda sugere que se ensine o uso de dicionários e enumera 
alguns possíveis exercícios.

Zöfgen (1985)

Nessa introdução a um número temático (“Didática do ensino do uso 
de dicionários”) de uma revista alemã, o autor afirma que não é novo o en-



59

3. sOBre O UsO De DICIONÁrIOs POr APreNDIZes De LÍNGUAs

tendimento de que, ao lado do livro de gramática, o dicionário é um dos mais 
importantes auxílios dos professores e aprendizes de línguas estrangeiras. Ele 
também fala de uma “redescoberta” do vocabulário no ensino de línguas, 
embora nos livros-texto ainda não se dê (em 1985) a devida importância ao 
léxico. Por outro lado, nota-se, pelo menos na Alemanha, que, fora os DBs 
de bolso, dicionários são pouco usados. Em atividades de codificação, DMs 
raramente são consultados. O uso de DBs nessas situações tem como con-
seqüência a redação de frases erradas ou mesmo incompreensíveis. Supõe-se 
que a pouca utilização de DMs se deva à falta de instruções sobre o bom uso 
desses dicionários.

Béjoint (1987)

Em um item sobre DBs, Béjoint diz:

A preferência dos alunos pelo DB ao realizarem tarefas de codificação 
explica-se facilmente: eles não saberiam o que consultar nos seus DMs de 
L2, visto que é justamente um equivalente na L2 que eles procuram [...]. 
Em tarefas de decodificação, as razões são mais complexas. [...] quando 
um aluno encontra uma forma lexical desconhecida na L2, ele supõe que 
ela corresponda a um significado que ele já conhece. Daí a tendência de 
olhar no DB para simplesmente achar a forma na L1, deixando de lado 
a questão do conteúdo das duas unidades léxicas. Obviamente tal idéia 
está errada nos seguintes casos (entre outros): (1) quando itens compa-
ráveis nas duas línguas pertencem a redes semânticas diferentes (isto é, o 
que Zgusta (1971) chama de “anisomorfia”) [...]; (2) em palavras comuns 
e muito polissêmicas [...] cuja extensão é tão rica e complicada que há 
muitos equivalentes na L1 de acordo com os contextos [...]; (3) quando o 
estudante não conhece o referente e, portanto, nem conhece o item lexical 
na L1. Em todos esses casos, o DB é mais ou menos inadequado.

Após discorrer sobre a aquisição da competência lexical, Béjoint con-
clui “que DBs são, em muitos casos, ideais para uma consulta rápida, e que 
DMs, embora mais difíceis de serem usados, têm o mérito de introduzir o 
usuário diretamente no sistema lexical da L2 [...] contribuindo, dessa manei-
ra, para o desenvolvimento da competência lexical – desde que as definições 
estejam bem escritas [...].

Galisson (1987)

O autor, especialista em didática, defende nesse artigo – bastante cita-
do – a elaboração de DMAEs de francês, dicionários esses que serviriam como 
instrumentos não somente de socorro em consultas pontuais como também 
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de aprendizagem. Fica claro que se trata da aprendizagem do vocabulário. 
Tendo sido constatado que os dicionários em geral e os DMAEs em particular 
são pouco usados nas escolas (e que entre seus detratores estão justamente os 
especialistas em língua: escritores, gramáticos, lingüistas), Galisson, querendo 
“lutar por sua reabilitação na escola”, desenvolve uma argumentação em qua-
tro pontos (p. 96ss.), que passo a citar ou resumir:

1)  É errado proibir o dicionário na aula de línguas.
O dicionário é um instrumento que será útil na vida inteira, e a 

escola é o melhor lugar para aprender seu uso. Ele dá mais autonomia no 
processo de aprendizagem. “Os defensores da metodologia direta não igno-
ram que a proibição do dicionário nas salas de aula nunca impediu que os 
alunos o usassem em casa, dando preferência aos DBs. Não seria preferível 
[...] apresentar os DBs e os DMs na aula, com seus respectivos méritos, 
limites e falhas?”  (p. 97)

2) A escola é o lugar ideal não somente para usar o dicionário, mas 
também, e sobretudo, para aprender a usá-lo.

“Visto que é pouco provável que um ministro da Educação tenha a co-
ragem de reabilitar oficialmente um tipo de obra freqüentemente considera-
do “retrógrado”, parece-me sensato incitar os professores de língua (materna 
e estrangeiras) a [...] restaurar [...] a imagem de um utensílio de cujo desapa-
recimento eles certamente não gostariam de ser responsáveis.” (p. 98) 

3) Nenhum dicionário deve ser excluído, mas o DM deve ser privi-
legiado.

“O DB foi proibido na sala de aula apenas pelos fundamentalistas da 
metodologia direta, que perseguiam todo vestígio da LM [...]. [...] Desde 
aqueles tempos de obscurantismo militante, a LM foi amplamente reabilitada 
e reconhecida como referência incontornável, a passagem obrigatória para 
a LE. De modo que hoje [...] não existem mais razões metodológicas para 
condenar o DB.” (p. 99)

Mas quando se leva em conta “a aprendizagem de uma língua e de 
uma cultura na escola”, é óbvio que o DM deve ser preferido. É verdade que 
os aprendizes “vão naturalmente ao DB e o usam intuitivamente”, mas en-
tão é necessário “levá-los ao DM, ensiná-los a usá-lo inteligentemente [...]” 
(ibid.).

4) Para impor o DM, é preciso fazê-lo tão atrativo quanto o DB, e 
sobretudo mais eficaz.

Nesse ponto, Galisson repete que o DM deve servir como instrumento 
não somente de socorro (permitindo ao consulente encontrar a informação 
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que procura), mas também de aprendizagem (levando o aprendiz a encontrar 
mais do que procura).

No segundo item do artigo, o autor mostra como imagina esse dicioná-
rio de aprendizagem: eliminação de lemas desnecessários (pois não é “sensato 
postular para o estrangeiro necessidades lexicais superiores àquelas do falante 
nativo culto” – p. 103) e de palavras gramaticais (para economizar espaço), 
definições “tão transparentes quanto as do DB” (fornecendo-se várias defini-
ções complementares, com o uso de ilustrações), informações paradigmáticas 
e sintagmáticas, agrupamento de lexemas semanticamente relacionados.

Tal DMAE seria destinado a aprendizes estrangeiros iniciantes e seria 
bem diferente dos DMAEs de francês existentes.57

Nesi (1987)

Como Herbst (1985) e Huang (1985), a autora analisou erros come-
tidos em redações e verificou se a consulta a DMAEs ajudaria a evitá-los. 
Ela escolheu o OALD, o LDOCE e o CULD (Chambers’ Universal Learners’ 
Dictionary) e selecionou dez erros (de registro, de colocação e de significado). 
Nesi conclui que “todos os três dicionários podem induzir o usuário ao erro” 
(p. 95) por não fornecer as informações necessárias para a escolha correta de 
palavras, e ela passa a fazer sugestões para melhorias.

Snell-Hornby (1987) 

A autora, tradutóloga e metalexicógrafa, sugere a elaboração e o uso de 
DBAs  (DBs para aprendizes), diferentes dos DBs de bolso comuns, que são 
semelhantes “às listas de palavras que gerações de alunos são forçadas a deco-
rar” (p. 160). Ela diferencia três estágios da aprendizagem de uma LE:

No primeiro [...], o dicionário não entra em jogo, e o aprendiz não 
deveria ser confrontado com listas isoladas de palavras [...]. Ao con-
trário, um curso moderno de línguas deveria basear-se em textos e 
situações típicas, e o vocabulário deveria ser apresentado na forma de 
itens em contexto. Num glossário, itens lexicais, sintagmas e mesmo 
frases inteiras podem ser traduzidas para consulta, mas o aprendiz de-
veria compreender que, basicamente, o glossário vale somente para o 
respectivo texto. (p. 161)

57 Na época já existiam o DFLe1 e o DFLe2, DMAes de francês em dois níveis (cf. 4.1.2.4). 
A diferença entre esses e a proposta de Galisson é que os dois têm uma macroestrutura pequena 
demais para servirem como dicionários de recepção. Já Galisson quer um dicionário que preste 
socorro quando se lêem documentos autênticos (p. 101). 
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No segundo estágio, o texto não é mais a base necessária para a apren-
dizagem do vocabulário, e obras de referência independentes podem ser in-
troduzidas:

Mas como o sistema gramatical é, em princípio, mais fácil de ser inter-
nalizado do que o infinitamente complexo sistema lexical de qualquer 
língua, a obra de referência preliminar deveria ser uma gramática peda-
gógica em linguagem simples e com muitos exemplos (com traduções), 
contrastando implicitamente a gramática estrangeira com a da LM do 
aprendiz. 
O terceiro estágio [...] é alcançado quando o estudante tem um domínio 
suficiente do sistema da LE para comparar suas estruturas lexicais com as 
da sua LM; é nesse estágio que o DP – tanto o DB quanto o DM – é o 
mais necessário e valioso, e é também o primeiro estágio do processo de 
aprendizagem em que exercícios de tradução fazem sentido. (ibid.)

 Em seguida, Snell-Hornby, citando vários autores, distingue DBs 
“ativos” e “passivos”. Esses últimos servem na decodificação, mas a autora 
opina que, nessa situação, é melhor consultar um DMAE e um DB gran-
de, comum. Por isso, o DBA que ela propõe seria um dicionário “ativo”, de 
produção, “destinado ao aprendiz avançado ou profissional para melhorar 
sua proficiência em usar a língua” (p. 164). Tendo em vista que há diferentes 
graus de equivalência, ela sugere que os verbetes não tenham uma estrutura 
uniforme (como geralmente se exige), dando, ao contrário, diferentes tipos de 
informação, de equivalentes simples até definições e explicações. Os exemplos 
deveriam ser traduzidos. Tal DBA seria “um instrumento de referência alta-
mente sofisticado, e ele pressuporia a disposição do aprendiz em aproveitar 
integralmente as informações fornecidas” (p. 170).

Strevens (1987)

O título do artigo faz pensar que o autor vai mostrar ou mesmo com-
provar a eficácia dos DMAEs. Na verdade, ele, além de fazer alguns comentá-
rios gerais sobre tais dicionários, opina sobre sua utilidade em três aspectos do 
processo de aprendizagem (p. 79ss.): 1) o DMAE é consultado não somente 
para se descobrir o significado de uma palavra desconhecida, mas também 
freqüentemente para confirmar os conhecimentos que já se tem dela; 2) ao 
consultar uma palavra, o aprendiz recebe várias informações sobre sua “forma 
lexical” (pelo que Strevens entende a forma fonética, isto é, a pronúncia, e 
as formas flexionadas); 3) nos dicionários encontram-se exemplos de frases, 
inclusive da linguagem oral, o que constitui para o aprendiz, que, em boa 
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parte das aulas, é confrontado apenas com  a fala, a apresentação vantajosa de 
textos em um outro modo.

Depois de discutir o problema dos códigos gramaticais, o autor faz (na 
sua opinião, sobre a eficácia dos DMAEs) as seguintes afirmações gerais (p. 
91):

(i) Aqueles aprendizes que usam DMAEs geralmente o fazem incentiva-
dos pelos professores de EFL.
(ii) DMAEs são úteis tanto para professores quanto para aprendizes.
(iii) Embora eles sejam elaborados para aprendizes, a eficácia dos DMAEs 
depende principalmente dos professores.
(iv) A grande maioria dos usuários explora apenas uma ínfima fração das 
informações disponíveis neles.
(v) Essa exploração restrita é causada pela complexidade dos códigos usa-
dos e pela relativa inabilidade dos aprendizes e falta de vontade dos profes-
sores de ler e trabalhar os capítulos [isto é, partes do dicionário] nos quais 
os códigos etc. são explicados.
(vi) Porém, os usuários dessas frações restritas das informações disponíveis 
acham que vale a pena usar os DMAEs porque os conhecimentos que eles 
obtêm não são disponíveis em outros dicionários [...].
(vii) A motivação do uso de DMAEs muda de acordo com o progresso do 
aprendiz; contudo, a gama de informações que se pode obter nos DMAEs 
é tão ampla que ela pode ajudar em todos os estágios da aprendizagem.
(viii) A habilidade dos aprendizes de explorar uma boa parte de todas as 
informações disponíveis em DMAEs depende quase unicamente do pro-
fissionalismo dos professores desses alunos.

Thompson (1987)

O autor defende o uso de DBs e de DMTs. Cito e resumo algumas 
afirmações:

A maioria dos professores [de LE] tem aceito como uma ortodoxia a afirma-
ção de que os aprendizes deveriam usar DMs em vez de DBs. [...] As falhas 
desses últimos têm sido apontadas muitas vezes: é dito que eles reforçam a 
tendência do aprendiz de traduzir da LM para a LE em vez de tentar pensar 
diretamente na LE; que eles reforçam também a crença na relação um-a-um 
entre as duas línguas a nível da palavra; [que eles não descrevem] adequada-
mente o comportamento sintático das palavras [etc.]. (p. 262)

Thompson defende os DBs com base em dois argumentos: a) quan-
do o usuário não sabe qual palavra pode usar, ele é obrigado a começar por 
uma palavra ou expressão em sua LM e procurar via DB; b) as definições nos 
DMs, às vezes circulares, freqüentemente são complicadas demais, mesmo 
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quando há um vocabulário definitório limitado. Por isso, muito poucos alu-
nos do autor disseram usar DMs na produção de textos.

Mas, reconhecendo que as objeções contra os DBs tradicionais são 
válidas, o autor faz algumas sugestões para melhorias e constata que já exis-
tem dicionários nos quais há algumas das características que ele mencionou: 
Thompson cita o Longman English Dictionary for Portuguese Speakers (Konder 
1983 [1ª ed.: 1982]) e um dicionário húngaro-inglês, ambos sendo DMTs 
(mas o autor não emprega nenhum termo específico, falando apenas de um 
novo tipo ou “geração” de DBs para aprendizes).  

Alves (1988)

Escrevendo sobre o uso de DLMs em escolas brasileiras, a autora diz 
que “os professores pouco estimulam a prática do uso do dicionário entre os 
alunos” e que cabe “ao professor orientar o aluno para a ajuda que o texto lexi-
cográfico é capaz de proporcionar-lhe como complemento didático” (p. 59). 
Em seguida, ela mostra algumas situações em que um DLM pode auxiliar, 
uma delas sendo a ampliação do vocabulário. 

Carter & McCarthy (1988)

Em um dos capítulos do livro editado pelos dois autores, eles afir-
mam no item “Lexicografia e a aprendizagem de línguas: usuários e usos” que  
“[d]icionários têm uma boa imagem” e que “[q]uase todo aprendiz ou usuário 
do inglês como segunda língua ou língua estrangeira possui um, e [o dicio-
nário] é provavelmente um dos poucos livros que se guardam após o final de 
um curso de línguas” (p. 52). Em seguida eles mencionam algumas vantagens 
dos learners’ dictionaries monolíngües, comentam o problema das definições 
e citam algumas pesquisas empíricas. Com base em uma delas eles acreditam 
que “pode haver uma grande diferença entre a sofisticação de algumas das 
características do dicionário e as habilidades freqüentemente rudimentares 
do usuário” (p. 54). 

No item “Expressões fixas e o dicionário” eles discutem problemas de 
apresentação de colocações e de outras expressões cristalizadas, e no último 
item discorrem sobre o projeto COBUILD e suas vantagens (principalmente 
a existência de um corpus, do qual são retirados todos os exemplos do dicio-
nário COBUILD). 

No final do capítulo, constatam que existe um movimento em direção 
a um “léxico associativo” e que tudo isso “contribuiria, junto com o dicioná-
rio, substancialmente para o ensino e a aprendizagem do inglês” (p. 59). 
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Opitz (1988)

O autor resume algumas características de dicionários comuns e des-
creve brevemente o processo de aprendizagem de línguas, para depois tratar 
dos dois assuntos em conjunto. Veja algumas afirmações:

[...] A aprendizagem de uma língua significa nada mais do que a aquisição 
de capacidades funcionais. Aprender uma língua é sinônimo de aprender 
aquela língua em situações específicas da vida real. (p. 518)
Qualquer dicionário que objetive melhorar significativamente o processo 
de aprendizagem de língua deveria [...] ser nitidamente diferente da for-
ma e conceituação atual. Dificilmente ele é representado pelo dicionário 
“gramatical” ou “dicionário para aprendizes” que atualmente é objeto de 
muita discussão e que tende a apresentar a língua-alvo como sistema e, 
portanto, como objeto de um estudo da língua. Em vez de abstrair, isto 
é, de descontextualizar, os elementos lingüísticos, dicionários concebidos 
pedagogigamente devem mover-se na direção oposta a fim de ajudar o 
aprendiz a operar num nível pragmático [...]. Dependendo de sua efi-
ciência em prover informações auto-explicativas e um reforço dentro de 
um arranjo claro dos fatos, dicionários elaborados de tal maneira pode-
riam, presumivelmente, facilitar a aprendizagem de línguas estrangeiras 
por adultos. (p. 527)

Summers (1988) 

Antes de relatar pesquisas empíricas, a autora faz as seguintes obser-
vações sobre atitudes em relação ao uso de dicionários por aprendizes de lín-
guas:

Nos numerosos livros e artigos de lingüistas, psicólogos e professores 
sobre a aprendizagem de línguas, os dicionários para tal aprendizagem 
têm sido largamente ignorados. Insiste-se fortemente que não se deveria 
pensar nas palavras individualmente, ou isoladamente, e acredita-se que 
dicionários reforcem a tendência dos alunos que adquirem uma segunda 
língua em aprender palavras individuais. [...] [Prevalece a opinião] de que 
palavras desconhecidas deveriam ser decodificadas apenas mediante pistas 
contextuais. (p. 111s.)

A autora opina que, embora isso seja um princípio amplamente aceito, 
essa “decodificação”, isto é, compreensão, com base apenas em pistas contex-
tuais nem sempre é possível para os falantes nativos, e menos ainda para os 
aprendizes de LE, além de não corresponder à prática desses estudantes.

Mesmo assim, nos últimos anos, os professores de ILE têm desencoraja-
do o uso de dicionários, sobretudo na sala de aula. A desaprovação por 
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parte dos professores talvez seja causada pelo fato de os alunos usarem 
DBs, sobretudo os pequenos que carregam consigo, de maneira demasia-
damente dependente. De fato, os alunos trabalham na base de palavras 
individuais, no pior dos sentidos, esperando uma correlação um-a-um 
entre as palavras de sua língua e o inglês. Se não recebem ajuda a respei-
to de colocações, contexto típico e possibilidades gramaticais de palavra, 
podem cometer erros.
Há também a suspeita de que o uso de qualquer dicionário (mesmo do 
DM para aprendizes que fornece exemplos para mostrar colocações, con-
texto típico e informações gramaticais) interrompe o fluxo da concentra-
ção quando o aluno lê alguma passagem. [...] Embora cada vez mais pro-
fessores percebam que a aquisição do vocabulário tem sido negligenciada 
no ensino de ILE, o principal método (aprovado) de adquirir vocabulário 
continua sendo a leitura, e a leitura sem a ajuda de um dicionário. (p. 
112s.)

No ensino da LM, ao contrário, o uso de dicionários é “geralmente 
esperado e ativamente encorajado na maioria das escolas e faculdades [...] do 
Reino Unido e dos EUA”. 

Marello (1989)

Nesse livro sobre DBs italianos, a autora trata em um capítulo de 30 
páginas do uso de dicionários. ela resume algumas enquetes e relata uma 
pesquisa dela mesma. No início, ela fala brevemente sobre DMs – citando 
Underhill (1985) – e sobre dicionários “híbridos” (cf. 6.1). Vejamos algumas 
afirmações:

Depois de um certo período no qual o uso do DB estava banido ou pelo 
menos desencorajado nos cursos de LE assiste-se há alguns anos a uma 
gradual readmissão desse instrumento na prática didática. [...]
Em um interessante ensaio, Béjoint (1988) mostra que os experimentos 
de psicolingüística não mostraram de que maneira ocorre de fato a apren-
dizagem do significado lexical de uma palavra de uma língua estrangeira. 
[...] [...] chega-se à conclusão óbvia de que, quando recomendamos o uso 
do DM da L2 para aprender a “pensar na L2”, baseamo-nos em um de-
sejo e não em observações científicas: o esforço de pensar em uma outra 
língua poderia aparecer inútil se se chegasse a descobrir depois que em  
nosso cérebro há uma única representação semântica. A dificuldade que 
os alunos, mesmo de níveis avançados, têm em usar o monolíngüe de L2 
faz com que, sobretudo para a tradução da LM para a LE, o DB venha a 
ser utilizado mais freqüentemente. (p. 100s.)
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Marello comenta ainda que, na época, havia DMAEs apenas para as 
línguas inglesa e francesa, de modo que alunos de idiomas como o italiano 
praticamente tinham que usar DBs.

Monaco (1989)

Em seu brevíssimo artigo intitulado “Para uma utilização ativa dos 
dicionários”, no qual trata apenas do ensino/aprendizagem da LM, a autora 
diz: “Na didática das línguas, o dicionário ‘quase’ sempre teve um papel fun-
damental, quer para o aprendiz quer para o professor; sua utilização é, de fato, 
relacionada à maneira de se ensinar uma língua, portanto à metodologia de 
maneira geral.” (p. 54)  Monaco acha que o usuário geralmente é muito “pas-
sivo”, parando na primeira definição, “na definição denotativa, sem ir mais 
longe, sem se perguntar sobre o verdadeiro sentido da palavra”. Ela preconiza 
uma utilização mais ativa, uma leitura mais profunda, que conduz ao nível 
conotativo, que pode ser “figurado, metafórico, cultural”, e propõe alguns 
exercícios (p. 55).  

Schmitz (1990)

Nesse artigo, relatório de um seminário no II Congresso Brasileiro 
de Lingüística Aplicada, seminário devotado “ao estudo de dicionários para 
aprendizes, especialmente de língua inglesa”, o autor, no item sobre o “papel 
do dicionário de aprendizes no ensino-aprendizagem de língua inglesa”, enu-
mera alguns resultados da pesquisa de Béjoint (1981) e afirma:

Ao nosso ver, a responsabilidade da não-utilização ou uso limitado do 
dicionário por parte dos aprendizes é do professor, que deve conscientizar 
os alunos dos benefícios dos dicionários como ferramenta de trabalho na 
aprendizagem de inglês.
Quais seriam estes benefícios para os alunos de inglês como lín-
gua estrangeira? Segundo Burridge e Adam (s.d.), os dicionários 
permitem que o aluno se envolva com o processo de aprendizagem 
dando-lhe condições de reter os conhecimentos aprendidos. Des-
ta forma os alunos se sentem mais seguros de si, mais confiantes. 
O uso do DM para aprendizes facilita o progresso dos próprios 
usuários, tornando a aprendizagem mais rápida, pois eles lidam 
diretamente com a língua estrangeira e não com traduções como 
no caso dos DBs (em muitos casos, mal-feitas). O uso também de 
DMs torna a aprendizagem mais rápida e segura e precisa, pois um 
contato direto com a língua alvo impede confusões correadas pela 
dependência por parte do aprendiz do DB onde se tem, em muitos 
casos, desacertos entre palavras cognatas tais como casual/casual e 
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exonerar/exonerate. A utilização de um dicionário para aprendizes é 
um meio de ajudar os alunos a expandirem o vocabulário ativo e 
passivo.

Harmer (1991)

Esse é um dos poucos livros sobre o ensino de línguas estrangeiras 
(mais exatamente, do inglês) nos quais se dá atenção aos dicionários. No 
capítulo sobre o ensino do vocabulário, há duas páginas com considerações 
gerais sobre o uso de dicionários, e depois o autor faz algumas sugestões para 
atividades que objetivam treinar os alunos a usarem DMs (de inglês).

Vejamos algumas de suas observações (p. 174s.):

[...] os alunos vão querer saber o significado de muito mais palavras do 
que nós, seus professores, podemos ensinar-lhes. Onde eles podem obter 
essa informação? Obviamente o dicionário constitui um dos melhores re-
cursos [...]. [...] A maioria dos estudantes nessas circunstâncias consulta 
um DB para encontrar um equivalente na sua própria língua.
Não há nada errado com DBs, exceto o fato de que normalmente eles não 
fornecem informações suficientes [...]. 
Uma reação ao pequeno volume das informações disponíveis em muitos 
DBs é dizer que eles não deveriam ser usados. Isso, porém, não é sensato, 
pois a maioria dos alunos que estão interessados em aprender uma língua 
vai usar um DB, queiram seus professores ou não. Por isso, nossa tarefa 
não é tentar impedir seu uso, mas aproveitá-lo de maneira a levar os estu-
dantes aos poucos a usarem DMs. 
Talvez o maior recurso que possamos dar aos nossos estudantes é um bom 
DM. [...]
O problema é que os alunos nos níveis inicial e intermediário simples-
mente não conseguem acessar todas essas informações [fornecidas pelos 
DMs]. Mesmo onde o vocabulário usado nas definições foi restrito para 
tornar essas definições mais compreensíveis, ele é simplesmente difícil de-
mais para os estudantes nos níveis mais baixos. Tais alunos não têm outra 
alternativa a não ser usar DBs.
Embora desejemos encorajar um uso sensato de dicionários, não que-
remos que isso interfira com outras preocupações metodológicas. Não 
queremos que os estudantes confiram nos seus dicionários cada pa-
lavra de um texto de leitura quando eles deveriam ler visando uma 
compreensão geral.
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Seal (1991)58

Dando uma breve, mas abrangente visão geral sobre o ensino/apren-
dizagem do vocabulário, o autor escreve, em um item sobre dicionários (p. 
308), em resumo, o seguinte: havia a tendência de se desencorajar os alunos 
a usarem DBs, devendo eles preferir DMAEs. Mas existem agora opiniões 
como as de Rossner (1985) – que defende o DB – e de Underhill (1985), 
que, embora liste várias vantagens dos DMAEs, reconhece que o DB também 
tem seu papel. 

Stern (1992)59

Em um item sobre “mediação da L2 para a L1”, o autor (que é contra 
exercícios de  versão) diz sobre DBs: 

Se os usarmos indiscriminadamente, sem compreender a natureza das pa-
lavras e seus equivalentes de tradução, dicionários podem levar ao erro. 
Mas se forem usados de maneira apropriada, eles podem levar a insights 
sobre o significado e uso das palavras e podem ser um grande auxílio no 
estudo de textos escritos e orais. O próprio uso de DBs de L2-L1 é uma 
das habilidades que o aprendiz deveria adquirir. (p. 294)

Lewis (1993)

As idéias desse autor sobre o uso de dicionários serão citadas em 
3.1.3.

Schmitz (1994)

Nesse artigo, no qual tece “alguns comentários preliminares sobre a 
importância dos dicionários para a sociedade”, o autor, referindo-se apenas 
ao ensino da LM, expressa a seguinte opinião:

Existem [...] dois palcos para o estudo do dicionário e das obras lexico-
gráficas em geral. O primeiro é em nível de graduação no âmbito da dis-
ciplina de prática de ensino de português e o segundo é em nível de pós-
graduação [...]. Após a formação [...] é da responsabilidade dos próprios 
professores cuidarem de sua auto-formação mantendo-se em contato com 
a publicação de novos dicionários. Uma vez conscientizado da importân-
cia dos dicionários de todos os tipos nas aulas de língua portuguesa, o 

58 segundo consta em Celce-Murcia (1991), esse artigo é uma “seleção” de textos de Vocabulary 
Builder 2, de 1988, mas deve tratar-se ou do Vocabulary Builder 1, de 1988, ou do seguinte 
livro: seal, Bernard. 1990. American Vocabulary Builder 2. London: Longman Pearson.
59 Nesse livro são reunidos trabalhos anteriores ou mesmo “anotações” do autor. Não é dito de 
quando os textos datam.



70

HerBerT ANDreAs WeLker

próprio professor pode contribuir não somente para a formação de seus 
alunos mas também de sua própria formação pessoal [...].

Bogaards (1995)

O holandês Bogaards realizou um bom número de pesquisas empíri-
cas sobre o uso de dicionários (cf. Welker 2006), mas nesse artigo ele apenas 
comenta os resultados de diversos estudos empíricos feitos por outros pesqui-
sadores. Na sua opinião, as investigações mostraram o seguinte a respeito do 
uso de dicionários (na maioria das vezes, DMs): 1) os aprendizes não gostam 
de usar dicionários; 2) eles não sabem usá-los; 3) o dicionário prejudica o 
processo de leitura. Uma outra constatação é que “quem sabe ler, sabe usar 
o dicionário, mas aquele que tem estratégias insuficientes de leitura não sabe 
aproveitar as riquezas lexicais fornecidas pelo dicionário” (p. 51). 

Carstens (1995)

Depois de comentar que há poucos estudos sobre a contribuição dos 
dicionários para o aumento da proficiência em LE, a autora sul-africana 
arrola algumas razões pelas quais os dicionários são subutilizados. São elas: 
1) Os livros-texto (pelo menos na África do Sul) não oferecem informações 
ou exercícios com dicionários. Por isso, muitos professores consideram o 
uso de dicionários secundário na aprendizagem da língua. 2) Na África do 
Sul, dicionários, mesmo os de bolso, têm-se tornado um artigo de luxo nas 
salas de aula. 3) Há uma certa aversão ao uso de dicionários, provavelmente 
devida à falta de habilidades de uso e à frustração vivenciada nas consultas. 
4) O uso de dicionários interrompe o processo de leitura. 5) Os aprendizes, 
e mesmo muitos professores, não conhecem as diferenças entre diversos 
tipos de dicionários e por isso não sabem escolher o tipo adequado. 6) Os 
alunos não têm as habilidades necessárias para consultas bem-sucedidas. 7) 
O mesmo vale para muitos professores. Além disso, muitos deles aderiram 
à abordagem comunicativa, na qual o uso de dicionários parece desneces-
sário.

Em seguida, Carstens discorre brevemente sobre o ensino do uso de 
dicionários.

Hatch & Brown (1995) 

No seu capítulo de 32 páginas sobre a aprendizagem do vocabulário 
e estratégias dos aprendizes, as autoras mencionam dicionários pouquíssi-
mas vezes. Em uma delas, sobre uma pesquisa empírica, equiparam listas 
bilíngües de palavras com dicionários (p. 383). Sobre esses últimos, elas di-
zem: “Também dicionários podem ser fontes onde palavras novas ou novos 
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significados de palavras conhecidas podem ser encontrados.” (p. 376) Elas 
propõem a atividade de ler a definição de alguma palavra num dicionário 
e perguntam se o leitor automaticamente olha as palavras que estão perto 
daquela procurada para ver quais palavras novas e interessantes poderiam 
ser aprendidas (p. 377). E Hatch & Brown (p. 383) fazem as seguintes 
observações gerais:

A maioria dos professores sabe [...] que os aprendizes pensam que dicio-
nários são uma das principais fontes de definições de palavras. [...] Se eles 
carregam consigo dicionários, então seria sábio que eles tivessem o melhor 
dicionário possível. [...] Parece haver uma progressão natural no tipo de 
dicionários que os aprendizes preferem. Aparentemente eles passam de 
dicionários visuais para DBs, e depois a DMs e thesauri. 

Wright (1998)

Na introdução desse livro, no qual propõe atividades para ensinar o 
uso de dicionários, o autor afirma:

Dicionários são um dos recursos de ensino mais disponíveis, amplamente 
usados e baratos que entram na sala de aula. Também são um dos mais 
difíceis de serem usados. 
Os alunos se beneficiam enormemente da confiança e da habilidade de 
usar dicionários adequadamente. Primeiro, essa habilidade capacita os 
alunos a solucionarem seus próprios problemas lingüísticos [...]. Na me-
dida em que se familiarizam com os recursos do dicionário que usam, eles 
serão capazes de produzir um inglês melhor.

Amritavalli (1999)

A autora mostra as dificuldades de compreensão causadas pelas de-
finições de alguns DMAEs de inglês e pelas frases-exemplos, sobretudo do 
Collins COBUILD, extraídas de um corpus. No caso da leitura, ela acha que 
o fornecimento de um “rápido quase-equivalente na LM” (como ela própria 
faz na sala de aula) seria mais vantajoso. 

Celce-Murcia & Olshtain (2000)

No capítulo sobre vocabulário, as autoras dizem o seguinte sobre o uso 
de dicionários (p. 91):

Muitos professores de língua estrangeira têm opiniões firmes a respeito do 
tipo de dicionário que seus alunos deveriam usar, e eles freqüentemente 
são a favor de DMs, tentando desencorajar o uso de DBs. A pedagogia tra-
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dicional tem determinado durante muito tempo que os aprendizes deve-
riam usar primeiro DMAEs no estágio inicial e depois dicionários padrão 
da LM nos estágios intermediário e avançado. Porém, aprendizes de nível 
iniciante podem não ser suficientemente proficientes para usar outra coisa 
que um DB; e os ditames da pedagogia tradicional não refletem o que a 
maioria dos aprendizes proficientes parece fazer.

Após o resumo de um estudo empírico de outra autora, Celce-Murcia 
& Olshtain afirmam ainda (p. 92):

DBs, por exemplo, são excelentes recursos para fazer exercícios [...] que 
objetivem conscientizar o aprendiz das diferenças lexicais assinaladas por 
derivações [como entre interesting e interested].
Uma combinação de dicionários monolíngües e bilíngües poderia ser uti-
lizada para completar exercícios que aumentam a percepção de como dife-
renças na classe gramatical se relacionam com diferenças de significado.

Coura Sobrinho (2000)

Embora no título desse artigo seja mencionada apenas a aprendizagem 
do vocabulário, o autor trata do uso de dicionários em geral e cita algumas 
pesquisas empíricas (principalmente sobre a compreensão de leitura). O tra-
balho inicia-se assim:

Apesar do desenvolvimento verificado nas últimas décadas no campo da le-
xicografia, que resultou na edição de dicionários específicos para aprendizes 
de línguas estrangeiras, observa-se que seu uso não tem sido sistematizado 
nos cursos de LE (Língua Estrangeira). Se, por um lado, livros didáticos 
contêm atividades prevendo seu uso, por outro, não há, por parte dos pro-
fessores, indicação de dicionários compatíveis com o nível de proficiência 
do aluno, nem sobre como utilizar o dicionário que porventura seu aluno já 
possui. Em geral, na lista de materiais que alunos recebem no princípio do 
ano/semestre, não consta dicionário, ou, quando consta, ele não é especifi-
cado. [...] A não “adoção” de dicionário em curso de línguas revela o desco-
nhecimento das possibilidades de se fazer dele uma ferramenta importante 
no desenvolvimento na e fora da sala de aula.

Grande Alija et al. (2000)

Os autores descrevem brevemente, primeiro, DMAEs em geral e, de-
pois, dois DMAEs de espanhol (Diccionario para la enseñanza de la lengua 
española e Diccionario Salamanca de la lengua española – cf. 4.1.2.4). Em 
seguida, eles propõem algumas atividades mediante as quais “o aluno entra 
em contato com a variação lingüística” (diatópica, diastrática e diafásica). No 
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final, eles opinam que um DMAE – que tem que ser didático e dar atenção 
aos aspectos codificadores e decodificadores – tem grande importância “como 
ferramenta fundamental no ensino de qualquer língua” (p. 411).

Moreno Fernández (2000)

Bem mais detalhadamente do que Grande Alija et al. (2000), o au-
tor fala primeiro sobre DMAEs (“learners’ dictionaries”) em geral e depois 
sobre três DMs de espanhol, que ele analisa, abordando a macroestrutura, a 
definição, a exemplificação (isto é, frases-exemplos) e informações destina-
das especificamente a estrangeiros. Ele conclui que um dos dicionários (Gran 
Diccionario de la Lengua Española) se declara um DMAE de espanhol, mas 
não o é, que um outro (Diccionario Salamanca de Lengua Española) não pre-
tende ser um DMAE, mas o é, e que o terceiro (Diccionario para la enseñanza 
de la lengua española) é declaradamente e de fato um DMAE. Mesmo assim, 
opina que precisa-se de mais e melhores DMAEs de espanhol como também 
de outros tipos de dicionários (por exemplo, de colocações).60 

Alvar Ezquerra (2001)

No início, o autor escreve sobre a importância do ensino de espanhol 
como língua materna, depois, sobre o papel central do vocabulário e finalmente 
sobre dicionários. Ele descreve algumas características e menciona vários tipos de 
dicionários para, em seguida, tratar especialmente dos dicionários escolares. No 
final, declara que o “dicionário é um instrumento necessário no ensino, tanto da 
língua quanto de qualquer outra matéria porque fala das palavras e do mundo” e 
que os professores (como ele próprio) devem “conhecê-lo para poder manejá-lo e 
tirar dele o máximo proveito na atividade docente” (p. 29). 

3.1.2 Opiniões sobre o vocabulário, a compreen-
são escrita e dicionários

A expressão “compreensão escrita” – expressão curiosa pois significa 
literalmente que algo é escrito durante o processo de compreensão – costuma 
ser usada para “compreensão de textos escritos” ou “compreensão na leitura”. 
Neste subcapítulo trago opiniões especificamente sobre a importância do vo-

60 O autor não fala do uso, mas incluí o artigo porque está implícito nele (e explícito no título) 
que dicionários devem ser usados na aprendizagem de línguas. 
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cabulário nesse processo assim como sobre, por um lado, a inferência e, por 
outro, o uso de dicionários.61

Como sugere o título do artigo de Meara (1980) – “Vocabulary Acquisition: 
A Neglected Aspect of Language Learning” – dava-se até então relativamente pouca 
atenção à aquisição do vocabulário. A situação mudou nos anos 80.62 Em 1983, 
saiu o livro de Allen, e em 1985, Schröder já arrola um bom número de trabalhos 
(de 1973 a 1984, em alemão, francês, inglês e russo) sobre ensino e aprendizagem 
do vocabulário. A partir de 1986, publicaram-se vários outros livros sobre o as-
sunto. Dentre aqueles redigidos em língua inglesa, podem ser citados: Gairns & 
Redman (1986), Carter (1987), Carter & McCarthy (1988), Nation (1990), Ar-
naud & Béjoint (1992), Coady & Huckin (1997), Schmitt & McCarthy (1997), 
McCarthy (1998), Schmitt (2000), Nation (2001), Thornbury (2002). Há agora 
uma ampla bibliografia sobre o tema, e livros sobre o ensino de línguas em geral 
também costumam conter uma parte sobre o vocabulário. 

De fato, o vocabulário é de extrema importância na recepção e pro-
dução de textos – tanto em LE quanto em LM. Regras sintáticas são im-
prescindíveis para quem quer se comunicar correta ou adequadamente, mas 
existe a possibilidade de, em certa medida, comunicar-se sem elas. Já sem 
vocabulário, a comunicação é praticamente impossível (a não ser de forma 
muito rudimentar através de gestos). Como disse Wilkins (1972: 111), “sem 
gramática muito pouco se pode comunicar, sem vocabulário nada se pode 
comunicar” (apud Scaramucci 1995: 53).

Apesar desse fato bastante óbvio, há uma corrente de teóricos que acre-
dita, no caso da leitura, que o vocabulário não é tão essencial porque o leitor 
pode lançar mão de diversas estratégias de leitura. Sem negar a importância 
das estratégias, Laufer (1997: 31) contraria os mais radicais desses teóricos 
afirmando categoricamente: 

De longe o maior obstáculo à boa leitura é o número insuficiente de palavras 
no léxico do aprendiz. O léxico foi apontado como o elemento que permite a 
melhor previsão do sucesso na leitura, melhor do que a sintaxe ou a habilidade 
geral de leitura. Seja qual for o efeito de estratégias de leitura, ele é interrom-
pido se o vocabulário estiver abaixo do nível limiar, isto é, abaixo do mínimo 
de 3.000 famílias lexicais ou 5.000 itens lexicais.63 

61 repito quase todo o item 4.1.1 de Welker (2006).
62 É verdade que, já no início dos anos 70, alguns autores manifestaram “descontentamento 
com o papel do vocabulário no ensino” (scaramucci 1995: 53), porém Meara (ibid.: 221s.) 
ainda afirmou em 1980: “(...) a pesquisa (...) não tem sido teórica e sistemática (...) não há 
teorias claras de aquisição de vocabulário (...)” (citação e tradução de scaramucci ibid.: 55). 
63 sobre o conceito de nível limiar, Conceição (2004: 24, nota 17) diz: “A hipótese do nível 
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Conceição (2004), embora tratando especificamente da aprendizagem 
do vocabulário, fala também da leitura:

Nation (1990) destaca que um vocabulário mínimo de aproximadamente  
3000 (três mil)  palavras   seria   necessário   para  a  leitura   de  textos não 
simplificados em LE, tornando possível o uso da estratégia de inferência e 
utilização do contexto.  Ainda, Coady & Huckin (1997: 284) enfatizam 
que “... aprendizes devem conhecer uma quantidade mínima de palavras 
para que sejam capazes de ler com sucesso”.  (p. 25s.)
Um grande número de estudos a respeito da leitura tem apontado a im-
portância da proficiência lingüística na língua-alvo para que haja uma me-
lhor compreensão (CAVALCANTI, 1989; LAUFER, 1997; SCHMITT 
& MCCARTHY, 1997). [...] SCARAMUCCI (1995[b]) destaca que 
muitos problemas de leitura em LE são resultado de um conhecimento 
inadequado da língua-alvo e enfatiza a necessidade de um nível limiar de 
conhecimento lexical na leitura em LE. Para a autora, sem um conheci-
mento mínimo de vocabulário, seria muito difícil para o leitor utilizar 
estratégias para a construção do significado, como o uso de pistas textuais 
ou inferência. (p. 87)64

Por outro lado, Souza & Bastos (2001), após um breve resumo de 
modelos de leitura, constatam: 

Dentro do universo do ensino da leitura, observa-se que as abordagens ins-
trumentais, no que se [refere] ao valor atribuído ao conhecimento prévio do 
leitor, destacam a importância do contexto, que é reduzido ao conhecimento 
que o leitor traz para o texto, tanto no que se refere à inferência de pala-
vras como à extração da intenção do autor. Neste ambiente, o conhecimento 
lingüístico é considerado como algo secundário que pode ser compensado 
através do conhecimento de mundo, do assunto do texto, não levando em 
consideração o nível de proficiência do leitor/aprendiz. (p. 81)
[...] o que se tem visto é uma abordagem instrumental limitada ao ensino 
de estratégias de leitura, as quais seriam capazes de substituir/compensar a 
falta de conhecimento de língua. [...] Desde o desenvolvimento dos mo-
delos psicolingüísticos de leitura, pesquisadores e professores igualmente 
afirmam que a melhor forma de tratamento do vocabulário do texto é a 
negociação das palavras desconhecidas através de inferências. (p. 82)

limiar foi originalmente apresentada por Cummins (1979). segundo Laufer (1997), o voca-
bulário limiar (threshold vocabulary) representaria o número de palavras que o leitor precisaria 
conhecer (ser capaz de reconhecer automaticamente fora de contexto), para ser capaz de utili-
zar estratégias de processamento com sucesso.” 
64 scaramucci (1995: 58ss.) cita um número considerável de pesquisas sobre a aquisição do 
vocabulário através da leitura (item 2.4.3.1); no item 2.4.3.2, ela trata do “componente lexical 
nas pesquisas em leitura”. 
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Em vários trabalhos sobre o uso de dicionários, pode-se ler a confirma-
ção dessa situação. Summers (1988: 112) fala da “visão predominante de que 
palavras desconhecidas deveriam ser decodificadas apenas mediante pistas 
contextuais”. Knight (1994: 285), Coura Sobrinho (2000: 84) e Leffa (2001) 
têm a mesma impressão: 

Embora muitos estudantes digam que confiam em dicionários [...], mui-
tos educadores e pesquisadores desencorajam essa prática, recomendando 
aos estudantes adivinharem o significado da palavra e consultarem o di-
cionário apenas como último recurso.   (Knight) 65

Com o propósito de não interromper a leitura, os professores de LEs nor-
malmente incentivam seus alunos a se apoiarem nas pistas do próprio 
texto para adivinhar o significado de vocabulário desconhecido, deixando 
como última estratégia a consulta ao dicionário. (Coura Sobrinho)

A tendência é valorizar as estratégias que envolvem o uso da inferência, ge-
ralmente numa visão global de leitura. Estratégias locais, com fixação no 
léxico, e que possam levar a uma leitura linear, estritamente da esquerda 
para a direita, palavra por palavra, essas estratégias são geralmente vistas 
como improdutivas. (Leffa)
 

As mesmas opiniões existem com relação à leitura em língua materna:

Tem sido uma prática padrão sugerir que os estudantes usem o dicionário 
ou um glossário como último recurso para determinar o significado de 
uma palavra desconhecida. [..] “Se todo o resto falhar, use o dicionário, 
mas somente como último recurso.” (Nist & Diehl, 1985, p. 285).  

 (Nist & Olejnik 1995: 187)

Entretanto, não somente é necessário um mínimo de vocabulário para 
que se possa ler um texto como também ocorre que em muitos casos a infe-
rência, ou “adivinhação” – mesmo quando se conhecem quase todas as pala-
vras do texto – é insuficiente.  

Sem dúvida, faltando apenas uma palavra, ou algumas, o leitor, com 
suas estratégias de leitura, pode conseguir entender o texto como um todo. 
É devido à ênfase nas estratégias e à negligência do vocabulário que se tem 

65 Cf. também Gonzalez (1999: 265). Dois dos autores que são contra a utilização de di-
cionários durante a leitura são Nuttall e Fengning. “Uma das primeiras coisas que deve ser 
dita sobre dicionários é não os use enquanto estiver lendo.” (Nuttall 1996: 62, apud Coura 
sobrinho 1998: 24)  “...consulta excessiva ao dicionário tende a distrair o leitor, e aumenta 
sua dependência tanto no professor, como no dicionário, além de desenvolver hábitos pouco 
recomendáveis de leitura”. (Fengning 1994:39, apud Coura sobrinho 1998: 28)
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priorizado uma “leitura no nível da idéia global do texto” (Souza & Bastos, 
ibid.: 81). 

Mas há situações em que a inferência inviabiliza a compreensão – tal-
vez não da idéia global do texto, mas, por exemplo, de um parágrafo inteiro 
–, e muito freqüentemente a adivinhação não permite a compreensão exata 
da frase em que está inserida a palavra desconhecida. 

Na tentativa de comprovar a eficácia da inferência, foram feitos alguns 
experimentos (por exemplo, por McCreary & Dolezal 1999) em que se em-
pregou um teste de múltipla escolha: os sujeitos que não sabiam determina-
das palavras de um texto deviam indicar, entre vários itens lexicais fornecidos 
pelo pesquisador, aquele que melhor substituísse a palavra desconhecida.  Tal 
método é muito falho, pois, na vida real, os leitores não têm à sua disposição 
palavras entre as quais possam escolher a mais apropriada. A existência de 
sinônimos no teste de múltipla escolha já facilita a compreensão, de modo 
que tal situação não reflete o que acontece na leitura normal. Por isso, Knight 
(1994: 285s.), constatando que os resultados de pesquisas sobre a inferência 
são contraditórios, adverte que os métodos empregados diferem e que faltam 
pesquisas (em 1994, é claro) nas quais sejam utilizados textos naturais.

Com relação à leitura em língua estrangeira em situações reais, vários au-
tores afirmaram que a inferência não garante a compreensão. Summers (1988: 
112) diz: “Na verdade, palavras desconhecidas dentro de textos [...] muito fre-
qüentemente não podem ser deduzidas de pistas contextuais.”66 Kelly (1990: 
203) declara: “[…] há poucas chances de o  significado correto ser adivinhado, 
a não ser que o contexto esteja muito restrito, o que não ocorre freqüentemente, 
ou que haja uma relação com uma palavra conhecida e que essa relação, percep-
tível com base na forma, seja apoiada pelo contexto.” 

 Laufer (1993: 132) cita uma pesquisa em que algo semelhante foi 
comprovado: “De fato, Hulstijn (1992) demonstrou ser provável que apren-
dizes infiram um significado incorreto de novas palavras quando eles não têm 
pistas fornecidas pelo professor, tendo que contar somente com o contexto 
do texto.” 

Hulstijn (1993: 142) alerta:  

Uma pedagogia pobre da leitura [...] freqüentemente comete os três se-
guintes erros [...]: Primeiro, ela leva erroneamente os alunos a acreditarem 
que o significado de todas as palavras desconhecidas pode ser inferido com 

66 A autora (p. 121) cita também uma pesquisa que mostrou que “mesmo falantes nativos não 
conseguiram, em cerca de 50% dos casos, adivinhar o significado de palavras desconhecidas 
[...] apenas pelo contexto, mesmo quando este compreendia mais de cem palavras”. 
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base em pistas contextuais. Segundo, ela encoraja os alunos a adotarem 
um comportamento de adivinhação impetuosa em vez de um de inferên-
cia sensata. E finalmente, ela deixa de ensinar aos alunos a darem o último 
passo necessário no processo de inferência, a saber, a checarem, em caso de 
dúvida, a correção de sua inferência, consultando um dicionário.

Knight (op. cit.: 286) menciona outras pesquisas que mostram que 
os leitores “freqüentemente não são capazes de extrair do texto o significado 
de uma palavra desconhecida”.67 Scaramucci (1995), na sua impressionante 
pesquisa sobre compreensão de leitura, não tratou especificamente da infe-
rência, mas percebeu que, das 980 palavras que os 49 sujeitos – aprendizes 
de inglês nos níveis intermediário avançado, intermediário e iniciante – infe-
riram, ocorreram 38% de erros (p. 141).68 Laufer (1997: 27) não contesta a 
importância da adivinhação, mas acha “difícil aceitar a idéia de que [...] a adi-
vinhação em L2 seja possível no caso da maioria das palavras desconhecidas”. 
A autora (p. 28ss.) enumera vários fatores que dificultam a inferência: falta de 
pistas, pistas que são inúteis por se encontrarem em palavras também desco-
nhecidas, pistas enganosas ou parciais, pistas desconsideradas pelos leitores, 
isto é, não percebidas. Souza & Bastos (2001: 83) citam Schmitt & McCar-
thy (1997) que notaram que, muitas vezes, ocorrem “inferências incorretas e 
sentidos distorcidos, difíceis de serem desfeitos”. O mesmo foi constatado na 
leitura em LM por Schatz & Baldwin (1986), como fica bem claro no título 
de seu artigo (“Context clues are unreliable predictors of word meaning“).

Grabe & Stoller (1997: 112), em um estudo de caso sobre compreensão 
de leitura e aprendizagem do vocabulário em LE,  constataram o seguinte:

Bill [o sujeito da pesquisa] também fez comentários a respeito do papel 
da adivinhação do significado de palavras desconhecidas e a respeito do 

67 Os trabalhos citados por knight são, além de schatz & Baldwin (1986) e de kelly (1990):
Bensoussan, Marsha & Laufer, Batia. 1984. Lexical Guessing in Context in eFL reading 
Comprehension. Journal of Research in Reading 7: 15-32.
Haynes, Margot. 1983. Patterns and Perils of Guessing in second Language reading. In: An-
nual Convention of Teachers of english to speakers of Other Languages, Toronto, Canada 
(erIC DOC eD 275 149). 
Laufer, Batia & sim, Donald D. 1981. Does the eFL reader Need reading strategies More 
Than Language? Paper, IATeFL Conference, Londres.
68 Aparentemente, a autora caracteriza os erros como “palavras não inferidas”, pois ela diz: “No 
teste de inferência em contexto o total de palavras inferidas e não inferidas é 604 contra 376 ou 
62% de acertos para 38% de erros.” (p. 140s) scaramucci esclarece ainda: “Das 604 palavras 
inferidas [corretamente], 299 ou 49% já eram conhecidas; portanto, as palavras realmente 
inferidas somaram 305 ou 51%.” Não fica claro por que palavras já conhecidas tiveram que 
ser inferidas.      
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efeito da adivinhação sobre a compreensão de leitura. Ele percebia que se 
desenvolve uma grande frustração quando o leitor se limita a adivinhar o 
significado de itens lexicais desconhecidos. Os leitores sentem a necessi-
dade de saber se determinados significados são corretos para que possam 
continuar lendo com certo grau de confiança. 

Essa experiência e sensação de Bill certamente são muito comuns. Al-
guns pesquisadores descobriram que alunos, mesmo achando ter inferido o 
significado corretamente, gostam de conferir no dicionário se acertaram.

Scholfield (1982) faz os seguintes comentários sobre o uso do dicioná-
rio quando algum item lexical impede a compreensão:

“Se você não consegue imaginar o que significa, então consulte o di-
cionário”, diz o professor. Está claramente implícito: consultar é uma 
atividade mecânica, um último recurso, que contrasta com imaginar, 
atualmente chamado de inferir [...], o que sugere participação ativa do 
aprendiz. Mas em que medida isso é verdade? Será que consultar um 
item lexical num DMAE, quando se está lendo, é uma atividade tão 
negativa e simples? Na minha opinião, tal visão ignora (a) que há vários 
passos a serem tomados corretamente para que a consulta seja bem-
sucedida [...], (b) que o aprendiz/usuário necessita de uma quantidade 
considerável de conhecimentos prévios, não somente de natureza prag-
mática e de senso comum, mas que envolvem também certas regras de 
inglês e convenções lexicográficas, (c) que, em certas fases da consulta, 
o aprendiz pode ter que estabelecer e testar hipóteses alternativas, e (d) 
que a consulta não pode ocorrer sem um certo grau de inferência basea-
da no tipo de palavra e seu contexto. Em resumo, consultar uma palavra 
no dicionário requer que certas habilidades sejam aplicadas de maneira 
sistemática, ou seja, requer uma estratégia. 

Os sete passos que Scholfield imagina para consultas no caso da leitura 
serão citados em 3.3.

Laufer (1990: 154) chama a atenção para uma outra situação em que é 
recomendável que se recorra a um dicionário: “Quando uma palavra parecer 
familiar, mas a frase ou o contexto no qual ela aparece não fizer sentido, o 
aprendiz deve ser incentivado a consultar dicionário. [...] dicionários bilín-
gües e unilíngües devem ser muito mais usados do que se imagina.”69 

Bensoussan (1983) faz algumas observações sobre o uso de dicionários 
em testes de compreensão de leitura:

O uso de dicionários em testes de EFL é um assunto controverso. Quem 

69 Citação e tradução de Coura sobrinho (1998: 23).
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elabora os testes e quem os aplica deseja abster-se, por motivos de seguran-
ça, de introduzir qualquer material suplementar, ao passo que professores 
gostariam de permitir o uso de dicionários porque os consideram parte 
integral do processo de leitura. (p. 341)
Se é possível afirmar que o uso de dicionários não afeta significativamente 
os escores na compreensão de leitura, por que usá-los então? Para muitos 
professores, a resposta é que, quando um aluno usa um dicionário, ele 
aprende habilidades lingüísticas valiosas. Por exemplo, escolher o signi-
ficado correto (de acordo com o contexto) de uma palavra com tantos 
significados como a palavra “as” não é uma tarefa fácil. Usar o dicionário 
pode fazer o aluno sentir as possibilidades no texto. [...] Nesse sentido, 
o dicionário não “dá” verdadeiramente o significado da palavra. O leitor 
tem que “negociar” isso de acordo com o contexto.70

Concluindo este subcapítulo, pode-se afirmar que muitas vezes não é 
possível inferir o significado de uma palavra desconhecida, de modo que se 
torna necessário recorrer a um dicionário.

3.1.3 Sobre a aprendizagem do vocabulário71

No início de 3.1.2 já se falou sobre a importância do vocabulário. 
Aqui, a ênfase está no seu ensino e aprendizagem. 

Sobre a aprendizagem do vocabulário há um sem-número de escri-
tos teóricos e de pesquisas, porém – como esse não é o enfoque deste livro 
– vou-me limitar a citar alguns poucos trabalhos, começando com algumas 
passagens do breve, mas excelente, panorama apresentado por Leffa (2000), 
que salienta que “apesar da importância que o senso comum, a tradição e a 
literatura dão à palavra, no uso e na aprendizagem de uma língua o ensino do 
vocabulário tem sido de um modo geral estigmatizado” (p. 18).72

70 Cabem duas observações: 1) A autora trata da situação específica em Israel, onde, na época 
da publicação do artigo, os professores aparentemente eram a favor do uso de dicionários em 
testes. 2) A autora refere-se à pesquisa realizada por ela em 1981 e publicada em Bensoussan, 
sim & Weiss (1984). Outros estudos mostraram que o uso de dicionários influencia o desem-
penho em testes de compreensão de leitura (cf. Welker 2006).
71 A primeira parte deste subcapítulo repete o que consta no item 4.4.1 de Welker (2006).
72 Conceição (2004: 16) cita – e traduz – Zimmerman (1997: 17): “Até recentemente [...] 
pouca ênfase tem sido conferida à aquisição de vocabulário; apesar de o léxico constituir um 
aspecto central na aquisição e uso de uma língua, o ensino de vocabulário não tem constituído 
uma prioridade na pesquisa em aquisição de segunda língua.” embora Zimmerman se refira à 
aquisição de L2, sua observação vale também para a aprendizagem de Le. 
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Nesse ensino, Leffa distingue aspectos externos e internos:

De um lado, temos o ensino com ênfase no material que deve ser prepa-
rado e oferecido ao aluno. São os aspectos externos, valorizando o input. 
Nessa área, destacam-se os estudos sobre freqüência, dicionários de apren-
dizagem, lingüística de corpus e uma tipologia específica de exercícios. 
Do outro lado, temos o ensino com ênfase no que o aluno deve fazer para 
adquirir e ampliar o vocabulário. São os aspectos internos, valorizando as 
estratégias. Destacam-se aí a questão da profundidade de processamento, 
a necessidade de respeitar os estilos de aprendizagem, etc. (p. 23)

Discorrendo sobre os aspectos internos, Leffa, além de ressaltar (p. 
30s.) que “conhecer uma palavra” implica muito mais do que simplesmente 
saber o significado (implica, entre outras coisas, conhecer a colocabilidade, re-
lações paradigmáticas e valores conotativos), diferencia – como muitos outros 
autores – entre aprendizagem incidental (ou aquisição natural, não planejada) 
e aprendizagem intencional  (p. 32ss.). Quando se estuda uma LE,

O desenvolvimento do vocabulário inicia-se normalmente pela aprendi-
zagem intencional, onde as primeiras palavras são explicitadas pelo pro-
fessor. É só mais tarde, quando o aluno já possui um vocabulário de cerca 
de 3.000 a 5.000 palavras, que o processo de aprendizagem incidental 
tem início. O léxico, então, se desenvolve de modo não planejado, prin-
cipalmente através da leitura, pelo processo de inferenciação [...]. (Leffa 
ibid.: 33)

 Afirmando que a “aprendizagem incidental do léxico tem despertado 
o interesse dos pesquisadores devido à crença de que ela possui várias vanta-
gens sobre o ensino direto do vocabulário”, Leffa cita algumas dessas vanta-
gens, mas também chama a atenção para certas limitações e para o fato de que 
a aprendizagem incidental depende de vários fatores.

Krashen (1989) havia estudado e defendido a aprendizagem incidental 
(mediante a leitura) em LM. A respeito da LE, ele havia lançado a hipótese 
“sensata” de que “a ortografia e o vocabulário são desenvolvidos em segun-
das línguas como na primeira língua, mediante a leitura” (p. 454). Mas Gu 
(2003) respondeu que “essa estratégia parece ser mais eficaz para falantes na-
tivos e para aprendizes de L2 de nível intermediário ou avançado que tenham 
pelo menos um domínio básico de habilidades lingüísticas como a leitura e a 
compreensão oral. Mesmo para esses alunos, a utilidade da leitura incidental 
não exclui o uso de estratégias intencionais de aprendizagem”.

No que concerne à aprendizagem intencional, via de regra, há exercícios 
nos livros de ensino. Se não houver, ou se o professor não os utilizar, o aluno 
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pode e deve aprender o vocabulário sozinho. Para o estudo, quer proposto pelo 
professor ou pelo livro de ensino, quer realizado por iniciativa própria do alu-
no, existem várias estratégias, algumas das quais são enumeradas por Leffa (p. 
35ss.).73 Já Binon & Verlinde (2000a), na sua ótima exposição do tema “ensi-
no do vocabulário”, entram em mais detalhes, dando sugestões aos professores 
para a organização de tal ensino e apresentando toda uma tipologia de exercí-
cios, acompanhada de alguns exemplos. Como lexicógrafos, Binon & Verlinde 
(2000a: 130) não puderam deixar de mencionar que, no âmbito do ensino do 
vocabulário, os alunos devem “aprender a manipular os dicionários”, pois isso 
“é essencial para dar alguma autonomia ao aprendiz”. Laufer (1990) também já 
recomendou que os professores incentivem “o desenvolvimento de estratégias 
de auto-aprendizagem tais como: adivinhação fazendo uso do contexto e uso de 
dicionários” (citação e tradução de Coura Sobrinho 1998: 23). 

Veja mais algumas opiniões sobre o uso de dicionários na aprendiza-
gem do vocabulário:

Hausmann (1974) começa comparando os dois dicionários de francês 
Dictionnaire du Français Contemporain e Petit Robert, depois analisa detalha-
damente o primeiro e constata que, devido principalmente ao agrupamento 
de famílias de palavras em um mesmo verbete, ele merece, apesar de certas 
falhas, ser chamado de dicionário de aprendizagem, pois o agrupamento faci-
lita a aprendizagem do vocabulário (cf. 4.1.2.4).

Hausmann (1976) analisa e descreve alguns dicionários temáticos de 
francês (usados na Alemanha). Embora vários sejam criticados por ele, o autor 
entende que tal tipo de dicionário serve especialmente para a aprendizagem 
do vocabulário. (Cf. também Hausmann 1977, mencionado em 1(6).) 

Alvar Ezquerra (1982 [1993:167]) cita o artigo “Técnica de manuseio 
do diccionário e enriquecimento do vocabulário” da autora portuguesa Soa-
res (1978), que não somente defende o uso de dicionários na aprendizagem 
do vocabulário como também chama atenção para a necessidade de se apren-
der a manuseá-los.74

Rossner (1985) trata da aprendizagem (mais ou menos sistemática, 
intencional) do vocabulário, dizendo que o aluno cria seu “léxico” de diversas 

73 Também Oliveira e Paiva (2004), além de discorrer sobre o tratamento dado ao vocabulário 
em diversos métodos de ensino, fala de estratégias. No final, dá algumas sugestões práticas para 
a aprendizagem.
74 Dados bibliográficos segundo Alvar ezquerra: Leda saraiva soares, “Técnica de manuseio do 
diccionário e enriquecimento do vocabulário”, em Letras de hoje, 32, 1878, págs. 123-147.
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maneiras, podendo ser ajudado pelo professor e aproveitando vários tipos de 
obras de referência. Por exemplo, ele pode “construir um léxico em forma 
de notas ou em fichas”. Sobre dicionários, Rossner afirma apenas o seguinte: 
Quando o aprendiz encontra uma nova palavra, não importa em que situ-
ação, o DB entra em jogo, tirando-o da perplexidade. “O pequeno DB de 
bolso não dá mais do que uma tradução aproximada, mas, nas palavras de 
Michael Swan, oferece ao aprendiz em sua língua materna um gancho no 
qual pode pendurar o novo item lexical.” (p. 98).75 Em seguida, Rossner fala 
sobre a relação entre DBs e métodos de ensino: 

A forte reação que seguiu ao declínio das técnicas de gramática-tradução 
dos anos sessenta muitas vezes significava uma censura da procura (natu-
ral) por equivalentes na LM. DBs foram banidos, e aprendizes que, em 
voz baixa, trocavam entre si hipóteses sobre tais equivalentes eram repre-
endidos. Em vez disso, conduzíamos um jogo sofisticado de adivinhação 
[...] com mímica, circunlocuções e testes de associação de palavras. Mais 
recentemente vimos uma (na minha opinião) feliz volta à permissividade/
liberalidade: os aprendizes, mesmo nas salas de aula tão confusamente 
multilingües da Grã-Bretanha e dos EUA, não precisam mais esconder 
seus DBs ou resistir à tentação impura de pensar na LM. (p. 98s.)

O autor reconhece os perigos do DB (que freqüentemente não permite 
compreender corretamente o significado) e afirma que esse tipo de dicionário 
“muitas vezes não pode fazer mais do que fornecer uma dica, um ponto de 
partida para o processo de encontrar-se o melhor equivalente via as complexas 
redes semânticas nas quais as palavras nas duas línguas estão armazenadas” 
(p. 99).

Nas quase sessenta páginas do capítulo “Learning and teaching voca-
bulary” (Aprendendo e ensinando o vocabulário) do seu livro, Carter (1987: 
212s.) faz as seguintes observações sobre dicionários:

Embora a maioria dos professores de línguas prefira apresentar, para alunos 
mais avançados, as palavras em contexto, não foi demonstrado de maneira 
convincente que as informações que os aprendizes obtêm ao encontrarem 
palavras em diversos contextos sejam mais benéficas – no concernente 
quer à forma quer ao significado – do que a tradução ou simplesmente a 
consulta a um dicionário. [...] quanto mais avançados  os aprendizes tanto 
mais é provável que aprender palavras em contexto seja vantajoso. Porém, 
por enquanto é difícil estabelecer fronteiras precisas, de modo que não se 

75 O autor diz numa nota (p. 102) que as palavras de Michael swan foram proferidas em 1983 
num grupo de discussão numa conferência sobre o ensino do vocabulário.
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pode sugerir o momento em que é melhor passar de técnicas de palavras-
chave, da tradução de palavras ou do uso de um DB ou DM, ou de uma 
lista de palavras, para estratégias de inferência baseadas no contexto.76

Hartmann (1987) fala sobre problemas ligados à aprendizagem do vo-
cabulário, sobre tipos de dicionários, sobre questões de vocabulário na apren-
dizagem de línguas, sobre necessidades lingüísticas e habilidades de consulta 
dos usuários, mas, contrariando o título de seu artigo, não discute o papel 
do dicionário na aprendizagem do vocabulário, afirmando apenas que certos 
tipos de dicionários (por exemplo, DBs) podem ser úteis quando se fazem 
exercícios lexicais (p. 142). 

Porte (1988), debatendo e propondo estratégias para a aprendizagem 
de vocabulário novo, sugere uma atividade para alunos mais fracos que con-
siste em traduzir um texto com a ajuda de um DB (p. 170).

Em Nation (1989), esse conhecido especialista em vocabulário faz uma 
diferença entre os learners’ dictionaries comuns (dicionários para aprendizes) e 
dictionaries for learning (dicionários de aprendizagem), dizendo que esses últi-
mos deveriam “fornecer informações sobre a língua [como os primeiros], mas 
também ajudar os aprendizes a aprenderem” (p. 65). Em seguida, ele mostra 
brevemente alguns resultados de pesquisas sobre o léxico do inglês – sobretu-
do a respeito da freqüência das palavras – e sobre técnicas de aprendizagem 
do vocabulário. No último item, faz, com base nesses resultados, sugestões 
para o melhoramento de dicionários (que queiram ser dicionários de apren-
dizagem). Uma dessas sugestões é que frases-exemplo antecedam as definições 
“para encorajar a adivinhação pelo contexto”.77  

Channell (1990) discorre sobre o léxico mental e sobre a aprendizagem 
do vocabulário de LE. Na sua conclusão, ela opina que learners’ dictionaries 
deveriam ser  vistos como instrumentos pedagógicos e não apenas como ma-
teriais de referência auxiliares, que os aprendizes deveriam ser incentivados a 
fazer associações lexicais quando aprendem ativamente vocabulário novo e 
que DMAEs que pretendam ajudar tanto na produção quanto na recepção de 

76 A citação é da segunda edição, de 1998. No final, em nota de rodapé, o autor observa ainda 
o seguinte: “Lamentavelmente a falta de espaço não permitiu um tratamento mais completo 
do papel de dicionários [lexicons] no ensino do vocabulário, sobretudo o inovador Longman 
Lexicon of Contemporary English (1981) editado por Tom McArthur. [...]” Por “lexicons”, ele 
entende dicionários onomasiológicos, ou temáticos, como o citado. ele diz “tratamento mais 
completo”, mas, na verdade, não tratou em nenhum momento de tais obras.
77 esse procedimento foi adotado em vários DPs franceses (DFLe1, DFLe2 assim como al-
guns infantis e escolares) e no Dicionário do Português Básico (de Portugal). Cf. 4.1.2.1, 4.1.2.2, 
5.1, 5.2. 
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textos deveriam incluir mais informações sobre relações semânticas. 

Em seu livro, Lewis (1993) dedica, no capítulo intitulado “O papel 
dos materiais”, uma página e meia aos dicionários. Antes de recomendar os 
dicionários COBUILD e de destacar algumas de suas características, ele afir-
ma (p. 180):

O dicionário inglês/inglês é talvez o recurso mais subutilizado no ensi-
no de línguas contemporâneo. A tendência é enxergar o dicionário como 
sendo útil apenas para consultar o significado de palavras desconhecidas. 
Um bom dicionário – e no momento isso significa para mim um dos 
dicionários da linha Cobuild – ajuda com o significado, acento tônico, co-
locações e exemplos arquetípicos. [...] Todos os verbetes contêm informa-
ções gramaticais úteis sobre as palavras; devido à organização alfabética, 
essas informações são facilmente acessíveis. [...] Bons dicionários listam 
também lexemas complexos e muitas das expressões para as quais se usa o 
termo genérico “expressão idiomática”.

No final desse item, Lewis recomenda que, dentro de uma abordagem 
lexical (da qual trata seu livro), todo curso bem estruturado deveria prover os 
aprendizes de um verdadeiro treinamento sobre como explorar um dicionário 
inglês/inglês da melhor maneira.

No capítulo sobre ensino e aprendizagem do vocabulário, Hatch & 
Brown (1995) dividem a aprendizagem em cinco passos (p. 374): 1) encon-
trando novas palavras; 2) conseguindo saber a forma da palavra; 3) conse-
guindo saber o significado; 4) consolidando a forma e o significado na me-
mória; 5) usando a palavra. A respeito do terceiro passo, isto é, da descoberta 
do significado, as autoras fazem uma afirmação sobre o uso de dicionários que 
já foi citada em 3.1.1.78

D´Olim Marote (1995: 132) diz que um “momento típico em que o 
ensino do vocabulário se torna inevitável é durante a leitura intensiva [...]”. 
Quando houver palavras desconhecidas, “para ajudar os alunos a atribuírem 

78 Hatch & Brown  (ibid.) citam uma pesquisa empírica que não consta em Welker (2006) 
porque não houve uso de dicionários e sim de glossários. Mesmo assim apresento aqui o resu-
mo feito pelas autoras:  “Oskarsson (1975) realizou experimentos para verificar quais tipos de 
glosas (e, portanto, de dicionários) ajudavam os aprendizes mais. ele descobriu que alunos que 
recebiam glosas bilíngües (orais ou escritas) tiveram escores bem mais altos em testes de voca-
bulário (tanto testes cloze escritos quanto perguntas orais sobre textos que eles tinham lido) do 
que alunos que recebiam glosas monolíngües.” (p. 383) Hatch & Brown usam o termo “glosses” 
(glosas), mas em outro momento falam de “glossary” (glossário). A mesma pesquisa é citada por 
krantz (1991:16), que emprega a expressão “word list” (lista de palavras).
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sentido a essas palavras, nós sempre costumamos chamar a sua atenção para o 
contexto (amplo e estreito) e, se for o caso, remetemo-los para uma consulta 
ao dicionário, mas ajudando-os em sua manipulação e descoberta”. 

Torrão (1997) é um dos poucos autores que escreveram sobre o uso 
de dicionários no ensino/aprendizagem de línguas clássicas nas escolas. Antes 
de sugerir algumas atividades para o treinamento do uso, o autor português 
observa: 

[...] são muitos os que pretendem afastar o mais possível o uso do dicio-
nário79 com alguns a remeterem a sua utilização quase para as “calendas 
gregas”, de tal modo que já aconteceu alguns alunos chegarem à universi-
dade com três anos de latim, sem nunca terem utilizado o dicionário. Por 
outro lado, há também quem defenda uma utilização precoce deste livro 
de apoio, e para isso não hesitam em começar a utilizá-lo quase no início 
do 10° ano. Pelo meio, há ainda a posição de muitos outros que defendem 
a introdução do dicionário nas mais variadas alturas intermédias. 
[...] se os alunos continuarem a reagir bem à abordagem dos textos sem 
o uso do dicionário, este deverá ser adiado até melhor ocasião. Se, no 
entanto, se verificar que se chegou a uma fase de estagnação na evolução 
dos conhecimentos vocabulares e se as estratégias alternativas não apresen-
tarem resultados evidentes, deveremos começar a pensar que está na altura 
de os alunos iniciarem o seu trabalho com o dicionário.

Leffa (2000: 35) afirma: “Inúmeras têm sido as estratégias propos-
tas para ampliar o investimento cognitivo, e mesmo afetivo do aluno para 
a aprendizagem intencional do vocabulário.” Sobre uma das “estratégias de 
fixação”, ele diz: “Crie todas as oportunidades possíveis para reencontrar a 
palavra que você precisa aprender, indo a um bom dicionário de aprendiza-
gem, ouvindo-a se possível, procurando-a em textos autênticos acessíveis pela 
Internet ou em CD-ROM [...]”.

Em Moreira (2000), há um item sobre o uso de dicionários, no qual a 
autora cita três pesquisas (Summers 1988, Grabe & Stoller 1997, Luppescu 
& Day 1993) e, nas suas conclusões, a autora afirma, aparentemente apoian-
do-se em Hayes & Baker (1993):

[...] quaisquer que sejam os efeitos do uso de estratégias de leitura, elas 
demonstraram ser totalmente ineficientes se o aluno não possuir um vo-
cabulário básico. Esse vocabulário pode ser mais prontamente adquirido, 
diretamente, através de exercícios para a fixação do vocabulário, introdu-

79 em uma nota, Torrão refere-se a Debut (1974) e fornece os seguintes dados bibliográficos: 
Janine Debut, L’enseignement des langues anciennes. Paris, P.U.F., p. 91-108.
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zido através de leitura simplificada ou, indiretamente, através de ativi-
dades comunicativas, ou, ainda, usando-se o dicionário como forma de 
acessar vocabulário que não possa ser, facilmente, deduzido pelo contexto. 
Entretanto, a partir da aquisição de um vocabulário básico, é a leitura, 
com conseqüente aquisição de vocabulário incidental, que se constituirá 
em um meio poderoso para o enriquecimento do nosso léxico.80

No capítulo intitulado “Texts, dictionaries and corpora”, Thornbury 
(2002) dedica oito páginas aos dicionários (sendo assim o autor de livro sobre 
o ensino do vocabulário que mais entra em detalhes sobre o uso dessas obras). 
Cito alguns trechos:

Durante muito tempo, o uso de dicionários na sala de aula era desenco-
rajado, geralmente com o argumento de que a dependência de um dicio-
nário poderia inibir o desenvolvimento de habilidades mais úteis, como a 
adivinhação pelo contexto. Argumentou-se também que, se o dicionário 
é um bilíngüe, os aprendizes podem confiar demais na tradução, em de-
trimento do desenvolvimento de um léxico [mental] de L2. Além disso, 
o uso indiscriminado de dicionários freqüentemente resulta em um tipo 
de erros em que se escolhe a palavra errada para o significado pretendido. 
[...]
Porém, o papel de dicionários na aprendizagem do vocabulário tem sido 
reavaliado. Como fontes de palavras, e de informações sobre palavras, 
eles são inigualados. Hoje em dia, está disponível uma excelente gama de 
dicionários para aprendizes, e livros-texto geralmente incluem atividades 
que objetivam encorajar o uso inteligente e eficiente de dicionários. (p. 
60s.)

Em seguida, Thornbury distingue vários tipos de dicionários (DMs 
vs. DBs, DLMs vs. DMAEs, dicionários alfabéticos vs. onomasiológicos) e 
opina sobre suas vantagens e desvantagens. No final (p. 65s.) sugere algumas 
atividades para “explorar dicionários a fim de promover a aquisição do voca-
bulário”. 

Num artigo em que apresenta uma boa visão geral das pesquisas sobre 
a aprendizagem do vocabulário, Gu (2003) dedica quatro páginas ao assunto 
“dicionários”. Ele cita várias pesquisas e seus resultados sobre o uso (todas elas 
resumidas em Welker 2006) e expressa as seguintes opiniões:

80 Dados bibliográficos segundo Moreira: HAYNes, M. & BAker, I. American and Chinese 
readers learning from lexical familiarization in english texts. In: Huckin, T., Haynes, M. & 
Coady, J. (eds.) second Language reading and Vocabulary Learning. Norwood, N. J.: Ablex, 
1993.
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O debate sobre se dicionários deveriam ser usados nas aulas de LE – e, em 
caso de resposta afirmativa, quais deveriam ser usados – tem sido muito 
vivaz entre professores de línguas e lexicógrafos. As pesquisas empíricas 
focaram em geral na comparação entre a utilidade dos dicionários com 
a da adivinhação (Knight 1994). E apenas em meia-dúzia o aumento do 
vocabulário foi uma das variáveis dependentes (Knight 1994, Luppescu 
& Day 1993). A maioria das outras investigou a utilidade de dicionários 
na leitura. [...]
Queira-se ou não, o dicionário figura entre as primeiras coisas que o 
aprendiz de LE adquire (Baxter, 1980; Luppescu & Day, 1993), e o 
que os aprendizes carregam consigo são dicionários, não livros de gra-
mática [...]. Porém, a pesquisa empírica sobre se dicionários ajudam 
e sobre como eles podem ser usados da melhor maneira está apenas 
começando.
A maioria dos estudos sobre a eficácia de dicionários na aprendizagem do 
vocabulário foi realizada em ambiente de LM, e a maioria comparou as 
definições dos dicionários com a adivinhação contextual. [...]
Os últimos anos testemunharam um surgimento do interesse por pes-
quisas em contextos de L2 (por exemplo, Hulstijn, 1993; Knight, 1994; 
Laufer & Hadar, 1997; Laufer & Hill, 2000; Laufer & Kimmel, 1997).

Em seguida, Gu informa brevemente sobre os resultados de algumas 
pesquisas, inclusive a respeito da escolha entre DMs e DBs, do uso de di-
cionários eletrônicos e de estratégias de uso. Ele conclui essa parte do artigo 
dizendo que são necessárias mais pesquisas e que é “alarmante ver quanto 
tempo temos gasto e quanto esforço temos feito em áreas como a adivinhação 
ou recursos mnemônicos e quão pouca energia é dedicada a uma área como 
as estratégias de uso de dicionários, que pode ser tão esclarecedora quanto as 
outras”. 

Dias (2004) pesquisou o ensino do vocabulário no Ensino Funda-
mental. Na introdução dessa tese de doutorado, a autora afirma que a “ex-
periência em sala-de-aula no ensino fundamental e a exploração dos livros 
didáticos [...] nos fizeram constatar que os exercícios de vocabulário de 
grande parte dos livros didáticos são, em sua maioria, ineficientes para a 
aprendizagem dos estudantes, isto é, dificilmente ‘precisam’ o vocabulário 
do aluno ou fazem com que as palavras neles exploradas sejam incorporadas 
ao seu léxico ativo”. Em três coleções de livros didáticos, ela verificou os 
exercícios propostos. Fazem parte deles alguns tipos de consultas ao dicio-
nário. Em uma das coleções, por exemplo, 50% dos exercícios “solicitam ao 
aluno que se pesquise no dicionário o significado de palavras retiradas dos 
textos”. Mas a autora adverte que “não podemos dizer que o aluno, quando 
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recorre [ao dicionário], garante a compreensão do texto apenas com a defi-
nição da palavra ali encontrada”. 

Oliveira e Paiva (2004) arrola, entre dezoito “estratégias cognitivas” de 
aprendizagem do vocabulário, a “consulta ao dicionário” (p. 90) e, nas suas 
sugestões práticas, apresenta um exercício com “gradações de sentidos” no 
qual o “auxílio de um dicionário é fundamental para o sucesso da atividade” 
(p. 93).

No seu sucinto panorama das pesquisas sobre o ensino e aprendizagem 
do vocabulário desde 1999, Read (2004) inclui um item sobre dicionários, 
no qual cita alguns (mais exatamente cinco) estudos empíricos, e, num item 
sobre a utilização de programas de computador, menciona o fato de que “no 
caso de tarefas de leitura realizadas no computador, os aprendizes podem ter 
rapidamente acesso a um dicionário eletrônico ou a links que fornecem glosas 
e outras informações úteis sobre certas palavras do texto que eles provavel-
mente desconhecem” (p. 154).

Como foi anunciado, neste subcapítulo foram citadas apenas opiniões. 
Quanto a pesquisas empíricas, têm sido realizadas bem poucas sobre o uso 
de dicionários na aprendizagem do vocabulário (cf. Welker 2006: 271ss.), 
e, devido a vários fatores (pequeno número de sujeitos, falhas na execução, 
especificidade do assunto estudado), os resultados não são generalizáveis no 
sentido de poder-se afirmar “o uso de dicionários melhora (ou: não melhora, 
ou mesmo piora) a aprendizagem” .

3.1.4 Sobre a tradução no ensino/aprendizagem 
de línguas e os dicionários 

Em 3.1.1 viu-se que alguns autores mencionaram a atividade tradução 
no ensino de línguas (Beattie 1973, Al-Kasimi 1977, Atkins 1985, Wagner 
1985, Snell-Hornby 1987, Marello 1989). De fato, há muitos países em que 
é comum os alunos terem que fazer traduções, inclusive em exames. E mesmo 
em países nos quais predomina o ensino comunicativo – com a quase con-
comitante rejeição da tradução – têm-se levantado vozes a seu favor (cf. Na-
dstoga 1988, Ettinger 1989, Königs 1992, Nae 1994, Weschler 1997, Stib-
bard 1998, Allford 1999, Ferreira 1999, Popovic 1999, Ridd 2000, Stoddart 
2000, Enecoiz Osinaga 2001, Welker 2004a, Werner 2005). No Brasil, há 
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um Programa de Pós-graduação em Lingüística Aplicada (na Universidade 
Brasília), no qual uma das disciplinas é “Tradução no Ensino de LE/L2” e 
onde foram defendidas várias dissertações de mestrado como resultados de 
pesquisas sobre o assunto (Checchia 2002, Cervo 2003, Hargreaves 2004, 
Pierezan 2005, Ribeiro 2005, Silva 2005, Bomfim 2006, Faria 2006, Alves 
2007, Lourenço 2007, Silveira 2007, Costa 2008). Existem também livros 
sobre o tema (Titford & Hieke 1985, Anderman & Rogers 1990, Lavault 
1998, Malmkjaer 1998, Malmkjaer 2004), e em 2008 foi realizado na Irlanda 
um congresso internacional intitulado “Translation in Second Language Teach-
ing and Learning”.

Todo tradutor precisa de dicionários. Isso vale também para aprendizes 
de línguas que fazem traduções, quer em casa quer na aula ou em exames. 
Nesse último caso, o uso de dicionários pode ser permitido ou não. Como 
foi visto em 3.1.1., alguns autores pensam que, traduzindo-se para a língua 
materna, bastam DMs, e freqüentemente recomenda-se que DMs sejam con-
sultados na versão (LM→LE) para verificar se o “equivalente” encontrado 
no DB é realmente adequado no contexto. De qualquer modo, alunos – não 
tradutores profissionais – usam preferencialmente DBs durante tarefas tra-
dutórias.

Foram realizadas várias pesquisas sobre o uso de dicionários na tradu-
ção feita por aprendizes de línguas. Porém, em algumas delas foram traduzi-
das apenas palavras. A tradução de textos – por aprendizes de línguas – ocor-
reu em cerca de vinte estudos (cf. Welker 2006: 256).

3.2  Enquetes e as tendências evidenciadas 

Enquanto o subcapítulo 3.1.1 traz apenas opiniões dos respectivos 
autores, aqui fala-se sobre pesquisas empíricas, mas somente sobre um deter-
minado tipo de estudos empíricos, a saber, levantamentos feitos por questio-
nário. 

Em 1955 foi realizada a primeira enquete sobre o uso de dicionários. 
Ela foi brevemente mencionado pelo pesquisador – que era ao mesmo tempo 
lexicógrafo – em Barnhart (1962). 

Em 1960, na primeira Conferência de Lexicografia, realizada na Uni-
versidade de Indiana, EUA, Householder (1962 [1967: 279]) proferiu a fa-
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mosa frase: “Os dicionários deveriam ser elaborados levando-se em considera-
ção um determinado grupo de usuários e suas necessidades específicas.”                                 

Para poder-se fazer isso, seria necessário conhecer o usuário. Por isso, 
Wiegand (1977: 60ss.)  falou da necessidade de realizarem-se pesquisas empí-
ricas cujos resultados pudessem ajudar o lexicógrafo a redigir melhores verbe-
tes (e, pode-se acrescentar, melhorar os dicionários inteiros).

Enquanto Barnhart dirigiu-se, no seu levantamento, a professores 
(para investigar o uso de dicionários por parte de alunos), Quirk (1973) foi o 
primeiro a fazer uma enquete diretamente entre os aprendizes. Ele se interes-
sou pelo uso de dicionários de LM. Já Tomaszczyk (1979) realizou a primeira 
pesquisa sobre a utilização de dicionários por aprendizes de LE.

Lendo os resumos desse tipo de levantamento por questionário no ca-
pítulo 2 de Welker (2006), constata-se uma grande variedade no que diz 
respeito ao número de informantes, à quantidade de questões e aos assuntos 
abordados. O número de informantes varia de três (!) a 1.600, o número de 
questões, de menos de dez a mais de trinta. Obviamente, com a quantidade 
de informantes diminui também a possibilidade de uma generalização dos 
resultados. Aliás, alguns autores nem revelaram quantos informantes tinham. 
Na grande maioria dos levantamentos, as situações (tipo de usuário, tipo de 
dicionário, tipo de contexto) eram tão específicas que não se pode generalizar 
os resultados a todos os usuários.

Para se ter uma idéia do tipo de perguntas que foram feitas em en-
quetes entre estudantes usando dicionários de LM, arrolo aquelas constantes 
em Greenbaum, Meyer & Taylor (1984). Esses autores quiseram repetir nos 
EUA aproximadamente o que havia investigado Quirk (1973) no Reino Uni-
do. As questões diziam respeito a: 

posse de dicionários
falta de sucesso na tentativa de obter determinada informação
preferência por determinado dicionário
freqüência média de uso
motivos mais comuns das consultas
motivos mais comuns das consultas em casa (isto é, pela família)
procura de sinônimos ou antônimos
procura de informações etimológicas
procura de informações sobre a pronúncia
procura de informações sobre classes de palavras

Em seguida, vieram 9 perguntas começando por “Dicionários deve-
riam...”:
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almejar a completude, incluindo até mesmo palavras bem conhecidas?
conter locuções e expressões idiomáticas?
conter informação sobre regionalismos?
conter gíria?
conter palavras do inglês britânico?
conter verbetes enciclopédicos?
conter informação sobre a pronúncia?
fornecer informações sobre o registro [marcas de uso]?
fornecer informações sobre o uso [notas de uso]?
conter citações de autores famosos para abonar o significado e o uso?

A lista continua assim: 
Qual dicionário o informante possui?
Qual é preferido?
Por que é preferido?
Os pais possuem um dicionário?
Qual/quais?
O informante acha que deveria consultar o dicionário mais freqüente-
mente?
Sobre a compreensibilidade das definições
Sobre a adequação das definições em relação aos conhecimentos dos in-
formantes
A compreensibilidade dos símbolos de pronúncia
A adequação dos símbolos de pronúncia
Sugestões para melhorar os dicionários

Em enquetes entre aprendizes de línguas estrangeiras, algumas per-
guntas eram iguais ou parecidas (por exemplo, sobre a posse de dicionários 
e a freqüência de uso), ao passo que outras eram diferentes, abordando, por 
exemplo, a atividade, ou circunstância de uso, em que se consulta um DM 
ou um DB.  Por exemplo, Tomaszczyk (1979) – cuja pesquisa impressiona 
pelo fato de, apesar de ter sido a primeira desse tipo, o autor ter conseguido 
449 informantes, a quem fez um bom número de perguntas, inclusive sobre 
diversas circunstâncias de uso – diferenciou as respostas conforme essas cir-
cunstâncias. Além disso, ele distinguiu quatro grupos de informantes: Grupo 
Ia – estudantes estrangeiros (117 alunos), Grupo Ib – estudantes poloneses 
na Polônia (167), Grupo IIa – professores de língua e tradutores literários 
(85), Grupo IIb – tradutores técnicos (80). Infelizmente Tomaszczyk não 
manteve essa divisão em todos os resultados, nem a própria divisão, e ele não 
apresentou o questionário como também não revelou as respostas a todas as 
perguntas. Em vez disso, juntou em oito tabelas os dados obtidos. As tabelas 
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concernem às seguintes questões:81

1. Freqüência do uso da língua estrangeira, distinguindo-se seis circunstân-
cias de uso (sendo que ele fala de “habilidades”):  leitura, redação, compre-
ensão oral, expressão oral, tradução (LE→LM), versão (LM→LE).  

2. Número de dicionários usados (diferenciando-se, por um lado, DMs, DBs, 
o uso conjunto de DMs e DBs, dicionários técnicos e “restritos” – isto é, 
por exemplo, de gíria –, e, por outro lado, os quatro grupos de informan-
tes) assim como o grau de satisfação.

3. Tipos de dicionários mais usados pelos quatro grupos: DMs, DBs 
(distinguindo-se a direção LE→LM da direção LM→LE), dicionários 
“restritos”.

4. Freqüência de uso desses quatro tipos de dicionários por aprendizes de 
inglês, alemão, francês e russo, e a respectiva avaliação.

5. Uso de DMs e DBs (diferenciados em grandes, médios e pequenos) por 
alunos e professores de inglês.

6. Freqüência do uso de dicionários, distinguindo-se as seis circunstâncias de 
uso e os grupos I e II, mas não os tipos de dicionários.

7. Porcentagem de informantes dos grupos I e II que usam, nas seis “habili-
dades”, só DBs, ou DBs e DMs (nessa ordem), DMs ou ainda DMs e DBs 
(nessa ordem).

8. Porcentagem de sujeitos que consultaram o significado em DMs, DBs/
LE→LM e em DBs/LM→LE e porcentagem de sujeitos satisfeitos com as 
informações encontradas (quer nas definições quer nos equivalentes).

 Como vimos, entre os informantes dessa enquete encontravam-se, 
além de alunos, também professores e tradutores. Já na pesquisa de Béjoint 
(1981) havia apenas estudantes franceses de inglês numa universidade fran-
cesa. Para dar uma idéia do tipo de perguntas e de respostas (dos 122 apren-
dizes), apresento ambas:82

Você possui um DM de inglês? – 96% possuíam pelo menos um.1. 
Qual (ou quais) possui? –  ALD: 45%, LDOCE: 27%, COD [2. Concise 
Oxford Dictionary]: 14%.
Por que escolheu esse(s)? – Recomendação do professor (85%).3. 
Quando o(s) comprou? – No primeiro ano do curso universitário: 55%; 4. 
no segundo ano: 29%.
Que outros DMs você conhece? – Muito poucos informantes conheciam 5. 
outros.
Se você usa vários DMs, qual você prefere? Por quê? – Houve poucas 6. 
respostas. Quem respondeu, preferiu aquele que comprou. O motivo 

81 Os dados dessa pesquisa já constam em Welker (2006: 62).
82 Os dados dessa enquete já constam em Welker (2006: 68ss.).



94

HerBerT ANDreAs WeLker

alegado era geralmente a grande macroestrutura.
Com que freqüência você usa um DM de inglês? – Uma vez por dia: 7. 
40%; uma vez por semana: 52%.
Que tipos de informação você mais procura no seu DM? – 87% dos 8. 
informantes: o significado; 53%: informação sintática; 52%: sinônimos; 
25%: ortografia; 25%: pronúncia; 19%: variedade lingüística; 5%: eti-
mologia. (Béjoint comenta que a preponderância da busca do significado 
coincide com os resultados da pesquisa de Tomaszczyk e que ela significa 
que os estudantes utilizam o dicionário principalmente em atividades 
receptivas.)
Para que tipo de atividade você mais usa seu dicionário? – Tradução 9. 
LE-LM: 86%; compreensão de leitura: 60%; redação: 58%; tradução 
LE→LM: 58%; compreensão oral: 14%; expressão oral: 9%. (É verdade 
que as atividades receptivas estão nos dois primeiros lugares, mas a por-
centagem para as atividades produtivas redação e versão (LM-LE) – 58% 
– não é desprezível. Aliás, ela combina com a porcentagem da busca de 
informações sintáticas, a saber, 53%.)
Você às vezes folheia seu dicionário sem procurar algo específico? – Sim: 10. 
55%; não: 41%.
Com que atenção você leu a introdução? – Não leu: 34%; superficial-11. 
mente: 55%.
Você usa as informações contidas nos apêndices?12. 83 – Abreviaturas: 40%; 
verbos irregulares: 30%; medidas: 27%; nomes próprios: 12%. (Bejoint 
faz os seguintes comentários: a) se houvesse outras informações nos apên-
dices, talvez elas fossem utilizadas; b) os alunos do quarto ano – portanto, 
mais adiantados – olhavam as listas de verbos irregulares menos; c) a 
procura pelas abreviaturas mostra mais uma vez que os usuários buscam 
principalmente o significado.)
Você usa os códigos que indicam como uma palavra deveria ser empre-13. 
gada? – 55%: não. (O autor diz que esse resultado é decepcionante para 
os lexicógrafos, pois o trabalho de elaboração dos códigos – não aprovei-
tados pela maioria dos alunos – é muito grande. Cabe esclarecer que essa 
pesquisa foi publicada em 1981 e que, desde então, os códigos foram 
melhorados ou abolidos; cf. 4.1.1)
Você está satisfeito com seu DM de inglês? Mais, ou menos, do que com 14. 
seu DB? – Sim: 77%; mais do que com o DB: 36%; mais com o DB: 
17%. (Nota-se que mais informantes se declararam satisfeitos com o DM 
do que com o DB, mas não está claro qual é a opinião dos 47% restantes. 
Béjoint informa ainda que o motivo da maior satisfação com o DM foi o 
fato de esse esclarecer melhor o significado das palavras; por outro lado, 

83 Por “usar”, Béjoint entende, aqui como em perguntas posteriores, “aproveitar as informa-
ções, quer na recepção quer na produção de textos”. 
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os sujeitos observaram que ele exige uma maior competência lingüística 
dos usuários.)
Você se lembra em que ocasiões não achou o que estava procurando? – (Não 15. 
está claro se Béjoint ofereceu opções ou se os informantes responderam 
espontaneamente; de qualquer modo, eles indicaram, como “ocasiões”, as 
razões pelas quais não foram bem-sucedidos na consulta.) Muitos não se 
lembraram, por isso as porcentagens são tão baixas; 29%: definição insa-
tisfatória; 28%: falta de lema; 25%: esclarecimento sintático insatisfatório; 
10%: código incompreensível; 16%: verbete demasiadamente longo; 9%: 
pronúncia não indicada, ou falta de clareza na indicação.
Você pode mencionar palavras que não conseguiu encontrar? – Muitos 16. 
não se lembraram; entre as que foram lembradas, destacam-se gírias, 
americanismos, termos técnicos e palavras compostas.
Que tipo de lexemas você procura mais freqüentemente? – (Os sujeitos 17. 
puderam escolher entre nove categorias e entre “(muito) freqüentemen-
te”, “às vezes”, “(quase) nunca”.) (Muito) freqüentemente: expressões 
idiomáticas (68%); às vezes: palavras enciclopédicas (55%), palavras es-
pecíficas da cultura estrangeira (53%), abreviaturas (49%), gírias (40%); 
nunca: palavras comuns (66%), palavras estruturais (47%), tabuísmos 
(45%), nomes próprios (38%). (Béjoint comenta que os lexemas mais 
procurados são tipicamente palavras ou expressões  que se consultam na 
recepção de textos, não na produção.)
Você usa o seguinte? – Exemplos e citações: 68%; sinônimos: 68%; ima-18. 
gens: 24%. (O autor se surpreende com o pouco aproveitamento das 
imagens, mas ele esquece que, mesmo nos DMAEs, a porcentagem de 
imagens existentes era relativamente pequena.)
Em que verbete você procuraria as seguintes palavras compostas? (Por 19. 
“compounds”,  Béjoint entende tanto palavras compostas – escritas sepa-
radamente – quanto fraseologismos; abstenho-me de citar esses lexemas 
polilexicais e de relatar os comentários dos resultados feitos pelo autor.)  
Você acha que seu dicionário é simples demais ou, ao contrário, deta-20. 
lhado demais? – 50%: simples demais; 45%: na medida certa. 
Comentários livres. – As observações mais comuns foram: a quantida-21. 
de de exemplos e de expressões idiomáticas é insuficiente; faltam no-
mes próprios; faltam americanismos (ou o número é insuficiente); todos 
os dicionários deveriam usar a mesma transcrição fonética; tipografia, 
layout e ilustrações nem sempre são claras.

Um exemplo de uma ampla pesquisa entre aprendizes de línguas es-
trangeiras é Hartmann (1999). Os informantes eram alunos de uma univer-
sidade no Reino Unido. 710 (ou seja, 35%) dos 2.040 questionários distri-
buídos foram preenchidos e devolvidos por estudantes de várias faculdades e 
centros. Entre os informantes havia estrangeiros estudando em alguma das 
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faculdades ou aprendendo inglês no Centro de Inglês, mas o autor não revela 
o número nem diferencia ingleses e estrangeiros nos resultados. Para permi-
tir uma comparação entre essa e a pesquisa de Béjoint (1981), apresento as 
questões e os dados das respostas (sem mencionar informações pessoais, como 
idade, sexo, curso):84

Início do uso de dicionários: na escola de primeiro grau – 72,5%; no •	
segundo grau – 25,8%.
O primeiro dicionário foi adquirido enquanto o aluno estava: na escola •	
de primeiro grau – 39,9%; no segundo grau – 49,2%; em outro tipo de 
escola – 4,1%; na universidade – 3,9%.
Tipos de dicionários possuídos (os informantes podiam marcar um ou •	
vários de cinco): DM – 94,7%; DB – 77,2%; thesaurus ou dicionário 
de sinônimos – 66,2%; enciclopédia – 40,5%; dicionário temático (por 
exemplo, de música) – 37,8%.
Posse de algum tipo de dicionário eletrônico: nenhum – 65,5%; “na for-•	
ma de um computador” (não está claro se se trata de dicionários em 
CD-ROM ou na internet) – 22,3%; em forma de calculadora de bolso 
– 7,1%; em outro formato – 3,5%.
Quantidade de dicionários possuídos: em média – 5,9; pelo menos 1 – •	
98,3%; mais de 4 – 46%; média de dicionários de LM (inglês) – 4,99; 
média de dicionários de outras línguas: 10,1685; alunos de Letras-Inglês: 
10,47; alunos de LE: 6,15; menor média: alunos de Engenharia ou Com-
putação (3,09).
Tipo de dicionário usado mais freqüentemente: DM – 50,4%; DB – •	
39,8%; thesaurus – 5,1%; dicionário temático – 3,7%; enciclopédia – 
0,9%.
Dados do dicionário dos quais os sujeitos conseguem se lembrar: título – •	
80,2%; cor – 76,1%; editora – 62,3%; tamanho – 59,7%; ano de publi-
cação – 57%; editor (organizador) – 35,9; número de verbetes – 30%.
Motivo da comp•	 ra do último dicionário: escolha própria – 55,5%; reco-
mendação do professor – 30,6%.
Escala de prioridades dos fatores levados em conta na compra (máximo •	
6): relevância para as necessidades – 4,04; número de verbetes (“words”) 
– 3,39; número de exemplos – 3,25; preço – 3,21; a reputação da editora: 
3,15; a facilidade com que o dicionário pode ser levado consigo – 2,84. 

84 Os dados dessa pesquisa já constam em Welker (2006: 123ss.).
85 esse número não pode estar correto: se a maior média (dos alunos de Letras-Inglês) de todos 
os tipos de dicionários é de 10,47, a média de todos os alunos de um único tipo (dicionário 
de outra língua) não pode ser 10,16, devendo ser menor, inclusive porque a média dos alunos 
de Le foi de apenas 6,15.
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Utiliza•	 ção das informações fornecidas nos apêndices: lista de abreviatu-
ras – 52,6%; lista de verbos irregulares – 46,5%; unidades de medidas 
– 33,5%; lista de nomes próprios – 16,3%.
Sobre as orientações dadas na introdução (no caso de o sujeito saber que •	
elas existem): elas não são lidas – 70,9%; são consideradas amigáveis  – 
21,8%; são lidas – 10,2%.  
Lugar ou ocasião em que se usa o dicionário: em casa – 97,7%; na biblio-•	
teca – 58,6%; na sala de aula – 17,8%; em exames – 10,6%.
Circunstância de uso: tarefa de expressão escrita – 91,2%; leitura de •	
livros-texto – 68,3%; exercício de tradução – 60%; fazendo jogos de pa-
lavras – 40,4%; leitura de revistas acadêmicas – 39,1%; leitura de livros 
por diversão – 26,9%; leitura de jornais e revistas – 26,2%.
Estratégias adotadas quando aparecer uma palavra desconhecida (em •	
ordem de prioridades): consultar o dicionário – 2,71; adivinhar o signi-
ficado – 2,53; perguntar a outras pessoas – 2,46; ignorá-la e continuar 
lendo – 2,06.
Freqüência com que o dicionário é usado em quatro circunstâncias de •	
uso, de uma escala de 1 a 4: expressão escrita – 2,95; leitura – 2,46; com-
preensão oral – 1,53; expressão oral – 1,29.
Freqüência com que oito tipos de informação são procurados: significado •	
– 3,16; ortografia – 2,98; sinônimos ou palavras com significado seme-
lhante – 2,38; exemplos de uso – 2,13; gramática – 1,95; informação 
enciclopédica – 1,87; pronúncia – 1,64; etimologia – 1,63.
Satisfação com a própria habilidade de usar o dicionário: satisfeitos – •	
90,6%; insatisfeitos – 6,4%.
A informação procurada não é encontrada: às vezes – 74,1%; nunca (isto •	
é, isso nunca acontece) – 13,5%; freqüentemente – 8,6%; muito fre-
qüentemente – 0,7%. 
Que tipo de informação é o mais difícil de ser achado: termos técnicos – •	
52,2%; fraseologismos (“idioms and phrases”) – 42,3%; palavras inglesas 
comuns em determinadas áreas (sem serem termos técnicos) – 29,1%; 
palavras inglesas comuns – 6,4%.
Causas das dificuldades: informação insuficiente no dicionário – 63,7%; •	
layout pouco claro – 19,7%; falta de leitura das instruções sobre o uso 
– 12%; falta de conhecimento do dicionário – 8,2%; falta de habilidade 
de consulta – 8,0%.
Usar dicionários: vale a pena – 77,2%; é fácil – 58,3%; é divertido – •	
12,1%; é tedioso – 10,6%; ajuda pouco – 2%.
Usar dicionários: melhora a expressão escrita – 83,2%; melhora o de-•	
sempenho nos estudos – 77,3%; melhora a leitura – 64,7%; ajuda na 
expressão oral – 37%.
O uso de dicionários foi ensinado: um pouco – 43,2%; nunca – 34,6%; •	
sim – 21%.
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O ensino do uso de dicionários é considerado: importante – 39,4%; •	
muito importante – 30,2%; não importante – 15,5%.

O número de informantes dessa pesquisa foi bastante grande, mas ela 
diz respeito somente a estudantes universitários no Reino Unido (e não foram 
diferenciados os ingleses dos estrangeiros). 

Já foi dito que muitos dos resultados das enquetes não são generali-
záveis devido ao pequeno número de informantes ou à especificidade dos 
usuários.

Além disso, há um problema para o qual Hatherall (1984: 184) cha-
mou a atenção. Suas observações são tão freqüentemente citadas quanto a 
frase de Householder acima: “Os sujeitos estão dizendo o que fazem, ou o que 
acham que fazem, ou o que acham que deveriam fazer, ou há uma mistura 
de tudo isso? Todos eles definem as categorias da mesma forma, e da mesma 
maneira que o pesquisador?”

Ou seja, segundo esse autor – e vários outros metalexicógrafos –, não 
se pode confiar que as respostas dos informantes correspondam à realidade. 
Às perguntas de Hatherall pode-se acrescentar a questão da memória: quem 
é que se lembra, ou tem consciência, de quantas vezes consulta o dicionário, 
o que mais procura, quais as causas das dificuldades etc.? Portanto, os resul-
tados são não somente subjetivos – ou seja, fica-se sabendo não o que ocorre 
realmente, mas o que os informantes pensam que acontece – como tam-
bém impressionísticas, sem falar das questões em que se pede explicitamente 
apenas sua opinião (por exemplo, sobre a importância do ensino do uso de 
dicionários).

Apesar de tudo isso, há algumas tendências que se evidenciam nas en-
quetes entre aprendizes e professores de línguas estrangeiras (cf. Engelberg & 
Lemnitzer 2001: 70s.):86

Uma minoria de alunos recebeu treinamento no uso de dicionários.•	
Poucos sabem escolher os dicionários que melhor lhes convêm e con-•	
hecem bem aqueles que consultam. Isso vale também para boa parte dos 
professores.
Os professores sobreestimam as habilidades de uso dos estudantes.•	
Os aprendizes preferem DBs. Com o aumento da proficiência em Le, •	
aumenta o uso de DMAes (ou de DMs parecidos), mas os DBs não são 
descartados, sendo mesmo consultados por muitos alunos avançados.
A qualidade dos DBs é criticada mais do que a dos DMs.•	

86 restrinjo-me à Le porque existem bem menos levantamentos sobre o uso de dicionários de 
LM.
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DMs são consultados principalmente em atividades receptivas.•	
Os aprendizes queixam-se da dificuldade das definições nos DMs.•	
As informações mais procuradas são nitidamente: o significado (ou •	
equivalente em LM nos DBs), o equivalente – ou tradução – em Le e a 
ortografia.
Os usuários desejam definições mais claras, mais facilmente compreen-•	
síveis, como também mais exemplos e um melhor layout do dicionário.
Os textos externos (introdução, apêndices) raramente são lidos.•	
Dicionários eletrônicos ainda são usados bem menos do que dicionários •	
impressos.

3.3 Habilidades de consulta

Muitos autores já admitiram e afirmaram – baseados quer em suas 
experiências e observações quer em pesquisas empíricas – que o uso de dicio-
nários não é tão fácil quanto parece. 

Em 3.1.1 citei Mathews (1955), que já disse o seguinte sobre consultas 
a dicionários de LM: 

[...] poucos estudantes são capazes de usar seus dicionários de maneira 
eficiente. [...]  uma coisa é achar uma palavra num dicionário, outra to-
talmente diferente é compreender plenamente as informações dadas sobre 
ela. 

E Elliot (1972:178) – também já citado – opinou sobre DMs de LE: 

Os alunos deveriam ser iniciados no uso de um dicionário de inglês. Não 
é fácil usar um dicionário até que se tenha um certo conhecimento da 
língua ... Iniciar significa: 1) ... eles deveriam ter alguma prática em en-
contrar uma palavra rapidamente. 2) Onde mais de uma definição ou 
sinônimo são fornecidos, eles precisam de prática para descobrir qual é 
relevante para o contexto em questão.

Mas é preciso muito mais do que apenas encontrar a palavra e escolher 
a acepção adequada. Certamente há, em diversos países, autores que escreve-
ram mais detalhadamente sobre as dificuldades de uso, principalmente em re-
lação a dicionários de LM e a alunos de Ensino Fundamental ou Médio, mas 
no que diz respeito a DMs de LE,  Scholfield (1982) costuma ser citado como 
o primeiro a enumerar vários passos a serem dados em consultas durante a 
leitura. Ele indicou os seguintes passos (e deu alguns exemplos e explicações 
que não cabe mencionar aqui):
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Localize [no texto] a(s) palavra(s) ou o sintagma que você não compre-1. 
ende.
Se a palavra desconhecida estiver flexionada, remova as flexões para des-2. 
cobrir a forma que você tem que consultar (a forma canônica).
Procure a palavra desconhecida na lista alfabética.3. 
Se você não conseguir achar pelo menos uma palavra-entrada para aquilo 4. 
que é desconhecido, tente um dos procedimentos seguintes:
a) Se o desconhecido parece ser uma locução ou expressão idiomática, ou 

uma  palavra composta, tente consultar cada elemento principal.
b) Se o desconhecido parece ter um sufixo, tente o verbete da palavra-base.
c) Se o desconhecido parece ser uma forma flexionada irregular ou uma 

variante ortográfica, procure em verbetes próximos.
d) Se houver um apêndice, procure lá.
Se houver várias acepções ou palavras-entrada homográficas, reduza-as 5. 
por eliminação.
Compreenda a definição e integre-a no contexto onde o desconhecido 6. 
foi encontrado. Isso pode implicar: a) consultar palavras desconhecidas 
que ocorrem na própria definição; b) fazer ajustes achando a comple-
mentação ou colocação certa; c) ajustar a classe de palavra; e d) ajustar o 
significado [isto é, mesmo tendo escolhido a acepção mais apropriada, o 
significado pode não ser exatamente aquele do texto].
Se nenhuma das acepções parece adequada, tente inferir um significa-7. 
do a partir dos significados constantes no dicionário. Se mais de uma 
parecerem adequadas, procure outras pistas contextuais no texto para 
desambiguar.

Nesi (1992) fez uma lista mais simples – também para o caso da leitura 
e do uso de DMs de LM – enumerando e explicando “cinco fases do uso de 
dicionários”: 1) identificar a palavra a ser consultada; encontrar o verbete; 3) 
encontrar a definição apropriada; 4) compreender a definição; 5) aplicar a 
definição.

Como não existe apenas a recepção, Béjoint (1994) arrola operações 
– necessárias ou eventuais – que ocorrem quando se precisa consultar um 
dicionário em diversas circunstâncias de uso:87

Escolher o dicionário adequado, de acordo com o problema;1. 
identificar o item lexical problemático;2. 
determinar o lugar mais provável do dicionário em que o item lexical 3. 
possa ser tratado;
adivinhar a forma em que a palavra está registrada (a forma do lema);4. 

87 Baseio-me na segunda edição (Béjoint 2000: 155s.). Béjoint (1989: 210) já havia estabeleci-
do uma lista de dictionary skills (literalmente: “habilidades de dicionários”; melhor: “habilida-
des no uso de dicionários” ou “habilidades de consulta”).
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adivinhar onde o item aparece na ordem alfabética (por exemplo, nomes 5. 
próprios ou abreviaturas podem estar em apêndices);
encontrar a palavra enquanto lema ou sublema, ou encontrá-la dentro 6. 
de um verbete ou subverbete; isso pode implicar que se precise escolher 
entre homógrafos e utilizar informações sintáticas ou semânticas;
interpretar a informação dada no verbete; isso pode significar que se pre-7. 
cise interpretar: 

informações sobre a ortografia: de formas derivadas ou conju-•	
gadas, do plural, do comparativo, de verbos irregulares, infor-
mação sobre a divisão silábica etc.;

informações sobre a pronúncia: sons; posição do acento etc.;•	
informações sobre variedades lingüísticas: marcas de uso;•	
informações sobre a sintaxe: classe de palavra, posição do adje-•	

tivo, aspecto contável ou incontável dos substantivos, escolha 
da preposição etc.;

informações sobre o significado: sinônimos e antônimos, hiper-•	
ônimos e hipônimos em diversos tipos de definições, outros 
tipos de relações semânticas, exemplos, citações, ilustrações 
pictóricas, significados figurados etc.;

informações sobre a história da palavra: etimologia. •	
Para concluir, cito Nesi (1999), que fez uma “taxonomia de habilida-

des de referência” na qual incluiu “todas as habilidades de consulta a dicioná-
rios de que um estudante de línguas em nível universitário poderia precisar 
para usar dicionários eficazmente”. Elas estão agrupados em cinco fases (uma 
sexta sendo “compreender assuntos lexicográficos” gerais):

Primeira fase: antes do estudo
saber quais tipos de dicionários existem e qual/quais dicionário(s) con-1. 
sultar/comprar
saber quais tipos de informações se encontram em dicionários e outros 2. 
tipos de obras de referência

Segunda fase: antes da consulta
decidir se a consulta é necessária1. 
decidir o que consultar2. 
decidir qual é a forma do item lexical a ser consultado3. 
decidir qual dicionário tem a maior probabilidade de fornecer as infor-4. 
mações procuradas
adivinhar, pelo contexto, o significado do item a ser consultado5. 
identificar a classe de palavra desse item6. 

Terceira fase: encontrar a informação no verbete
compreender a estrutura do dicionário1. 
compreender a alfabetação e a distribuição das letras2. 
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compreender a correspondência grafo-fonêmica (ou a falta dessa corres-3. 
pondência)
compreender o uso de curingas em buscas em dicionários eletrônicos4. 
escolher entre homônimos5. 
encontrar formas derivadas6. 
encontrar unidades complexas (fraseologismos)7. 
compreender o sistema de remissões em dicionários impressos, e de 8. links 
em dicionários eletrônicos

Quarta fase: interpretar as informações fornecidas no verbete
distinguir os componentes de um verbete1. 
diferenciar informações relevantes de irrelevantes2. 
encontrar informações sobre a ortografia3. 
compreender convenções tipográficas e o uso de símbolos, sobrescritos 4. 
numerados, pontuação
interpretar o Alfabeto Fonético Internacional e informações sobre a pro-5. 
núncia
interpretar informações etimológicas6. 
interpretar informações morfológicas e sintáticas7. 
interpretar a definição ou tradução8. 
interpretar informações sobre colocações9. 
interpretar informações sobre o uso idiomático ou figurado10. 
extrair informações dos exemplos11. 
interpretar marcas de uso 12. 
procurar informações adicionais (nos textos anteriores, apêndices, 13. links)
verificar e aplicar as informações obtidas na consulta14. 

Quinta fase: registrar as informações 
peneirar as informações obtidas1. 
decidir como registrar as informações2. 
compilar um caderno de vocabulário ou fichário3. 
usar, num dicionário eletrônico, uma seção para anotações4. 

O fato de eu ter citado esses diversos autores não significa que eu con-
corde inteiramente com as listagens (e a seqüência dos passos); por exemplo, 
a quinta fase de Nesi não diz respeito a uma consulta comum, e sim à apren-
dizagem do vocabulário. Eu queria apenas mostrar que os metalexicógrafos 
estão conscientes de que se precisa de muita habilidade – ou, pensando-se 
nas diversas situações de consulta, de várias habilidades – para aproveitar as 
informações fornecidas nos dicionários.

Chamo atenção para uma habilidade que talvez seja considerada des-
necessária ou pouco importante: encontrar o item lexical procurado num 
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dicionário alfabético. Primeiro, às vezes até mesmo pessoas letradas se con-
fundem com o alfabeto e perdem tempo procurando a palavra; segundo, 
crianças e pessoas menos letradas têm dificuldade com o alfabeto; terceiro, 
numa língua românica ou germânica estrangeira, o alfabeto latino pode ser 
um pouco diferente do da LM, de modo que é necessário não somente co-
nhecê-lo como também saber como o dicionário procede na ordenação,88 e, 
quarto, não podemos esquecer os falantes de línguas nas quais não existe esse 
alfabeto. Eles também têm que tê-lo aprendido e saber a seqüência das letras 
na macroestrutura. O mesmo vale evidentemente para todos os usuários que 
consultam um dicionário de uma língua que não possui as letras e o alfabeto 
da sua própria LM (por exemplo, árabe, chinês, japonês).

3.4 Sobre o ensino do uso de dicioná-
rios89

Machado (2001) pergunta no título de seu artigo: “Dicionários: não 
será preciso ensinar como usá-los?”

Muitos autores já haviam respondido essa pergunta afirmativamente.

3.4.1 Autores a favor desse ensino

Béjoint (1989) arrola os nomes de diversos autores que falaram da 
necessidade do ensino do uso de dicionários (p. 208). O mais antigo desses 
escritos data de 1923. Da segunda metade do século XX, ele menciona, entre 
outros: 

Mathews (1964), Beattie (1973), Marckwardt (1973), Barone (1979), 
Ard (1982), Scholfield (1982), Descamps & Vaunaize (1983), Mitchell 

88 segundo a Wikipedia (http://pt.conlang.wikia.com/wiki/Alfabeto_latino), “o ç é considera-
do uma letra diferente do c em turco, mas não em português ou francês; ä e ö são consideradas 
letras diferentes de a e o em sueco, mas não em alemão. Isto diz respeito à ordem na qual as 
palavras aparecem nos dicionários e classificações alfabéticas.” Por exemplo, em alemão o ö 
representa um som diferente do da letra o, mas essa diferença fonológica – em geral – não é 
levada em conta, de modo que se deve procurar uma palavra escrita com ö como se ela estivesse 
escrita com o.  Por outro lado, quando duas palavras são – com exceção do trema – idênticas, 
a com ö é registrada após aquela com o (e.g. Ode, Öde). 
89 Neste sub-item repito boa parte do conteúdo do capítulo 7 de Welker (2006).
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(1983), Tono (1984), Griffin (1985), Herbst (1985), Kipfer (1985), Ross-
ner (1985), Underhill (1985), Crystal (1986), Heath & Herbst (1985), 
Hartmann (1987), Kühn (1987). 

Aos artigos e livros citados por Béjoint podemos acrescentar, entre 
outros:

Jungmann (1965): ele descreve atividades que objetivam ensinar o uso de 
DMs de língua materna e de enciclopédias a alunos alemães de Ensino 
Fundamental;

Yorkey (1969): depois de examinar cinco college dictionaries norte-ameri-
canos para verificar qual seria o melhor para um aluno estrangeiro (cf. 
5.3.1.1), ele alerta que é necessário ensinar-lhe o uso;

Menzel (1977): tratando do uso de DMs de língua materna por alunos de 
Ensino Fundamental na Alemanha, o autor mostra algumas atividades 
de sala de aula com as quais se pode ensinar o uso desses dicionários;

Arnold (1979): ele incluiu na sua tese de doutorado uma proposta de 
exercícios para treinar o uso de dicionários; 

Göller (1981): ele propõe brevemente alguns exercícios para melhorar o 
uso de dicionários de francês por alunos do Ensino Médio na Alema-
nha;

Whitcut (1986): mostrando principalmente as dificuldades inerentes às 
consultas, ela salienta a necessidade de o usuário ser orientado ou mes-
mo treinado (esse artigo é citado em uma outra página de Béjoint 
1989);

Herbst & Stein (1987): eles alertam para a necessidade do ensino de dic-
tionary-using skills;

Kühn (1987): ele discorre detalhadamente sobre dicionários escolares para 
alunos alemães do Ensino Fundamental, esclarece quando e para que eles 
podem ser usados e propõe atividades de “trabalho com o dicionário”;

Walz (1990): ele discute e defende o ensino de habilidades de uso;
Harmer (1991): ele aponta para a necessidade de se ensinar o uso de DMs 

e sugere alguns exercícios (p. 176ss.);
Herbst (1992): ele salienta a importância do ensino do uso de dicionários 

em aulas de LE na universidade e fala dos objetivos, dando alguns 
exemplos do que teria que ser ensinado;

Roberts (1992): ela defende o ensino do uso de dicionários para alunos de 
cursos de Tradução e propõe algumas estratégias; 

Schmitz (1992): ele relata uma experiência de ensino da lexicografia em 
um curso de pós-graduação no Brasil;

Whitfield (1993): ela relata uma experiência na qual, em vez de ensinar o 
uso de dicionários de maneira desagradável, pediu a seus alunos para 
elaborarem um pequeno dicionário de gírias, o que se tornou uma 
atividade muito proveitosa;
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Carstens (1995): citando principalmente Béjoint (1989), ela discorre so-
bre as habilidades de consulta, que, na sua opinião, têm que ser ensi-
nadas;

Kussmaul (ou melhor, Kußmaul) (1995): ele defende (na p. 124, segundo 
citação em Sánchez Ramos 2004: 250) o ensino do uso de dicionários 
em cursos de Tradução;

Eggert (1996): depois de falar da importância de dicionários em várias 
circunstâncias de uso, ela mostra brevemente alguns exemplos de exer-
cícios para os alunos aprenderem a consultar DAs;

Horsfall (1997): ele discorre sobre mudanças no ensino de LE, sobre várias 
versões do Currículo Nacional (supostamente da Grã-Bretanha) e, ci-
tando opiniões de diversos autores, sobre vantagens e desvantagens do 
uso de dicionários, salientando a necessidade de ensiná-lo;

López Barrios (1997): ele propõe exercícios;
Chi (1998, 2003): ela fez um estudo verificando a influência do ensino do 

uso de dicionários sobre as habilidades de consulta;
Doppagne (1998)90

Kernerman (1998): ele defende o ensino de dictionary skills;
Sandfuchs (1998): ele fala sobre o ensino do uso de dicionários nas escolas 

primária e secundária alemãs; 
Gelpí (1999): ela enumera um grande número de finalidades de exercícios 

que podem ser feitos com o dicionário e mostra alguns exemplos de 
tais exercícios, previstos para estudantes universitários na área da “me-
diação lingüística” (por exemplo, tradutores e revisores de textos); 

Martín García (1999): ela fala em geral sobre diversos tipos de dicionários 
(entre outros, DMs de espanhol) e seus componentes, defende o ensi-
no do uso e propõe exercícios;

Poulet (1999): depois de afirmar que, num curso de pós-graduação para 
futuros professores de LE, numa universidade britânica, de duas a três 
horas são dedicadas a “estratégias para adquirir e desenvolver o uso 
eficaz de dicionários bilíngües”, ele mostra um exemplo tirado de um 
livro de exercícios (de outro autor), resume o estudo de Barnes, Hunt 
& Powell (1999) e menciona o de Bishop (1998); 

90 Observando que seus alunos belgas não utilizam os DMAes de inglês e que a maioria nem 
os conhece, a autora quis ensiná-los a usarem tais learners´ dictionaries. Primeiro, ela pensou 
em mostrar-lhes quantos erros numa redação poderiam ter sido evitados se eles tivessem re-
corrido aos dicionários. Depois, ela achou melhor convencê-los de que esses DMAes não são 
apenas ferramentas “anti-erro” e sim instrumentos para melhorar seus conhecimentos de in-
glês. Assim, ela resolveu ensinar de que maneira pode-se aproveitá-los. Na verdade, o material 
elaborado por ela restringe-se ao uso do COBUILD2, e os exercícios são baseados no Workbook 
desse dicionário. Além dessas observações, Doppagne avisa que no final da experiência faria 
um teste para verificar se o treino melhorou o uso dos DMAes. Infelizmente, parece que não 
foi publicado nenhum relato de tal estudo. 
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Bishop (2000): após uma enquete sobre o uso de dicionários (cf. 2.2), ele 
apresenta algumas “diretrizes”, ou seja, conselhos, para as consultas 
durante exames;

Bishop (2000a): tendo organizado um seminário de debates sobre o ensino 
do uso de dicionários, ele apresenta novamente (como já em Bishop 
2000) conselhos para a utilização proveitosa de DBs; na sua opinião, 
as “diretrizes” poderiam servir aos professores a prepararem aulas ou 
exercícios;

Schaeder (2000): em um dos itens do artigo, ele mostra possibilidades de 
exercícios;

Fernández de la Torre Madueño (2001):  no último item de seu artigo, ela 
defende o ensino do uso de dicionários e diz, em termos gerais, sobre 
quais tópicos poderiam ser feitos exercícios;

Prado Aragonés (2001): ela arrola vários itens que o professor deve consi-
derar quando ajuda os alunos a escolherem bons dicionários e mostra 
exemplos de tarefas que poderiam ser-lhes dadas para eles aprenderem 
a usá-los;  

Campoy Cubillo (2002): como Whitfield (1993), ela pediu a seus alu-
nos (85 estudantes espanhóis de Química) para produzirem, a partir 
da leitura de textos técnicos em inglês, seus próprios dicionários, de 
cerca de cem verbetes; o objetivo foi melhorar a aprendizagem do vo-
cabulário e conscientizar os alunos de assuntos lexicográficos; a autora 
mostra quais informações foram incluídas nos verbetes e quais foram 
as dificuldades que os estudantes sentiram; ela afirma que os dois ob-
jetivos foram alcançados e que a grande maioria dos estudantes gostou 
da experiência; 

Alvar Ezquerra (2003): em uma parte de seu livro, ele propõe exercícios;
Hadebe (2004): ele salienta a necessidade de se ensinar o uso de dicioná-

rios e discorre sobre os problemas existentes no caso da língua Ndebele 
do Zimbabwe (por exemplo, atitudes negativas na população com re-
lação ao Ndebele e o número insuficiente de professores);

Höfling, Silva e Tosqui (2004): as autoras sugerem que se desenvolvam, 
na sala de aula de LE, atividades que objetivem familiarizar o aprendiz 
com o uso de dicionários; no final, dão alguns exemplos concretos de 
atividades em aulas de inglês;

Pérez Basanta & Sánchez Ramos (2004): elas discorrem sobre um curso 
virtual que objetiva melhorar a competência lexical de alunos de in-
glês e do qual faz parte um módulo que ensina o uso de dicionários 
online;

Werner (2005): ele trata detalhadamente das vantagens de se utilizarem 
DBs no ensino do espanhol como LE, enfatiza a necessidade de uma 
“didática dos dicionários” e arrola alguns tipos de exercícios e de tare-
fas a serem realizadas pelos alunos.   
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3.4.2 Sobre dictionary workbooks

Além de artigos ou monografias em que se preconiza o ensino do uso 
de dicionários e, às vezes, se propõem exercícios, existem livros que objetivam 
ensinar exatamente isso. Eles costumam ser chamados de dictionary work-
books. Os mais citados são os de Whitcut (1979) e, sobretudo, de Underhill 
(1980), cada um deles pretendendo treinar o usuário a consultar eficiente-
mente um determinado DMAE. Outros são, por exemplo: 

Heath, Herbst & Kucharek (1989): dirigindo-se a professores alemães de 
inglês, os autores explicam por que uma “didática do dicionário”, isto 
é, o ensino do seu uso, é necessária, e apresentam exercícios baseados 
no LDOCE; 

Berwick & Horsfall (1996): nas atividades propostas, eles diferenciam en-
tre DBs e DMs e dão dicas para o uso de dicionários em exames; 

Maldonado (1998): a autora propõe exercícios para melhorar o uso de di-
cionários de língua materna na Espanha, distinguindo o Ensino Fun-
damental e o Ensino Médio; 

Wright (1998): dirigindo-se aos professores de inglês, o autor dá esclareci-
mentos gerais sobre dicionários e propõe muitas atividades pedagógi-
cas para diversas circunstâncias de uso.91 

Stark (1990) analisou e comparou tais manuais (aqueles publicados até 
1989). No primeiro capítulo, ele esclarece o que eles são, como eles se apresen-
tam, a quem se destinam e quais seus principais objetivos. No segundo capítu-
lo, o autor discorre sobre as informações que aprendizes necessitam (“language  
needs”) e que eles precisam buscar nos dicionários (“reference needs”) assim como, 
brevemente, sobre as habilidades de consulta (“reference skills”). No terceiro e 
mais longo capítulo, Stark arrola primeiro vários quesitos gerais e depois mostra 
em que medida cada um dos 40 manuais examinados atende a esses quesi-
tos e a questões mais específicas, as quais dizem respeito ao oferecimento de 
orientações para o usuário conseguir encontrar determinadas informações. No 
quarto e último capítulo, ele apresenta um resumo dos dados, afirmando, por 
exemplo: 60% dos manuais dão orientações sobre as classes das palavras e sobre 
sinônimos, 48,4%, sobre expressões fixas, mas apenas 22,9%, sobre colocações. 
As análises e comparações resultaram em uma quantidade impressionante de 
dados, mas não cabe entrar em detalhes. Porém, vale acrescentar que a grande 

91 O título do livro de Wright faz pensar que se trata de uma introdução à lexicografia. seria 
mais correto o autor deixar claro, pelo menos num subtítulo, que o livro é apenas um diction-
ary workbook. 
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maioria dos manuais analisados por Stark acompanha – ou ensina o uso de – 
determinados dicionários; somente quatro ou cinco pretendem ajudar a utilizar 
certos tipos de dicionários (por exemplo, DMs de um idioma específico). Qua-
torze workbooks “acompanham” DMAEs, treze, DLMs ou DPLMs, doze, DBs, 
e um oferece instruções sobre o uso tanto de DLMs quanto de DBs.92 

Em sua sucinta resenha, Béjoint (1991) lamenta que o livro de Stark 
se concentre em workbooks ingleses, e ele afirma que existem tais livros em 
outros países, como a França, Israel e Índia.93 

Como vimos acima, novas obras que ensinam o uso de dicionários 
foram publicadas após 1990. 

Também nos próprios dicionários são às vezes mostrados exercícios 
que têm o mesmo objetivo. No Brasil, o primeiro em que isso foi feito parece 
ser o DB Yázigi Dictionary for High Schools (1973).94

3.4.3 Pesquisas sobre o ensino do uso de dicionários

Por enquanto, existem muito poucos estudos nos quais se pretendeu 
verificar o efeito do ensino do uso de dicionários. A um deles (Chi 2003) não 
tive acesso.95 Repetindo o que consta em Welker (2006: 429-433) e acres-
centando o estudo de Araújo (2007), faço um breve resumo de quatro dessas 
parcas pesquisas.

92 esse último é, na verdade, uma introdução à lexicografia (Hausmann 1977), mas stark a 
incluiu no seu estudo porque ela contém, ao final de cada capítulo, uma tarefa pela qual Haus-
mann quer estimular aprendizes de francês a conhecerem melhor DMs e DBs desse idioma. 
–  O primeiro dictionary workbook citado por stark data de 1935, o segundo, de 1963, ambos 
publicados nos eUA e tratando do uso de DLMs. 
93 Para alunos italianos existe o de Marello (1993).
94 Além de dictionary workbooks e outras publicações que pretendem ensinar especificamente 
o uso de dicionários, é preciso mencionar livros-texto nos quais se encontram sugestões ou 
exercícios para praticar consultas. Müller (2000) verificou em que medida livros-texto de inglês 
usados no Brasil oferecem atividades que levam ao uso de dicionários e, desse modo, ajudam o 
aluno a aprender a utilizá-los, e Amorim (2003) estudou o uso de dicionários escolares brasi-
leiros nas primeiras séries do ensino Fundamental, investigando especialmente o que se afirma 
sobre dicionários em 34 livros didáticos, quais tipos de exercícios de manuseio são propostos, 
o que os professores pensam a respeito dessas obras de referência e quais exercícios são feitos 
pelos alunos de fato.
95 em Chi (1998) a autora havia descrito sua pesquisa em curso, e em Chi (2003a) consta no resu-
mo: “Mediante análises estatísticas e qualitativas, o estudo comprova que [o ensino do uso de dicio-
nários] é eficaz, provendo os estudantes dos conhecimentos e habilidades necessárias para utilizar 
learners’ dictionaries ingleses quando precisam resolver problemas lingüísticos específicos.” 
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Carduner (2003)

Convicta da necessidade de se ensinar o uso de dicionários, a autora in-
cluiu, em três semestres (ou seja, três vezes) exercícios com esse fim nas aulas 
de um curso de espanhol de uma universidade norte-americana. As atividades 
referentes aos dicionários – principalmente a DBs – estavam totalmente inte-
gradas nesse curso (de gramática e redação). 

No começo e no final do semestre, ela fez uma enquete entre os alunos 
para saber sua opinião e avaliar a utilidade dos ensinamentos e exercícios. 
Infelizmente, Carduner não informa o número de sujeitos. Tendo feito a ex-
periência três vezes, ela apenas se refere às turmas A, B e C. 

Nas turmas A e B foram feitas perguntas mais gerais, na turma C, 
algumas mais específicas.

Resultados:
No início do semestre, 76% dos alunos da turma A e 59% da turma B •	
afirmaram que sabiam muito sobre o uso de DBs. Mesmo assim, ao final 
do curso, 82% dos estudantes da turma A e 93% da turma B indicaram 
que haviam aprendido muito, ou mais do que esperavam.
Na turma C, 67% disseram que tinham aprendido muito.•	

Na sua análise qualitativa das respostas, Carduner observa que as ati-
tudes dos estudantes com relação ao treino de habilidades de uso foram, em 
geral, positivas, e ela cita algumas afirmações a respeito do que exatamente 
eles tinham aprendido.

Bishop (2001) 

O autor queria avaliar em que medida o ensino do uso de dicionários 
melhora o desempenho. Como tarefa, escolheu a redação de um texto sobre 
o lazer. Os estudantes tinham 90 minutos para redigi-lo.

Os sujeitos foram 30 alunos de francês da Open University – ou seja, 
devem ter sido adultos britânicos – de proficiência variada. Foram formados 
dois grupos de 15 estudantes cada, um de teste (GT) e um de controle (GC). 
Ambos escreveram a redação, a qual foi fotocopiada pelo autor e devolvida, 
sem correções, aos alunos, que deviam tentar melhorar seus textos, tendo 
novamente 90 minutos a sua disposição. A diferença entre os dois grupos foi 
que o GT fez, entre as duas atividades, um curso de treinamento no uso de 
dicionários.

Bishop deu muita importância ao desenvolvimento de um método de 
avaliação das redações, acreditando ter encontrado um que é melhor do que 
os tradicionais (p. 64ss.). Primeiro, ele estabeleceu uma diferença entre dois 
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tipos de erros (“mistakes” e “errors”). Segundo, listou uma série de fatores 
que contariam na avaliação da qualidade (por exemplo, a combinação entre 
verbos e advérbios, o uso de advérbios de tempo, o uso do subjuntivo), sen-
do orações complexas contadas à parte. Nas duas versões da redação seriam 
contadas as palavras, e esse número seria dividido tanto pelo número de erros 
quanto pelo número de fatores de qualidade. Por exemplo, se uma redação 
de 312 palavras contivesse 30 erros, o índice seria 10,4, e com 85 fatores de 
qualidade, o respectivo índice seria 3,6. Quanto maior o primeiro e quanto 
menor o segundo, tanto melhor seria o produto da tarefa.

Bishop apresenta os resultados de cada aluno do GT, os quais mostram 
as grandes diferenças individuais (por exemplo, o comprimento das redações 
variou de 193 a 840 palavras). Mas o importante não são essas diferenças, e 
sim a evolução geral entre as duas versões:

Em média, a redação ficou 10% mais longa, a correção melhorou 14,3% •	
(pois de um erro a cada 11,2 palavras passou para um a cada 12,8 pala-
vras), e a qualidade aumentou em 11,8%.
No caso do grupo de controle – que não recebeu nenhuma instrução •	
a respeito do uso de dicionários – a melhora na correção foi de apenas 
1,5%, e de qualidade, de 2,2%.

Assim, parece ter sido comprovado que um curso de treinamento sobre 
dicionários melhora o desempenho dos alunos em redações.

O problema é que, apesar do esforço de Bishop, os seus critérios de 
avaliação não são totalmente objetivos, e pior, ele próprio foi, aparentemente, 
o único a avaliar as redações. Seria bom que a mesma pesquisa, ou uma pare-
cida, fosse replicada com outros – e bem mais – sujeitos. 

Sánchez Ramos (2004)

Consciente, de um lado, da importância do léxico e dos dicionários 
para os tradutores e, do outro lado, das deficiências dos alunos no uso de 
obras de referência, a autora, professora em um curso de Tradução e Interpre-
tação na Espanha, apresenta nessa tese de doutorado uma proposta de ensino 
de habilidades de consulta a DEs e a outras ferramentas eletrônicas e mostra 
os resultados de um estudo sobre a eficácia desse ensino.

Depois de ter sugerido um “modelo de estratégias de consulta de dicio-
nários eletrônicos” no capítulo 4, ela descreve, no capítulo 5, o “tratamento 
pedagógico”, que consiste em um curso à distância – via internet – destinado 
especialmente a alunos do curso de Tradução e Interpretação e identificado 
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pela abreviatura TradUJI (onde UJI se refere à Universidade Jaume I). O 
capítulo 6 trata da “avaliação do grau de êxito do tratamento pedagógico 
proposto”. Essa avaliação foi feita mediante o seguinte estudo:

Como sujeitos, participaram 25 alunos do “primeiro ciclo” do referido 
curso. Sua LE era o inglês, ou seja, suas “línguas de trabalho” eram o espanhol 
e o inglês. Via internet, eles fizeram o curso TradUJI, no qual, portanto, foi-
lhes ensinado o uso de DEs e de “outras ferramentas complementares (cor-
pora eletrônicos monolíngües e programas de concordâncias online). Antes e 
depois do curso, a autora aplicou um teste para verificar “seus conhecimentos 
léxicos e o uso de estratégias de consulta”. Além disso, utilizou “instrumentos 
qualitativos muito variados: observação direta, questionários, métodos in-
trospectivos e métodos retrospectivos”.

Resultados gerais (como apresentados no capítulo 7 da tese):

“[...] antes de receber o tratamento pedagógico, os alunos raramente •	
identificavam e solucionavam os diversos problemas léxicos com o apóio 
de ferramentas eletrônicas [...]. [Depois, eles] eram capazes de identificar 
esses problemas e [...] proporcionar as soluções adequadas [...] e usar de 
forma sistemática as ferramentas eletrônicas pertinentes.”
“No início do experimento, os alunos mostravam uma atuação deficiente •	
no que diz respeito [ao] significado e uso das palavras [...]. [...] registra-
ram-se também dificuldades na compreensão de verbetes para interpretar 
informações de máxima importância, como, por exemplo, os símbolos 
e as abreviaturas [...] e os rótulos e marcas de uso. Depois do curso, 
notaram-se avanços significativos em todos esses aspectos.”
“O tratamento pedagógico [também] melhorou o desempenho do alu-•	
nado diante de estímulos léxicos concretos nas línguas A (espanhol) e B 
(inglês). Assim, os resultados finais confirmaram um progresso na atua-
ção dos estudantes nas duas línguas, especialmente na língua B (inglês). 
TradUJI também aumentou a qualidade e quantidade de estratégias de 
busca nos diversos dicionários eletrônicos [...].”  
“Os alunos almejavam uma maior precisão em suas consultas, e isso se •	
refletiu no uso de vários dicionários numa mesma busca [...]. [...] os dis-
centes também consultavam corpora eletrônicos monolíngües como for-
ma de complementar a informação obtida nos dicionários e desse modo 
tornar mais seguras  suas decisões finais.”

Araújo (2007)

Nessa dissertação de mestrado, a autora trata do uso de dicionários 
em geral e da utilização de DMAEs de inglês em especial. O principal estudo 
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relatado teve o objetivo de verificar em que medida o ensino do uso de tais 
dicionários melhora o desempenho. Os sujeitos da pesquisa foram 24 apren-
dizes que estavam no quarto semestre de um curso de Inglês num Centro de 
Línguas. Foi aplicado um primeiro teste, seguido de um minicurso (com ati-
vidades com o dicionário) e de um segundo teste. No seu resumo da pesquisa, 
Araújo (2007a) revela o seguinte resultado:

Observamos que houve uma diferença de 6,25 entre a média geral 
de acertos do pré-teste (45,25) e do pós-teste (51,50). Esta diferença 
é considerada significativa, visto que o valor de “p” é de 0,024. Isso 
significa dizer que, embora a maioria das questões tenha apresentado 
diferenças consideradas não significativas entre os dois testes, os resul-
tados do total de escores parecem indicar que a quantidade de insu-
mo recebido pelos participantes durante a pesquisa, principalmente 
através do minicurso e das atividades aplicadas após o pré-teste, pode 
ter promovido um desenvolvimento das habilidades dos aprendizes 
quanto ao uso do dicionário. 

3.5 O dicionário como material didático 
para adquirir conhecimentos não lingüís-
ticos

Wiegand (1987: 200) deu a seguinte definição de finalidade de um 
dicionário:

A genuína finalidade de um dicionário consiste em ele poder ser usado 
com o objetivo de se obter, de dados lexicográficos [...], certas informa-
ções sobre a língua ou sobre o mundo não lingüístico, não se levando em 
conta informações sobre o próprio dicionário usado.

A partir dessa definição, ele distinguiu, com base nos objetivos do usu-
ário, vários tipos de uso de dicionários: 

uso normal (“usual”) do dicionário como obra de referência; 1. 
uso normal do dicionário como texto de leitura (que ocorre quando se lê 2. 
o dicionário pelo prazer); 
uso anormal (“não usual”) do dicionário com a finalidade de saber algo 3. 
sobre ele (por exemplo, quando se quer saber se determinado lema está 
registrado, ou, em geral, quando se quer analisar o dicionário); 
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uso anormal do dicionário quando ele não é utilizado como dicionário 4. 
(por exemplo, quando ele é colocado debaixo de algum aparelho para 
aumentar a altura deste);
uso anormal do dicionário com a finalidade de aprender o uso de dicio-5. 
nários. 

Obviamente não nos interessa o tipo (4). 
O tipo (3) ocorre quando metalexicógrafos, ou mesmo leigos, anali-

sam dicionários ou verificam algum de seus componentes. 
Do tipo (5) tratou o subcapítulo 3.4. 
No uso do tipo (1), para o qual Wiegand (1985: 42ss., 1998: 298ss.) 

estabeleceu uma ampla gama de “atos de consulta” específicos (por exemplo, 
“consulta para saber a ortografia”, “consulta para distinguir dois significados”), 
é preciso diferenciar dois grandes subtipos: a) consulta pontual quando, em 
alguma atividade, falta algum conhecimento (Wiegand fala de “lacuna de 
saber”, Wissenslücke, ou de “conflito de comunicação”, Kommunikationskon-
flikt); b) consulta para aprender o vocabulário. No caso desse segundo subti-
po, o dicionário pode ser visto como um material didático, semelhante a um 
livro-texto. 

Porém, neste subcapítulo 3.5 estou pensando no dicionário como ma-
terial didático com outro objetivo.

Como se sabe, e como é aludido na definição acima, nos dicionários 
podem ser dadas não somente informações lingüísticas (por exemplo, semân-
ticas, gramaticais, pragmáticas sobre itens lexicais) como também enciclopé-
dicas. Essas podem ser gerais (por exemplo, quando se descreve um gato) ou 
específicas de determinada cultura. Somente esse último caso é tratado aqui.96 
Ou seja, estou falando do uso de dicionários como fonte de informações 
sobre a cultura – excluindo-se a língua – de determinado país. A cultura de 
um país, nesse sentido, abrange as instituições, ideologia, costumes, festas, 
maneiras de ser, etc.

Wiegand fala do “objetivo do usuário”, o que significa que o próprio 
consulente quer usar o dicionário para obter informações. Entretanto, é cla-
ro que tal objetivo pode ser imposto por outrem, a saber, pelo professor, de 
modo que o dicionário torna-se material didático. 

96 Também é possível usar-se o dicionário como material didático para adquirir conhecimentos 
gerais, quer em aulas de LM ou em aulas de matérias específicas (Biologia etc.). Como diz 
Prado Aragonés (2001: 209): “esta valiosa obra de consulta tem ainda outras importantes 
vantagens didáticas: facilita o acesso a outros conhecimentos enciclopédicos e ajuda, portanto, 
a conhecer melhor a realidade e as palavras que a designam, assim como a ter acesso a outros 
saberes e ampliar a cultura. [...]”
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Existem alguns poucos textos em português – como também em ou-
tras línguas – nos quais se menciona ou se descreve mais ou menos detalhada-
mente o uso de dicionários como material didático no referido sentido.97 

Ferreira (2003), dando um exemplo de um DLM de espanhol, propõe 
que se verifiquem em diversas edições do mesmo dicionário mudanças ideo-
lógicas ou políticas.

Como reflexo histórico, podem ser identificados no dicionário registros de 
aspectos relacionados à política dominante, à religião, aos tabus e precon-
ceitos, à ideologia enfim [...]. Em edições publicadas em anos diferentes 
de um mesmo dicionário [...] podem ser observadas mudanças significa-
tivas [...].
Por conter aspectos que evidenciam um contexto sócio-cultural determi-
nado, os dicionários gerais da língua podem trazer suportes para, entre 
outros exercícios em sala de aula, realizar estudos diacrônicos [...].98  

Krieger (2003) chama a atenção para a utilidade do dicionário como 
instrumento didático, principalmente no ensino da LM, mas ela ressalta tam-
bém que, além dos “aspectos léxico-semânticos”, 

um estudo das ideologias dos dicionários favorece uma ampliação de ho-
rizontes. Em geral, palavras, cujo conteúdo é marcado ideologicamente, 
como “mulher” e “nepotismo”, suscitam debates sobre temas que reque-
rem reflexão e tomada de posição dos estudantes. O reconhecimento de 
ideologias pode também ser orientado para um exame crítico dos dicio-
nários [...]. (p. 85)

Höfling, Silva & Tosqui (2004) expressam a opinião de que “o dicio-
nário, além de servir como material de apoio e consulta, tem grande potencial 
para ser elevado à categoria de material didático utilizado durante a aula, em 
atividades como: desenvolvimento de vocabulário, gramática, pronúncia, uso 
de língua, cultura, leitura e interpretação de texto”. Infelizmente as autoras, 
que se referem a dicionários de LE (inglês), dão exemplos de atividades ape-
nas concernentes à língua, não à cultura. O artigo de Höfling, Silva & Tosqui 

97 ressalto que aqui se trata de material didático, usado pelo professor para os alunos aprende-
rem alguma coisa sobre a cultura do país em que se fala o idioma do dicionário. Isso é diferente 
de uma análise em que um metalexicógrafo ou leigo verifica, por vontade própria, como a 
cultura é mostrada – ou se manifesta – no dicionário.
98 Orlandi (2000) não menciona a possibilidade de exercícios em sala de aula (ou em casa), 
mas ela fez uma análise desse tipo em três DLMs brasileiros. Nunes & seligman (2003) rela-
tam uma pesquisa ampla do mesmo tipo. Carvalho [N.] (2001) verificou o que consta sobre 
homem e mulher em vários dicionários de português. estudos semelhantes poderiam ser  feitos 
por alunos.
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(2006) tem um conteúdo semelhante, tratando, porém, de cursos de Inglês 
para Fins Específicos. Sugerindo técnicas de ensino, as autoras mencionam, 
entre os níveis lingüísticos, o “uso da língua” e propõem “a) indicar dicio-
nários específicos (de turismo, de negócios etc.); b) identificar os aspectos 
culturais e contrastá-los com a cultura de origem dos alunos; [...].”
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4. Dicionários para aprendi-
zes de línguas estrangeiras

Como foi dito no item (8) do capítulo 1, os DPs – como todos os di-
cionários – podem ser classificados de diversas maneiras. Por exemplo, poder-
se-ia fazer uma primeira diferenciação entre os dicionários monolíngües e os 
bilíngües, subcategorizando os primeiros em dicionários “de LM” e “de LE”.  
Mas preferi distinguir, no nível mais alto dos dicionários em papel, os DPs 
dirigidos a aprendizes de LE daqueles destinados a aprendizes da LM, dos 
quais trata o capítulo 5.

O presente capítulo é o mais longo, porque a maior parte da metalexico-
grafia pedagógica é dedicada aos dicionários para aprendizes de LE, e em especial 
aos dicionários monolíngües para tais aprendizes, razão pela qual o item 4.1 é, de 
longe, o mais extenso. Nele são abordados com maior detalhamento os learners’ 
dictionaries de inglês, devido a sua preponderância dentro da LP.

Dicionários especiais – como os temáticos, os bilíngües híbridose e os 
valenciais – não são tratados neste capítulo, e sim no capítulo 6, e aos dicio-
nários eletrônicos – de todos os tipos – é reservado o capítulo 7.

4.1  Dicionários monolíngües para 
aprendizes estrangeiros (DMAEs)
Como foi visto em 2.1, há muito tempo existem dicionários cujos des-

tinatários, principais ou não, são aprendizes de línguas estrangeiras. Porém, 
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é somente com o advento dos learners´ dictionaries que realmente se buscou 
atender às necessidades desses estudantes. Quando se mencionam os learners´ 
dictionaries, sem nenhum epíteto, pensa-se geralmente no tipo monolíngüe, 
alfabético, para o qual usei, no capítulo 1, o termo dicionário monolíngüe para 
aprendizes estrangeiros (DMAE).

Neste subcapítulo trato primeiro detalhadamente dos DMAEs de in-
glês e, em seguida, mais sucintamente de DMAEs de algumas outras lín-
guas.

  

4.1.1 Os learners’ dictionaries do inglês

4.1.1.1 Os primórdios

O conteúdo dos subcapítulos 4.1.1.1 e 4.1.1.2 é baseado quase exclu-
sivamente nas informações contidas no livro de Cowie (1999), que, por sua 
vez, freqüentemente cita outras fontes.99 

4.1.1.1.1 Os “pais fundadores”

Os “founding fathers” do DMAE foram os britânicos Harold E. Pal-
mer, Michael P. West e Albert S. Hornby (conhecido como A. S. Hornby).

Harold E. Palmer (1877-1949), depois de trabalhar no jornal de seu pai, 
foi, em 1902, para a Bélgica, onde atuou como professor de inglês e chegou a 
admirar o método Berlitz. Um ano mais tarde fundou sua própria escola, na 
qual experimentou diversos métodos de ensino durante doze anos. Em 1915, 
foi convidado a lecionar no University College de Londres, e em 1917 publicou 
sua primeira grande obra (The Scientific Study and Teaching of Language). Em 
Londres também escreveu o livro A Grammar of Spoken English (publicado em 
1924), destinado à aprendizagem do inglês. Nele, Palmer já apresentou listas de 
“sentence patterns”, que prenunciaram os famosos verb patterns (padrões verbais) 
dos learners’ dictionaries. Em 1921, foi convidado para ser Consultor Lingüís-
tico do ensino de inglês no Japão, onde foi fundado, dois anos depois, o Ins-
titute for Research in English Teaching (IRET), do qual tornou-se diretor. As 
reformas propostas por esse instituto ficaram conhecidas mundialmente, mas 

99 Alguns dos fatos relatados em Cowie (1999) constam também em Cowie (1998) – que é pra-
ticamente idêntico a Cowie (1998a) – e em Cowie (2000). Uma outra visão geral dos learners’ 
dictionaries ingleses – até o final dos anos 1980 – é dada por Nuccorini (1993).
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não foram implementadas em todo o Japão. Uma idéia importante foi a limita-
ção do vocabulário (como defendida por Thorndike nos EUA). Em 1936, ele 
voltou ao Reino Unido e tornou-se Consultor do Ensino de Inglês da editora 
Longman. Dois anos mais tarde, publicou A Grammar of English Words (que, 
na verdade, é um dicionário) e, com a colaboração de Michael West, The New 
Method Grammar. Posteriormente, ainda escreveu vários livros, principalmente 
sobre temas relativos ao ensino do inglês como língua estrangeira.

Michael Philip West (1888-1973), depois de ter-se formado em psico-
logia no Reino Unido, entrou, em 1912, no Serviço Indiano de Educação, 
tornando-se inspetor ou diretor em escolas de três cidades indianas. Após a 
Conferência Imperial sobre Educação em 1923, publicou Bilingualism (with 
special reference to Bengal), onde desafiou a política educacional vigente, que 
era elitista. Ele queria que todos os bengalis – ou bengaleses – e não apenas al-
guns privilegiados tivessem a oportunidade de ler obras não disponíveis na sua 
língua materna. Assim, estabeleceu o princípio do controle do vocabulário nos 
materiais de ensino (redigidos em inglês). Esse princípio poderia ser aplicado de 
duas formas nos textos de leitura: simplificando-se o vocabulário – substituindo 
palavras raras ou antiquadas por palavras mais comuns – e distribuindo-se vocá-
bulos novos de tal maneira que eles aparecessem em diversos lugares, evitando-
se o acúmulo deles. Em várias coleções de textos de leitura, West pôs essas duas 
formas de controle em prática. Por sua iniciativa, foi realizada, em 1934, em 
Nova York, a primeira conferência sobre a limitação do vocabulário (veja mais 
detalhes no item (a) do próximo subcapítulo). Nos anos 30, West tornou-se um 
dos autores mais conhecidos e prolíficos na área de ILE. Entre outras coisas, co-
laborou, como já foi mencionado, na elaboração de The New Method Grammar 
de Palmer, e até os anos 60 publicou trabalhos no mesmo campo. Junto com J. 
G. Endicott compilou o New Method English Dictionary (1935).

A. S. Hornby (1898-1978) formou-se em Língua e Literatura Inglesas 
em 1922. Convidado para lecionar literatura inglesa no Japão, foi para lá em 
1924. Associou-se logo à revista publicada pelo IRET, o IRET Bulletin, e co-
meçou a interessar-se mais pelo ensino de língua. Ficou até mesmo fascinado 
por questões lingüísticas e apoiou as reformas no ensino de inglês iniciadas por 
Palmer, que o convidou  a colaborar na compilação de uma lista de colocações 
em 1931 e fez com que ele fosse transferido, em 1934, da ilha na qual morava 
para Tóquio, onde foi seu sucessor como editor do IRET Bulletin em 1936, 
quando Palmer deixou o Japão. Nos anos seguintes, elaborou, junto com os 
colegas Gatenby e Wakefield o dicionário Idiomatic and Syntactic English Dic-
tionary (ISED), que foi publicado no Japão em 1942. Devido à guerra, voltou 
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para a Inglaterra em 1941, de onde foi enviado à Pérsia para lecionar inglês. 
Retornando à Inglaterra em 1945, foi nomeado Consultor Lingüístico do 
Conselho Britânico, pelo qual obteve a autorização de iniciar a publicação de 
uma revista do tipo do IRET Bulletin e que saiu pela primeira vez em 1946, 
intitulada English Language Teaching (posteriormente, English Language Teach- 
ing Journal). Ela ganhou reputação pelo fato de divulgar tanto conselhos prá-
ticos de especialistas quanto trabalhos de lingüistas, ambos escritos em um 
inglês acessível para leigos. A partir de 1950, Hornby dedicou-se à elaboração 
de livros-texto, gramáticas e dicionários de inglês. Em todas essas obras, os 
verb patterns já mostrados no ISED eram um elemento importante. 

A influência de Hornby sobre o ensino do inglês foi duradoura e profun-
da, não somente devido a suas contribuições para a metodologia de ensino 
e a seu trabalho nos dicionários para aprendizes mas também através do 
A.S. Hornby Educational Trust, que ele criou em 1961 e que é financiado 
com uma parte substancial de seus royalties. [Ele queria] que o dinheiro 
do truste fosse usado na educação, ´voltando para os países de onde veio’ 
[...].  (Cowie 1999: 12) 

Hornby era extremamente modesto no que diz respeito a sua produção 
intelectual, era até mesmo tímido, mas ao mesmo tempo de convívio muito 
agradável.100 Pouco antes de sua morte, foi editado, por ocasião de seu octo-
gésimo aniversário, o livro In Honour of A. S. Hornby.

4.1.1.1.2 Três idéias principais: o controle do vocabulário, os pa-
drões verbais e as colocações

Neste subcapítulo relato como e quando surgiram três importantes 
características dos DMAEs, sobre as quais se falará ainda muito em capítulos 
posteriores.

a) O Movimento do Controle do Vocabulário

O movimento do controle do vocabulário originou-se de uma necessidade 
pedagógica bem simples: a de reduzir o esforço necessário para aprender 
uma língua estrangeira, identificando aquelas (relativamente poucas) pa-
lavras que têm mais peso na comunicação em encontros do dia-a-dia [...]. 
[É verdade que] a idéia de restringir o vocabulário apresentado a iniciantes 
numa língua, com cuidadosa expansão posterior, havia sido compreendi-
da por professores durante séculos [...]. O elemento inteiramente novo 
foi o fato de que tal vocabulário agora podia ser estabelecido sistematica-

100 O próprio Cowie conviveu com ele, pois colaborou na compilação de um de seus dicioná-
rios.
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mente e em colaboração com outros que estavam trabalhando no mesmo 
campo.  (Cowie 1999: 16)

Em 1921, o lingüista norte-americano Edward L. Thorndike publicou 
uma lista das 10.000 palavras mais freqüentes do inglês (The Teacher’s Word 
Book), à qual ele tinha chegado contando as palavras em textos escritos tota-
lizando quatro milhões de palavras. Seu método, denominado “abordagem 
quantitativa”, não era o ideal, pois o resultado poderia ser diferente se fossem 
usados outros textos, e, de qualquer maneira, tratando-se de textos escritos, 
as palavras resultantes da contagem seriam mais úteis para a leitura e menos 
para a produção de textos (escritos ou orais). Mesmo assim, estima-se que as 
primeiras mil da sua lista seriam, com grande probabilidade, realmente as 
palavras mais freqüentes do inglês.101

Harold Palmer abordou o assunto de outra maneira (“abordagem sub-
jetiva”), pois achava que se poderia chegar a uma lista do vocabulário básico 
de modo mais satisfatório se fosse levada em conta a experiência de professo-
res e do próprio pesquisador. Já na primeira década do século vinte ele havia 
elaborado pequenos vocabulários, sempre dando mais importância às palavras 
“estruturais”, ou “gramaticais”, do que àquelas “de conteúdo”, pertencentes 
a classes abertas. E nessa segunda categoria distinguia “palavras para fins ge-
rais”, isto é, de amplo emprego, de “palavras para fins específicos”, usadas em 
tipos específicos de textos.

Em 1927, solicitou-se ao departamento de pesquisa do IRET de “compi-
lar um vocabulário controlado do inglês apropriado para escolas de middle grade” 
(Palmer 1936a: 16, apud Cowie ibid.: 15).102 Os resultados foram dois relatórios, 
o primeiro e o segundo Interim Report on Vocabulary Selection. O primeiro conti-
nha 3.000 palavras (cuja seleção foi baseada parcialmente em The Teacher’s Word 
Book de Thorndike); no segundo, foi feita uma diferenciação, apresentando-se 
um vocabulário para cada uma das cinco séries da “middle school”.  Essas listas já 
tinham certas características dos dicionários, pois, além da palavra-base, conti-
nham as principais acepções, formas flexionadas e palavras derivadas. 

Em 1933, A. S. Hornby apresentou a Palmer uma lista de mil pala-
vras – escolhidas entre aquelas do segundo relatório – com as quais poderiam 
ser escritas histórias para aprendizes. Reescrevendo textos com essas e outras 
palavras, os dois autores modificaram a lista e publicaram-na em 1937 com o 
título de Thousand-Word English.  

101 sobre Thorndike, que já foi citado em 2.2, veja também 5.2.
102 Middle grade deve referir-se à middle school, um tipo de escola, que, no reino Unido, é 
freqüentado por alunos com idade entre 8 e 12 anos.  
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Por iniciativa de Michael West foi realizada a chamada Carnegie Con-
ference (em 1934 em Nova York, e em 1935 em Londres), na qual devia ser 
discutida a seleção do vocabulário para o ensino de ILE. Fez parte do Interim 
Report (1935) uma lista elaborada por Palmer e West, bastante parecida com 
aquelas mencionadas anteriormente, porém, apresentando também colocações 
e expressões idiomáticas com as palavras-base. Após estudos estatísticos e outras 
melhorias, West publicou, em 1953, uma lista modificada com o título The 
General Service List of English Words. Durante muitos anos, ela “continuou a 
servir a professores de ILE e a autores de livros-texto na sua busca pelos usos 
mais comuns das palavras comuns”  (Cowie ibid: 7).

Hoje em dia, quando se menciona o “vocabulário controlado”, muitas 
vezes faz-se referência não a listas de palavras a serem empregadas na leitura 
ou produção de textos, e sim ao chamado “vocabulário definitório” limitado 
ou controlado, isto é, ao fato de que, em DPs monolíngües, deve ser usa-
do um número restrito de palavras nas definições. Foi novamente Michael 
West quem, pela primeira vez, fez uso de tal vocabulário. Nas definições dos 
23.898 lemas do dicionário do New Method English Dictionary, elaborado 
por ele e J. G. Endicott e publicado em 1935, foram empregadas apenas 
1.490 palavras. No mesmo ano, ele publicou um relatório (Definition Vocabu-
lary), no qual descreveu como esse vocabulário havia sido escolhido, testado 
e revisado, além de mostrar as falhas características de definições em geral (cf. 
Cowie ibid.: 24). 

b) Os verb patterns (padrões verbais)

Em 1932, Palmer fez pela primeira vez uma tentativa de “um trata-
mento sistemático dos padrões construcionais, fornecendo fórmulas estrutu-
rais e frases-exemplo. [...] Ele queria prover alunos de middle grade de um guia 
prático da sintaxe verbal, e para isso mandou imprimir os padrões em folhas 
para que pudessem ser colados nos cadernos de exercícios” (Cowie ibid.: 27). 
Suas idéias foram expressas em Some Notes on Constructions Patterns (1932). 
Seis anos mais tarde, publicou A Grammar of English Words (GEW), que não 
era uma gramática geral no sentido comum, e sim uma obra na qual eram 
descritas as particularidades gramaticais de cerca de mil palavras que, como 
se sabia, apresentavam bastante dificuldade para os aprendizes de ILE. As 
palavras estavam em ordem alfabética como num dicionário. Obviamente, tal 
“gramática” tinha o propósito de ajudar na produção de textos (ou “codifica-
ção”), não na leitura (“decodificação”).
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Os padrões verbais deviam contribuir para a construção de frases, e, ao decidir 
como eles deveriam ser registrados no GEW, Palmer descobriu um método 
que ia ser aplicado posteriormente, com menores ou maiores variações, nas 
quatro primeiras edições do ALD e em diversas obras rivais. O método consis-
tia em colocar os padrões verbais, com exemplos para ajudar a compreensão, 
num arranjo sistemático fora do texto principal (no caso, num apêndice), 
atribuir a cada padrão um código e depois inserir os códigos nos próprios ver-
betes, onde coubessem. Dessa maneira dava-se ao usuário do dicionário uma 
chave – que tomava pouco espaço nos verbetes – para informações detalhadas 
sobre determinados verbos. (Cowie ibid.: 37)

No mesmo ano (1938), Hornby divulgou, na convenção anual do 
IRET, o esquema que ia usar na apresentação dos padrões verbais no Idiomat-
ic and Syntactic English Dictionary (1942). Esse esquema era mais sistemá-
tico do que o de Palmer (por exemplo, colocando os verbos transitivos e os 
intransitivos separadamente em dois blocos) e diferenciava mais claramente 
construções que parecem iguais, mas são funcionalmente distintas.

c) Colocações

Em diversos trabalhos sobre colocações atribui-se a Firth (1957) a in-
trodução do conceito de colocação (cf. Welker 2004: 140). No entanto, foram 
Palmer e Hornby que já perceberam a necessidade de se ensinarem as coloca-
ções aos aprendizes de línguas estrangeiras e de as incluírem nos dicionários. 
Hoje em dia, todos os especialistas concordariam com isso. Cowie (ibid.: 53) 
afirma que essa idéia está presente “numa abordagem do ensino de línguas 
que argumenta que, haja vista que as combinações lexicais memorizadas [...] 
têm um papel crucial na aquisição e uso da língua [...], elas são um elemento 
vital em qualquer programa de ensino de línguas e  obra de referência [...].” 
Nos anos 20 do século passado, a primeira ampla análise dessas combinações 
lexicais “foi iniciada em Tóquio por Harold E. Palmer, e posteriormente es-
tendida por seu principal assistente, e sucessor, A. S. Hornby. Seus resultados 
detalhados foram publicados no Second Interim Report on English Collocations 
em 1933 [...]” (Cowie ibid.: 52). Esse relatório – no qual já foi usado o termo 
collocation – “moldou o tratamento da fraseologia nos dicionários muito ino-
vadores de Palmer e Hornby, e depois, junto com outras influências, formou 
a base teórica dos dicionários ‘fraseológicos’ ingleses dos anos 1970 e 1980” 
(Cowie ibid.: 53), embora nem todas as expressões listadas fossem colocações 
no sentido em que se usa esse termo hoje em dia.103 

103 sobre o conceito de colocação, cf. 4.1.3.j.  
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4.1.1.1.3 Os precursores dos learners’ dictionaries 

a) New Method English Dictionary (West & Endicott 1935)

Essa obra, considerada o primeiro DMAE por Cowie (ibid.: 33), era 
claramente um dicionário de recepção, de decodificação. Prova disso são as 
informações muito rudimentares sobre formas flexionadas e a ausência de 
informações sintáticas. Embora houvesse indicações da pronúncia, o sistema 
usado era complicado demais. 

Destinado a aprendizes de nível intermediário de ILE, o dicionário 
continha 23.898 lemas e sublemas. O que o tornou, de certa maneira, um 
DMAE foi a seleção desse itens lexicais e o vocabulário definitório cuidadosa-
mente escolhido e testado, compreendendo apenas 1.490 palavras.

Porém, sendo a obra um dicionário de recepção, havia a seguinte falha: 
como as palavras derivadas eram apresentadas, em geral, como sublemas no 
verbete da palavra-base, ocorria que itens lexicais de significados bem dis-
tintos estavam no mesmo verbete, o que dificultava o acesso, isto é, não era 
óbvio para o usuário que ele tinha que procurar sob determinado lema. Por 
exemplo, referee e referendum encontravam-se no verbete de refer. Teria sido 
melhor se referee e referendum constituíssem lemas.

b) A Grammar of English Words (Palmer 1938)

Apesar do título, essa obra era um dicionário. Ao contrário do New 
Method English Dictionary, ele objetivava ajudar na produção de textos. Por 
isso, o número de verbetes era muito mais reduzido (cerca de mil) e o autor não 
se preocupou muito com o significado, supondo que esse já era conhecido na 
maioria das vezes. Em verbetes de palavras monossêmicas nem havia defini-
ções, e nos outros as diversas acepções eram definidas sem a preocupação com 
um vocabulário controlado.

Em muitos verbetes, o GEW apresentava sinônimos e antônimos, uma 
das características de dicionários de produção.

Mas as informações mais importantes eram aquelas sobre os padrões 
verbais (assim como outros fatos gramaticais) e sobre colocações, ou a frase-
ologia em geral. 

No apêndice havia 27 padrões verbais numerados, para os quais eram 
dadas uma descrição estrutural e exemplos. Nesses últimos, apresentavam-se, 
para cada termo da oração, vários itens lexicais que poderiam ser inseridos. 
Por exemplo, o padrão 7 era “verbo – objeto direto – adjetivo” e os exemplos 
eram tanto “I beat [bend, crush, keep, pack, etc.] it [them, etc.] flat, etc.” quan-
to “I break [burst, cut, push, pull] the door [window, box. etc.] open.” 
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Nos verbetes dos verbos indicava-se o número do(s) respectivo(s) verb 
pattern(s) e dava-se um exemplo para cada um deles. Em uma das acepções do 
verbo mind, por exemplo, constava “See V.P. 1, 4 & 26”, ou seja, remetia-se 
a três padrões, os quais eram exemplificados, na mesma ordem, por “Mind!”, 
“Mind the step” e “Now please mind what I say”.

Palmer já havia se preocupado com outros fatos gramaticais, um deles 
sendo a diferença entre substantivos contáveis e incontáveis (reconhecida, se-
gundo Cowie, pela primeira vez por Jespersen 1914: 114s.)104. A informação 
sobre o fato de um substantivo poder ser colocado no plural ou não também 
foi incluída no GEW. 

Quanto aos fraseologismos, Cowie (ibid.: 56ss.) considera que havia 
“muita coisa a ser admirada no arranjo e na apresentação das combinações 
de palavras”. Expressões idiomáticas eram distinguidas mediante o uso de 
negrito. Elas eram colocadas no verbete da principal palavra que elas conti-
nham, mais exatamente naquela acepção cujo significado parecia estar o mais 
relacionado com o significado da expressão.105  Além disso, Palmer acrescen-
tou elementos opcionais entre parênteses – por exemplo, em “make up one’s 
mind (to)” – e itens lexicais alternativos entre colchetes (por exemplo, “bear 
[keep] in mind”). Fraseologismos não idiomáticos, mas também distintos das 
colocações, como fórmulas de rotina106 ou provérbios, eram indicados pela 
abreviatura Phr (de phrase). Uma das falhas do dicionário era que, devido 
à falta de uma boa base teórica, não se diferenciavam, nas frases-exemplos, 
colocações de combinações livres, o que poderia levar o aprendiz a pensar que 
não existem restrições de combinação no caso das colocações e, desse modo, 
induzi-lo ao erro na produção de textos.

4.1.1.1.4 O primeiro verdadeiro learners’ dictionary 

Como vimos,  Cowie (ibid.: 33) considerou o New Method English 
Dictionary o primeiro learners’ dictionary. Contudo, essa obra era um dicio-
nário somente de recepção (ao contrário de A Grammar of English Words, 

104 Cowie fornece os seguintes dados bibliográficos: Jespersen, O. (1914), A Modern English 
Grammar on Historical Principles. Heidelberg: Carl Winter.
105 esse último procedimento, comum em muitos dicionários, ia ser criticado posteriormente 
por vários metalexicógrafos e fraseólogos (cf. Welker 2004: 173s.).
106 O termo fórmula de rotina é um decalque do inglês routine formula. Para Tagnin (2005a: 
103), tais expressões são “fórmulas situacionais obrigatórias”, como “Obrigado”. A autora de-
fine fórmula situacional como “expressão fixa empregada em determinada situação de interação 
social”.
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cuja macroestrutura, por sua vez, era pequena demais para fazer dele um 
dicionário útil na leitura). Já os verdadeiros learners’ dictionaries pretendem 
ajudar tanto na recepção quanto na produção. Desse modo, foi o Idiomatic 
and Syntactic English Dictionary (ISED), compilado por Hornby, Gatenby & 
Wakefield e publicado em 1942, a primeira daquelas obras de referência que 
são conhecidas por aquela denominação, a qual aparece no título A Learner’s 
Dictionary of Current English. Curiosamente, esse último dicionário é – fora a 
capa e as folhas de rosto – idêntico ao ISED, pois trata-se apenas de uma re-
produção fotocopiada, editada em 1948. Enquanto o ISED foi publicado em 
Tóquio por uma editora japonesa, a editora inglesa Oxford University Press 
resolveu distribuir a obra no mundo inteiro com o título novo. Em 1952, essa 
mesma obra ganhou ainda outro título (The Advanced Learner’s Dictionary of 
Current English) e ficou conhecida pela sigla ALD. O conteúdo sendo igual, 
não faz diferença falar do ISED ou do ALD (na sua primeira “edição”, ou 
seja, ALD1, com  o mesmo conteúdo do ISED). Portanto, o dicionário será 
chamado aqui geralmente de ISED/ALD1.

É preciso esclarecer que E. V. Gatenby e H. Wakefield colaboraram 
na compilação, mas toda a concepção desse dicionário é de Hornby (que 
trabalharia sozinho na segunda edição do ALD, de 1963, na qual o título foi 
novamente modificado).

A idéia de um dicionário monolíngüe geral destinado especificamente 
a aprendizes avançados de ILE no Japão havia surgido em discussões entre 
Hornby, Palmer e o colega japonês Naganuma (cf. Cowie ibid.: 42). Essa obra 
deveria servir principalmente à codificação (o que se percebe no primeiro 
título, Idiomatic and Syntactic English Dictionary), mas também à decodifi-
cação. 

Características da função de decodificação

Um dicionário que queira ser útil na compreensão de textos tem que 
ter uma macroestrutura relativamente grande, mas para aprendizes de línguas 
estrangeiras ele não precisa abranger o número de verbetes que grandes dicio-
nários gerais oferecem (acima de 100.000), e um que pretende ser também 
de produção nem poderia fazê-lo, pois todas as informações não caberiam em 
um único volume. Vimos que a obra de Michael West – dicionário somente 
de recepção – continha 23.898 lemas e sublemas. Infelizmente não se encon-
tra em nenhum trabalho metalexicográfico o número de verbetes do ISED/
ALD1. Cowie (ibid.: 43, 47) apenas revela que Hornby baseou-se, em grande 
parte, na macroestrutura da terceira edição do Concise Oxford Dictionary (que 
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havia sido publicada em 1934), eliminando lemas considerados desnecessá-
rios, ou seja, cerca da metade.107

Um outro fator importante em DPs monolíngües é a definição, 
que deve ser mais simples, ou melhor, deve poder ser compreendida mais 
facilmente por falantes não-nativos. Aparentemente Hornby não usou 
um vocabulário definitório controlado, mas ofereceu definições de fato 
mais simples do que as do Concise Oxford Dictionary (destinado a fa-
lantes nativos); por exemplo, em vez de “desirous of evil to others” para 
malevolent escreveu “wishing to do evil to others”. Para melhor esclarecer o 
significado, ele acrescentou muitas vezes informações enciclopédicas em 
forma de frases (por exemplo, no caso de malaria: “it is caused by the bite 
of certain mosquitoes which introduce the disease into the blood”) ou ainda 
glosas explicativas, geralmente colocadas entre parênteses, como se vê na 
frase-exemplo de uma das acepções de discharge: “The members of the jury 
were discharged (i.e. set free from their duties).”

Um fato que é desejável tanto na função receptiva quanto na produti-
va é uma estrutura de acesso clara.108 No caso da estrutura interna de acesso  
existente nos verbetes, o ISED/ALD1 primava pela clareza, pois as diversas 
acepções de palavras polissêmicas não somente eram numeradas como tam-
bém os números apareciam, de forma bem visível, dentro de círculos pretos. 

Características da função de codificação

Palmer e Hornby tinham dado muita importância ao ensino do in-
glês falado. Assim, foram incluídas informações sobre a pronúncia tanto no 
Thousand-Word English quanto em A Grammar of English Words e no ISED/
ALD1 (cf. Cowie ibid.: 43). Nesse último dicionário, a pronúncia – dos le-
mas e das palavras derivadas – era indicada mediante o uso dos símbolos do 
AFI. Hornby incluiu também informações sobre variações, como aquelas que 
acontecem entre a fala rápida e a pausada.

No GEW, Palmer já havia feito a diferença entre substantivos contáveis 
e os incontáveis, mas foi Hornby que, pressionado pela falta de espaço num 
dicionário polifuncional (ou “multi-purpose”, como diz Cowie), empregou 
pela primeira vez as letras C (“countable”) e U (“uncountable”). Em verbetes 
de palavras polissêmicas, elas apareciam logo após os números que indicavam 
as diversas acepções.

107 sobre o número de verbetes na terceira edição, cf. 4.1.1.3.b. 
108 sobre estrutura de acesso, cf. 4.1.3(d).
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Embora sinônimos e antônimos sejam úteis na elaboração de textos, 
no ISED/ALD1 Hornby não deu a devida atenção às relações paradigmá-
ticas, registrando tais itens lexicais em apenas cerca de 3% dos verbetes (cf. 
Cowie ibid.: 49s.). 

Como o GEW de Palmer ficou pouco conhecido internacionalmente, 
vários autores (e.g. Herbst 1985: 309) atribuíram a Hornby os louros da 
introdução dos padrões verbais. Mesmo que isso seja um erro, o fato é que 
no ISED/ALD1 a apresentação – na parte introdutória – desses padrões era 
mais clara, organizada em colunas, dando-se várias frases-exemplo para cada 
padrão – dez, por exemplo, para o padrão 7 (verbo – objeto – adjetivo):

Subject x verb Object Adjective
1 Don’t get your clothes dirty.
2 The sun keeps us warm.

etc.

Nos verbetes, os números dos padrões eram indicados – de forma mais 
econômica e mais clara do que no GEW – junto com a simples letra “P” 
(e.g. P3), logo após os números das respectivas acepções, ou seja, antes das 
definições.

Já foi assinalado no final de 4.1.1.2 que Palmer e Hornby interessa-
vam-se muito pelos fraseologismos – pelas colocações em especial – e que 
os resultados de seus estudos foram publicados no Second Interim Report on 
English Collocations (1933). Assim, não surpreende que um dos destaques 
do ISED/ALD1 seja a inclusão de muitas combinações lexicais. Elas foram 
extraídas, em parte, da lista constante naquele relatório, que, por sua vez, 
havia aproveitado muitos dos milhares de fraseologismos registrados num 
dicionário bilíngüe, compilado por um autor japonês (Idiomological English-
Japanese Dictionary, Saito 1915). A importância atribuída a eles evidencia-se 
no fato de que, segundo Cowie (ibid.: 65), 47 dos 59 exemplos no verbete de 
break eram fraseologismos (colocações, expressões idiomáticas ou fórmulas de 
rotina).109 Infelizmente as colocações não eram marcadas como tais, servindo 
como exemplos e sendo misturadas aos exemplos não fraseológicos (apenas as 
expressões idiomáticas eram destacadas em negrito). Mas um ponto positivo 
– como já no relatório e no GEW – foi o fato de freqüentemente vários “par-
ceiros colocacionais”110 estarem listados entre colchetes (e.g. “to love comfort 

109 Não há consenso entre os especialistas o que seja uma colocação, de modo que nem todos 
considerariam colocações todas as 47 contadas por Cowie.
110 esse termo é a tradução do termo alemão Kollokationspartner (cf. Welker 2004: 145), que se 
refere a cada um dos dois ou mais lexemas que formam a colocação. Cf. 4.1.3.j.
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[golf, playing tennis, sea-bathing]”). Por outro lado, Cowie (ibid.: 64) aponta 
para a seguinte falha (que, aliás, é notada em muitos dicionários): o fato 
de que não se informava se a palavra-base tem muitos ou poucos parceiros 
colocacionais. O autor reconhece, porém, que exigir informações detalhadas 
sobre a colocabilidade seria pedir muito de um “dicionário geral de ILE”.  

4.1.1.2 Novas edições do ALD

Como este livro não trata exclusivamente dos dicionários de inglês, não 
vou entrar em detalhes sobre todas as mudanças ocorridas nas novas edições, 
e sim apenas relatar – ainda com base em Cowie (1999) – as modificações ge-
rais. O leitor que – embora saiba ler ou mesmo falar inglês – não se interessa 
por esse idioma certamente não deseja ter informações precisas sobre como 
certos fatos lingüísticos foram apresentados nos learners’ dictionaries de inglês. 
Visto que os subcapítulos 4.1.1.2 a 4.1.1.6 tratam apenas de dicionários para 
aprendizes avançados, usarei neles a sigla DMAEA (“dicionário monolíngüe 
para aprendizes estrangeiros avançados”).

a) A segunda edição

Recapitulando: 
O ISED (1942) foi fotocopiado e republicado, em 1948, com o título  

A Learner’s Dictionary of Current English. Em 1952, o título foi mudado para 
The Advanced Learner’s Dictionary of Current English. O conteúdo permane-
cia inalterado, e como autores constavam Hornby, Gatenby e Wakefield. 

Nos anos 40 e 50, Hornby dedicou-se a escrever livros-texto e tra-
balhos sobre o inglês, inclusive uma gramática parcial, A Guide to Patterns 
and Usage in English (1954). No final da década de 50, começou a elaborar, 
sozinho, a segunda edição do ALD (ALD2), a qual foi publicada em 1963, 
sem mudança de título (e os dois ex-colaboradores ainda constando como 
co-autores). Nela, incorporou alguns dos conhecimentos que havia expresso 
na referida gramática.

No que diz respeito aos lemas e sublemas, alguns existentes no ALD1 
foram excluídos, mas um número maior de lexemas novos, sobretudo termos 
técnicos e científicos de uso comum, foram acrescidos. Por exemplo, na letra 
L, Cowie (ibid.: 85) encontrou 63 novos itens. Duas outras modificações fo-
ram as seguintes: em alguns casos, sublemas do ALD1 passaram a ser lemas; 
contudo, em muito mais casos, lemas do ALD1 – sobretudo palavras deriva-
das ou compostas – foram tratados como sublemas no ALD2, com o objetivo 
de ganhar-se espaço (na letra L, Cowie contou 76 casos).
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Para indicar a pronúncia, continuaram sendo usados os símbolos do 
AFI, mas o tratamento dado foi “mais completo e mais explícito” (Cowie 
ibid.: 86).111

O sistema empregado para informar sobre os padrões verbais – apesar 
de não estar sem falhas (cf. Cowie ibid.: 88) – continuou o mesmo (trocando-
se apenas a letra “P” por “VP” para referir-se a esses padrões). Já nas infor-
mações sobre a regência (ou valência) dos adjetivos112, houve um progresso 
notável (devido aos estudos que Hornby havia feito e que resultaram na pu-
blicação da gramática mencionada acima): aumentou o número de verbetes 
em que os “padrões adjetivais” eram informados e aumentou o número de 
exemplos para cada um dos padrões. Cresceu também o número de exemplos 
de palavras gramaticais. No caso de uma das acepções da preposição on, o 
número passou de 8 para 20 (Cowie ibid.: 94).

Embora Hornby tenha dado mais ênfase às estruturas e aos lexemas 
gramaticais, ele aumentou também a quantidade de exemplos de uso de ou-
tras palavras. Nos verbetes de alguns adjetivos comuns, Cowie (ibid.) perce-
beu um acréscimo de cerca de 20%. 

Cabe esclarecer que os “exemplos” são, na sua grande maioria, apenas 
combinações – mais ou menos livres – de palavras (e.g. a heavy blow); em 
outros casos, trata-se de orações infinitivas (have lunch on the train), mais ra-
ramente de frases completas (His literary style is rather raw). As frases-exemplo 
são sempre inventadas. Sobre esse fato, Cowie (1978: 129s.) já afirmou que 
Hornby havia dito “que exemplos inventados podem incluir o detalhe con-
textual significativo”.113

No final de 4.1.1.1.4 foi dito que lamentavelmente as colocações não 
estavam marcadas como tais, ou seja, não estavam separadas dos exemplos. 
Nem na segunda nem na terceira edição houve mudanças a esse respeito. Co-
wie (1978: 131) comentou que a separação entre os dois tipos de informações 
era um fato relativamente recente na lexicografia do inglês. Ele aludia a um 
dicionário especializado, o Oxford  Dictionary of Current Idiomatic English, cujo 
primeiro volume, publicado em 1975, foi elaborado por ele e R. Mackin. 

A posição das expressões idiomáticas era a mesma que no GEW de 
Palmer: elas eram colocadas naquela acepção cujo significado parecia mais 

111 em trabalhos estrangeiros, costuma-se usar a sigla API (do francês Alphabet Phonétique 
International) ou IPA (do inglês International Phonetic Alphabet).
112 Cowie não usa os termos regência ou valência, e sim adjective-patterns (p. 88ss.). sobre 
valência, cf. 6.6.
113 Para uma discussão do assunto “exemplos lexicográficos”, cf. Welker (2004: 149-162).
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próximo ao sentido da palavra-chave do fraseologismo. Tal sistemática foi cri-
ticada por Cowie (1999: 95s.), principalmente pelo fato de o usuário muitas 
vezes não saber em qual acepção procurar (cf. também nota 105).

Já no caso dos phrasal verbs – que também são idiomáticos – foi encon-
trada uma solução boa: em verbetes longos, eles foram colocados no final do 
verbete (o que hoje em dia é considerada a melhor solução para as expressões 
idiomáticas em geral).

No que diz respeito a questões semânticas, Hornby não somente 
teve de fornecer as definições dos lemas novos e de novas acepções de 
lemas já existentes no ALD1 como também fez um trabalho considerável 
de reorganização das acepções de palavras polissêmicas, além de reescre-
ver muitas definições e glosas explicativas (usando um vocabulário mais 
simples), objetivando maior clareza ou mesmo maior exatidão semântica 
(cf. Cowie ibid.: 92s.). 

b) A terceira edição

Não encontrei nenhum artigo – e nenhuma referência a algum tra-
balho – em que tivesse sido feita uma crítica ou resenha das duas primei-
ras edições antes da aparição da terceira edição. Somente a partir de 1978 
surgiram artigos tratando do ALD, quer referindo-se apenas à terceira 
edição (como no caso de Ellegård 1978 e de Barone 1979) quer aprecian-
do o ALD em geral, com algumas menções às três edições (como no caso 
de Cowie 1978).

À terceira edição, publicada em 1974, e às posteriores, muitos autores 
referem-se pela sigla OALD, pois no título foi incluído “Oxford” (Oxford 
Advanced Learner’s Dictionary of Current English). Como co-autores aparecem 
A. P. Cowie e J. Windsor Lewis, mas o próprio Cowie (ibid.: 97) informa o 
seguinte detalhe: “A. S. Hornby reuniu uma pequena equipe de linguistas da 
Universidade de Leeds para ajudar no tratamento da fraseologia (A. P. Co-
wie), da fonética (J. Windsor Lewis) e do inglês científico e técnico (Loreto 
Todd).” 

O foneticista melhorou a apresentação da acentuação (incluindo acen-
tos em lexemas compostos escritos em duas palavras, como bank clerk, e em 
certas expressões idiomáticas) e introduziu alguns novos símbolos para vo-
gais, retirando os dois pontos (:) que assinalavam vogais longas. Esse último 
procedimento, entretanto, foi criticado por muitos professores de inglês, de 
modo que os dois pontos foram re-introduzidos numa reimpressão – revista 
– do ALD3 em 1980.
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Na lista dos padrões verbais permaneceu o mesmo número total (25), 
mas as subdivisões aumentaram consideravelmente (de 13 para 38) e, por in-
fluência de A Grammar of Contemporary English (Quirk et al. 1972), o arranjo 
dos padrões foi modificado, sendo eles apresentados na seguinte ordem: ver-
bos intransitivos ou copulativos; monotransitivos; bitransitivos; “transitivos 
complexos” (que regem um objeto direto e um predicativo do objeto). Com 
esse rearranjo, a numeração dos padrões mudou, e os novos números tinham 
que ser indicados nos verbetes (e.g. VP 6A, 7D, 17B). 

A informação sobre a complementação verbal evoluiu da seguinte for-
ma de ALD1 para ALD3114: 

ALD1: despoil ... (VP1, 18 with of) rob, plunder
ALD2: deter ... discourage, hinder (sb. from doing sth.): [...]
ALD3: discourage ... 2. (VP18) ~ sb. from doing sth., put difficulties in his 

way, [...]

Como se vê, na primeira edição a preposição aparecia entre parênteses, 
junto ao número do padrão verbal; na segunda, após a definição, entre parên-
teses, junto com os complementos; e no ALD3, antes da definição, fora dos 
parênteses, de modo que é dada maior ênfase à construção.

No que diz respeito ao número de verbetes, é claro que, mais uma vez, 
foram incluídos novos lemas. Infelizmente, não há informações seguras so-
bre a quantidade. Cowie não menciona o número total. Barone (1979: 191) 
afirma que eram um pouco mais de 20.000 “itens”. Mas Béjoint (2000: 66, 
nota 19) diz que “ALD3 havia anunciado 50.000 verbetes e 100.000 pala-
vras”. Não está claro o que quer dizer “100.000 palavras” e tampouco se os 
“verbetes” (“entries”), na verdade, não eram lemas e sublemas. Com relação 
ao posterior ALD4, Béjoint usa outros termos, falando de “57.100 palavras e 
sintagmas e 81.500 exemplos”. 

Continuou faltando uma marcação das colocações – estando essas indis-
tintas dos exemplos – de modo que Cowie (1978: 135ss.) diz que o tratamento 
das colocações não foi satisfatório, explicando quais soluções foram encontra-
das para o Oxford Dictionary of Current Idiomatic English (1975), editado por 
ele e R. Mackin. (Em Cowie 1981 ele iria entrar em mais detalhes.)

Houve um avanço no fornecimento dos exemplos. Enquanto nas duas 
primeiras edições eles eram, na sua maioria, “padrões lexicalizados mínimos” 
(“minimal lexicalized patterns”, Cowie 1999: 102), como “grasp sb’s hand” ou 
“a heavy blow”, eles tendiam agora a ser um pouco mais longos; por exem-

114 Os exemplos constam em Cowie (1999: 101).
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plo, em vez de “mandarin prose” havia “the mandarin prose of civil servants”. 
Sobretudo casos como “the mandate given to us by the electors” – onde ocorre 
uma construção participial – são considerados vantajosos por Cowie (ibid.: 
103) porque eles permitem aos consulentes formar frases, e.g. “the electors 
have given us a mandate”.

Nas edições anteriores, expressões que são nitidamente idiomáticas es-
tavam destacadas em negrito, o mesmo não acontecendo com itens lexicais 
que não eram reconhecidos como idiomáticos, mas que eram “claramente 
invariáveis, ou variáveis até um certo limite, e talvez também figurados ou 
opacos” (Cowie ibid.: 104). No ALD3, esses tipos de fraseologismos foram, 
em geral, apresentados em negrito (e.g. “by one’s own account”).

Quanto aos phrasal verbs – também destacados em negrito – cada um 
(com um mesmo verbo-base) foi colocado em uma nova linha para que eles 
pudessem ser achados, ou acessados, mais facilmente.

Barone (1979:192), que estimulou seus alunos a usarem o ALD3, fez 
os seguintes elogios: 

[O ALD3] leva em consideração seus usuários (estrangeiros), fornecendo-
lhes indicações como C (para substantivos contáveis) e U (para os in-
contáveis), números de padrões verbais, a divisão silábica da cada lema, 
variações morfológicas e irregularidades, variações de pronúncia e grafia 
(com referência especial para o inglês americano) assim como remissões e 
ilustrações. A fonte mais preciosa de informação está na introdução (27 
páginas na terceira edição). Essa seção – que, infelizmente, é quase to-
talmente ignorada pela maioria dos consulentes – é uma das melhores 
chaves para o uso correto da língua inglesa, sobretudo a parte dedicada 
à formação de frases, aos verbos anômalos e aos padrões verbais (tabelas 
com exemplos). 

Béjoint (2000:67) menciona ainda duas características do ALD3: a in-
clusão de figuras (“uma prática comum nos EUA durante décadas, mas rara na 
Grã-Bretanha desde o [Oxford English Dictionary]”) e a presença de diversos 
apêndices (“8 páginas na edição de 1942, 30 no ALD2, 33 e depois 35 no 
ALD3, e finalmente 49 no ALD4”). Nesses apêndices encontravam-se: “ilus-
trações (árvores, flores, animais, pássaros, instrumentos musicais, móveis, ma-
pas etc.), verbos irregulares, pontuação, expressões numéricas, pesos e medidas, 
nomes geográficos, nomes comuns de pessoas, relações de parentesco, patentes 
militares, elementos químicos e o Sistema Internacional de Unidades”. Béjoint 
justifica tudo isso dizendo que um dicionário como o ALD, a ser usado no 
ensino de ILE, também “tem que transmitir a cultura britânica”.   
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4.1.1.3 O primeiro concorrente

O ALD/OALD possuiu, por assim dizer,  o monopólio dos DMAEAs 
de inglês durante mais de trinta anos. Somente em 1978 apareceu um con-
corrente, o Longman Dictionary of Contemporary English, editado por Paul 
Procter e conhecido como LDOCE.115 

Procter (1976) anunciou a publicação dois anos antes e forneceu uma 
breve descrição, que passo a resumir sucintamente:

Pretendia-se registrar o léxico inglês “como é usado enquanto primeira 
língua no mundo inteiro, com ênfase especial para as variedades britânica e 
norte-americana” (p. 310). No caso dessa última, dispunha-se de um corpus 
de 12 milhões de “citações”, pertencente à editora Merriam.

Estavam previstos cerca de 40.000 verbetes. Procter usa o termo main 
entries, que deve ser traduzido por “lemas”; já Stein (1979: 2), aparentemente 
citando a introdução do dicionário, fala em “over 55.000 entries”, e Béjoint 
(2000: 67s.) diz que eram “55.000 entries and 100.000 words”, onde entries 
possivelmente inclui os sublemas. 

A palavras compostas e verbos frasais foi dado, seguindo-se princípios 
da lexicografia norte-americana, sobretudo da editora Merriam, o status de 
lema.

Foi usado um vocabulário definitório controlado – pesquisado em vá-
rias listas de palavras, sobretudo em A General Service List of English Words de 
Michael West – de 2.000 palavras e sufixos.

A pronúncia – britânica e norte-americana – foi indicada mediante 
uma forma modificada do AFI, a mesma empregada no English Pronouncing 
Dictionary (Gimson 1977). 

Marcas de uso (“labels”) informavam sobre restrições de uso relativas 
a: região (Escócia etc.), época (antigo, obsoleto etc.), campo e contexto esti-
lístico (literário, poético, bíblico, textos legais), nível de uso (gíria, informal, 
formal), freqüência (raro, comum), atitude (depreciativo, engraçado, pom-
poso, eufemístico), estrangeirismo (latim etc.), língua padrão (não padrão, 
“nonstandard”).

Para melhorar e ampliar o sistema de códigos usado no ALD para in-
formar sobre padrões sintáticos, foram usadas diversas letras maiúsculas que 

115 Béjoint (2000: 67) menciona ainda o Collin’s English Learner’s Dictionary, publicado em 
1974, mas reconhece que ele foi “muito menor do que o ALD”. Assim, ele não pode ser con-
siderado um concorrente.
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tinham os seguintes significados: L – verbo de ligação; T – verbo transitivo; V 
– verbo com objeto seguido de forma verbal; D – verbo bitransitivo; X – ver-
bo “transitivo complexo” (com objeto e predicativo do objeto); C – substan-
tivo contável; U – substantivo incontável; P – substantivo somente no plural; 
S – substantivo somente no singular (com artigo indefinido); B – adjetivo na 
posição usual; F – adjetivo somente predicativo. Essas letras podiam ser segui-
dos de números (de 0 a 9), que indicavam possibilidades de complementação; 
e.g.: 2 – infinitivo sem “to”; 3 – infinitivo com “to”; 4 – verbo terminando 
em “ing”; 5 – oração começando por “that”; 6 – oração começando por uma 
“wh-word” (what, when, where etc.). Por exemplo, o substantivo attempt rece-
beu o código C3 porque é contável e pode ser seguido de um infinitivo com 
“to”. Procter (ibid.: 315) diz que a principal fonte para a subcategorização dos 
verbos foi A Grammar of Contemporary English (Quirk et al.1972).

Não interessa aos usuários e sim a lingüistas e lexicógrafos o fato de 
que o dicionário foi informatizado, de modo que posteriormente puderam 
ser feitas pesquisas sobre o LDOCE utilizando-se computadores (cf. Jansen, 
Mergeai & Vanandroye 1978).

Procter não mencionou uma informação para a qual Stein (1979: 5) 
chama atenção, a saber, esclarecimentos sobre a possibilidade de se usar a voz 
passiva (e.g. “usually passive”, “often passive”). A autora diz que mesmo que 
tal informação exista em alguns outros dicionários, no LDOCE ela era mais 
freqüente.

Béjoint (2000: 69) afirma que todos os exemplos eram autênticos 
(“real”), “tirados do corpus constituído na Universidade de Londres para o 
Survey of English Usage de Randolph Quirk”. 

Cowie (1999: 105-117) dedica doze páginas à descrição e crítica do 
LDOCE. Entre outros fatos positivos, ele menciona os exemplos, que, em-
bora compostos de palavras pertencentes ao restrito vocabulário definitório, 
eram geralmente breves, naturais e adequados (mas não incluíam possíveis va-
riações lexicais ou gramaticais, como no ALD). Para as expressões idiomáticas 
foi encontrada uma boa solução: sempre em negrito, elas foram numeradas e 
colocadas, em ordem alfabética, após as acepções comuns.

Vejamos agora alguns comentários e críticas.
A respeito do vocabulário definitório controlado, Stein (1979: 20) 

afirma que ele abrangia 2.147 palavras e 52 afixos, de modo que, na verda-
de, era muito maior, pois incluía todos os lexemas que poderiam ser forma-
dos pela combinação das 2.147 palavras e dos afixos. Segundo a autora, pa-
recia que se queria fazer o estudante estrangeiro acreditar que havia menos 
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vocabulário a aprender do que era necessário na realidade. E sobre a própria 
limitação do vocabulário definitório, ela diz que existe o perigo de as de-
finições ou explicações serem demasiadamente simplificadas, imprecisas e 
vagas. Tal crítica foi retomada por outros autores, como Jain (1981) – que 
apresenta exemplos não somente do LDOCE como também do ALD3, do 
CULD (Chambers Universal Learners’ Dictionary, 1980) e de dois outros 
dicionários –, Cowie (ibid.: 110s.) e Béjoint (2000: 69). Esse último  acres-
centa que muitas das palavras daquele vocabulário eram polissêmicas, o que 
dificultava a compreensão do lexema que era definido com elas.

Heath (1982), examinando as mesmas três obras de referência com 
relação ao “tratamento da gramática e da sintaxe”, critica sobretudo os có-
digos e pergunta-se na conclusão “se um dos três dicionários apresenta as 
informações gramaticais e sintáticas [...] de modo suficientemente cuidadoso 
e sistemático para dar ao aprendiz avançado a ajuda de que precisa quando ele 
mesmo produz textos” (p. 107).

Herbst (1984), analisando detalhadamente os sistemas de apresentação 
dos padrões sintáticos no ALD (na versão de 1980) e do LDOCE, concluiu 
que esse último dicionário era melhor que o primeiro, havendo, porém, vá-
rias falhas em ambos: a marcação de elementos obrigatórios e dos facultativos 
era insuficiente; no caso dos verbos frasais, o acúmulo de informações causava 
falta de clareza; por outro lado, às vezes faltavam informações necessárias para 
a produção correta de frases. O autor via uma solução na elaboração de um 
dicionário de valências (que ele defendeu em vários outros artigos, conseguindo 
publicar um em 2004).

Béjoint (ibid.: 68) critica ainda que o LDOCE exagerou às vezes na di-
ferenciação das acepções (e.g. sete no caso do verbo walk) e que, devido ao fato 
de que se deu status de lema a palavras compostas ou derivadas assim como aos 
verbos frasais, havia “pouco agrupamento de palavras e expressões que são rela-
cionadas semanticamente”, um fator negativo num dicionário de produção.

4.1.1.4 O Collins COBUILD116

Antes do aparecimento desse dicionário, Strevens (1987: 77), depois de 
mencionar algumas obras que, segundo ele, podiam ser chamados de learners’ 

116 COBUILD é o acrônimo de “Collins Birmingham University International Language Da-
ta-base”. esse acrônimo é muitas vezes usado para designar o próprio dicionário; outras vezes 
emprega-se Collins COBUILD. 
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dictionaries (inclusive o Oxford Dictionary of Current Idiomatic English e o Long-
man Lexicon of Contemporary English), opinou que a “forma canônica” dos lear-
ners’ dictionaries encontrava-se no ALD e no LDOCE, e enumerou as seguintes 
características que os diferenciariam dos dicionários convencionais:

eliminação de informações históricas e etimológicas; indicações da 
pronúncia baseadas em um sistema pedagogicamente sólido e (no ILE) 
amplamente divulgado, o Alfabeto Fonético Internacional, em vez do 
uso de uma “pronúncia figurada”; a incorporação de informações de 
especial importância para aprendizes, mas de menor interesse para o 
falante nativo, e.g. verbos irregulares, formas de comparativo e de su-
perlativo de adjetivos, características gramaticais do lema; a ausência 
de palavras que poderiam ser chamadas de arcaicas, dialetais ou raras; 
o uso de uma linguagem controlada e simplificada nas definições, por 
causa do limitado domínio que o aprendiz tem do inglês; amplo uso 
de citações e de exemplos para apoiar a simples definição; a inclusão 
de muitas informações sobre as diferenças entre o uso britânico e o 
norte-americano; e, talvez de importância crucial, a incorporação de 
uma introdução detalhada que objetiva ajudar o aprendiz a ter acesso 
à ampla gama de informações lexicais, semânticas, gramaticais, sobre 
variedades e culturais que se encontram nos verbetes.

O LDOCE foi tido, por exemplo por Hausmann & Gorbahn (1981: 
55), como “revolucionário em vários aspectos” na época (1978). Os mesmos 
autores consideraram o “COBUILD” (Collins COBUILD English Language 
Dictionary) ainda mais revolucionário.

Béjoint (2000: 71s.), que usa a sigla COB para esse novo dicionário, 
traz, entre outras, as seguintes informações:

O [COB] foi publicado em 1987 por uma equipe de lexicógrafos tra-
balhando em Birmingham sob a direção de John Sinclair. Embora não 
apresentado como um dicionário exclusivamente para aprendizes estran-
geiros, é geralmente usado como tal. [Ele] não oferece figuras ou apêndi-
ces culturais, nem mesmo lingüísticos, nem mesmo uma lista de verbos 
irregulares, que todos os outros dicionários para aprendizes estrangeiros 
têm. No entanto, é inovador em muitos aspectos:

1. Ele é baseado num corpus totalmente novo, de 7,3 milhões de pa-
lavras, o corpus COBUILD, que pertence a [editora] Collins e à Uni-
versidade de Birmingham. [...] Todos os exemplos oferecidos pelo 
COB foram extraídos desse corpus, com pequenas adaptações apenas. 
Isso garante a total autenticidade da linguagem, mas também tem 
conseqüências lamentáveis: às vezes, os exemplos, fora do contexto 
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original, não fazem nenhum sentido. [...]117

2. Os padrões sintáticos de verbos, substantivos e adjetivos são indicados, 
em forma de códigos, numa coluna especial à direita  do texto principal, 
de modo que os dois tipos de informação, o semântico e o sintático, estão 
claramente separados.118 
3. As palavras são definidas de uma maneira inteiramente nova. Cada 
palavra [i.e. palavra-entrada] é inserida em uma frase completa em vez 
da definição tradicional, [...]. A palavra é usada num padrão sintático 
típico e é acompanhada pelos seus típicos colocados.119  O verbo bemoan, 
por exemplo, é definido da seguinte forma: “If you bemoan something, 
you express sorrow or dissatisfaction about it.” [...] Em geral, o novo estilo 
convence, mas às vezes falha. Algumas definições são longas, deselegantes 
e mesmo ambíguas. [...]
4. A macroestrutura é extremamente sintética, como se o dicionário estivesse 
destinado a ser usado apenas na decodificação de formas isoladas, sem contex-
to. Isso é feito exageradamente, de um modo desconhecido na lexicografia da 
língua inglesa. Por exemplo, existe um único verbete para wind.120

No mesmo ano em que apareceu o COBUILD, foi publicada a segun-
da edição do LDOCE, ou seja, LDOCE2, e tanto Hausmann & Gorbahn 
(1989) quanto Fillmore (1989) fizeram uma comparação detalhada dos dois 
dicionários. 

Fillmore chegou à conclusão de que o ideal seria os aprendizes com-
prarem os dois, pois “cada um contém informações que faltam no outro”. Ele 
viu vantagens e desvantagens em ambos, mas sobretudo sugeriu aos editores 
do COBUILD a inclusão de figuras e diagramas (p. 81). 

Hausmann & Gorbahn elogiaram no LDOCE2 o aumento do nú-
mero de exemplos e de ilustrações assim como a simplificação dos códigos 
gramaticais, e no COBUILD, a limitação da macroestrutura a um voca-
bulário central, o grande número de exemplos, a inclusão de uma coluna 
extra e a apresentação, nessa mesma coluna, de informações paradigmá-
ticas (p. 55). Na conclusão geral, eles avaliaram o LDOCE2 melhor do 
que o COBUILD, no qual destacaram os seguintes defeitos: “um layout 

117 segundo Fillmore (1989: 58), o corpus era composto de 20 milhões de palavras, do inglês 
moderno escrito e falado.
118 Béjoint acrescenta: “O sistema de códigos foi criticado por ser tão complexo quanto aquele 
usado nas primeiras edições do ALD e do LDOCe […], mas, pelo menos, ele não deixa o 
texto confuso.” 
119 O colocado (collocate) é um dos parceiros colocacionais de uma colocação; o outro é a base 
(ou node, nódulo). Para mais detalhes, cf. 4.1.3.j.
120 Wind é tanto verbo regular quanto verbo irregular, e ainda substantivo. Com essa falta de 
divisão, o COBUILD está no outro extremo do LDOCe. 
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não profissional em muitos verbetes longos, nos quais o usuário médio se 
perderá” (p. 55); “uma aglomeração polissêmica exagerada” (p. 55) – o 
que Béjoint também condenou ao falar da “macroestrutura extremamente 
sintética” –, a qual pode causar confusão quando são dadas muitas infor-
mações logo no início do verbete (p. 51); a ênfase exagerada no inglês 
britânico (p. 53).  A respeito das definições em forma de frases, os dois 
autores reconheceram que elas imitam “as explicações dadas por um pro-
fessor na sala de aula”, o que pode ser considerado positivo, mas, além de 
ocuparem muito espaço, muitas vezes elas não são mais informativas do 
que as definições tradicionais. Vejam-se as definições de scrumptious no 
LDOCE2 e no COBUILD: 

(esp. of food) extremely good; delicious (LDOCE2); 
If you describe food as scrumptious, you mean that it is extremely delicious 

or pleasing. (COBUILD) 

Nota-se que não há praticamente nenhuma diferença no conteúdo das 
duas definições. Quanto aos exemplos autênticos, Hausmann & Gorbahn 
(ibid.: 46) mostraram alguns pontos fracos, como: a) estando fora de contex-
to, eles frequentemente soam estranhos; b) devido a sua complexidade, eles 
tiram a atenção do significado da palavra; c) alguns mostram um uso muito 
idiossincrático do inglês. 

Sobretudo o editor do COBUILD, John Sinclair, mas também alguns 
de seus colaboradores (Ramesh Krishnamurti, Rosamund Moon) defende-
ram, em vários trabalhos, ardentemente o uso de um corpus para a seleção dos 
lemas, a subdivisão em acepções, a escolha dos exemplos e a descoberta das 
colocações (cf., por exemplo, Sinclair 1987, um livro no qual há artigos de vá-
rios colaboradores). Nenhum desses assuntos suscitou tanta discussão quanto 
a questão dos exemplos autênticos. Essa “discussão acirrada” é resumida em 
Welker (2004: 151ss.).   

4.1.1.5 O “ano dos dicionários” 

Em 1989 saiu a quarta edição do ALD. Cowie (1999: 144ss.) consi-
dera ALD4, LDOCE2 (1987) e COBUILD (1987) a “terceira geração” dos 
learners’ dictionaries e analisa os três com relação a: macro e microestrutura, 
esquemas gramaticais e códigos; definições; marcas de uso; apresentação das 
relações semânticas. 
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Aarts (1991) já havia comparado as três obras, examinando diferenças 
na seleção dos lemas, definições, exemplos, informação morfológica e códi-
gos sintáticos, e Aarts (1991a) havia feito uma análise mais aprofundada das 
maneiras de apresentação das informações sintáticas.121

Em vez de estender-me sobre o ALD4 ou de acrescentar detalhes sobre 
os dois outros, chamo agora a atenção para o “ano dos dicionários” (este é o 
título do artigo de Allen 1996), repetindo aproximadamente o que disse em 
Welker (2004: 218ss.):

Como o inglês é estudado e usado no mundo inteiro, há um mercado 
imenso para os dicionários monolíngües desse idioma. Por isso, em 1995, 
uma quarta editora – Cambridge University Press – entrou na competição, 
publicando o Cambridge International Dictionary of English (CIDE). Coinci-
dentemente, no mesmo ano, as outras três – Oxford University Press, Long-
man e Collins – lançaram no mercado novas edições de seus dicionários, 
o que levou Herbst (1996) a afirmar que “não é um exagero dizer que, le-
xicograficamente, o inglês é provavelmente a língua mais bem descrita do 
mundo”. O mesmo autor passou a fazer uma comparação entre os quatro di-
cionários (OALD4, LDOCE3, COBUILD2 e CIDE). Resumo algumas das 
observações de Herbst para chamar a atenção para as principais características 
desses learners’ dictionaries. 

Todos os quatro estão baseados em corpora eletrônicos, o COBUILD2 
no maior deles, o Bank of English, de (na época) 200 milhões de palavras. 
Todos os seus exemplos foram extraídos desse corpus, e, segundo Herbst, CO-
BUILD2 é provavelmente o dicionário que mais foi moldado por um corpus.

Além da extração de exemplos, os corpora permitiram a seleção dos 
lemas com base na freqüência assim como a diferenciação e ordenação das 
acepções. No COBUILD2 e no LDOCE3, foram incluídos indicadores que 
destacam os lexemas mais freqüentes. O LDOCE3 diferencia até mesmo en-
tre freqüência na linguagem oral e em textos escritos.

Todos os quatro usam vocabulários definitórios controlados, que con-
têm entre 2.000 e 3.500 palavras, arroladas em apêndices (exceto no CO-
BUILD2). 

121 A respeito do uso de códigos,  Aarts (1991: 219) diz que pesquisas mostraram que os alunos 
acham os códigos complicados e quase não os olham. Aarts (1991a) considera o LDOCe2 e 
COBUILD melhores do que o ALD4 porque utilizam menos códigos e porque os símbolos 
são mais transparentes. Lemmens & Wekker (1986) haviam feito uma análise das informações 
gramaticais em vários learners’ dictionaries, entre eles o ALD3 e o LDOCe, e McCorduck 
(1993) fez uma coisa semelhante com relação, entre outros dicionários, a ALD4, LDOCe2 e 
COBUILD.
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A definição “oracional”, introduzida em 1987 no COBUILD1, não so-
mente continua na segunda edição como também é utilizada, algumas vezes, 
nos outros três dicionários. Segundo Herbst, tais definições podem ser um 
modelo para as explicações que um professor dá na sala de aula. Além disso, 
nelas freqüentemente são embutidas informações valenciais e colocacionais.  

Quanto aos exemplos, COBUILD2 fornece o maior número, todos 
extraídos do corpus e apenas ocasionalmente um pouco modificados. Nos 
outros três, muitos dos exemplos são construídos, mas sempre com base em 
ocorrências nos corpora. No OALD5, os exemplos nem sempre são frases 
inteiras, mas mostram colocações.  

Como os learners’ dictionaries pretendem auxiliar na produção de tex-
tos em língua estrangeira, uma das preocupações maiores dos autores era, 
desde o início, oferecer informações sintáticas que fossem além da regência. 
Mas os códigos dos padrões sintáticos (principalmente dos verbos) tinham 
várias desvantagens. O COBUILD1 introduziu uma solução que é bem mais 
satisfatória e que vem sendo adotada por três dos quatro dicionários: em vez 
de códigos, usam-se abreviaturas, por exemplo, “+ to-v” (no LDOCE2) ou “+ 
to-INF” (no COBUILD1), que significam “verbo seguido de to e infinitivo”. 
O LDOCE3 foi mais longe ainda e usa o que Herbst denomina “pattern illus-
trations”; por exemplo, no verbete want, encontra-se want to do, destacado 
até mesmo em negrito. Porém, como as colocações também estão em negri-
to, não se diferencia tipograficamente entre essas e as informações sintáticas. 
Uma outra maneira de destacar estas últimas foi introduzido pelo COBUILD 
(1 e 2), que, como já foi dito, as coloca numa coluna separada, à margem do 
bloco de texto que abrange o resto do verbete.122 

Herbst (ibid.: 334s.) compara os quatro dicionários com relação à 
completude das informações sintáticas e percebe que, no caso dos verbos, 
praticamente não há diferença, ao passo que, no caso dos adjetivos, o CIDE 
é melhor do que os outros três.

Todos os quatro dão bastante importância às colocações, o que não 
significa que haja um procedimento claro e sistemático no seu tratamento. 
Herbst (p. 337) mostra, por meio de algumas colocações, quais estão regis-
tradas nos quatro dicionários, e em qual parte do verbete. Percebe-se que, no 
OALD5, elas ocorrem quase somente em exemplos, no COBUILD2 às vezes 

122 Aarts (1999) e Bogaards & kloot (2001) analisam detalhadamente a apresentação da in-
formação sintática nos quatro dicionários aqui descritos. Quanto à coluna separada, Harvey 
& Yuill (1997) e Bogaards & kloot (2001: 118) constataram que ela não é bem aproveitada 
pelos usuários.
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fazem parte da definição, além de serem encontradas em abonações, mas é o 
LDOCE3 que lhes dá mais destaque.

O LDOCE1 havia introduzido notas de uso (usage notes), as quais 
continuam incluídas na terceira edição, como também no OALD5. 

Com exceção do COBUILD2, os dicionários analisados trazem ilustra-
ções gráficas do significado de alguns lexemas. Por exemplo, na letra R, Herbst 
achou 12 (para 38 palavras) no LDOCE3, 10 (para 54 palavras) no OALD5, 
e 7 (esclarecendo o significado de 98 palavras) no CIDE. Em alguns casos, as 
ilustrações mostram certos campos semânticos (por exemplo, frutas).  

Os quatro indicam a pronúncia usando, grosso modo, os símbolos do 
AFI e marcando as diferenças entre o inglês britânico e o americano.

No que diz respeito às marcas de uso, o COBUILD (1 e 2) as aboliu to-
talmente, dando informações sobre as variedades dentro da própria definição. 
Os outros três continuam a empregar abreviaturas, mas às vezes, sobretudo 
nas marcas diatécnicas, são usadas palavras inteiras (por exemplo, anatomia, 
computação). Segundo as contas de Herbst (p. 343), o CIDE e o LDOCE3 
trazem praticamente o dobro de marcas de uso existentes no COBUILD2 
(onde estão inseridas nas definições) e no OALD5.

A lematização de homógrafos varia bastante entre os quatro dicioná-
rios, estando nos dois extremos o COBUILD2 e o CIDE. No COBUILD1, 
todos os homógrafos haviam sido registrados no mesmo verbete; essa solução 
radical foi abandonada na segunda edição; mesmo assim, o COBUILD2 ain-
da separa o menor número de homógrafos. Já o CIDE faz uma divisão se-
mântica, de sorte que registra, por exemplo, sete entradas de needle (enquanto 
nos outros dicionários há apenas uma ou duas). A grande inovação é o uso de 
indicadores semânticos (guidewords), que, escritas em caixa alta, dão alguma 
dica a respeito do significado do lema, facilitando a escolha do verbete que 
interessa o usuário. 

Mesmo separando os homógrafos por significados principais, o CIDE 
pode ainda distinguir várias acepções dentro do mesmo verbete. Para diferen-
ciar claramente as acepções, o dicionário, mais uma vez, utiliza os indicadores 
semânticos. O LDOCE3 adotou o mesmo sistema, chamando tais indicado-
res de signposts.123   

Segundo Herbst (p. 351ss.), a maior diferença entre os quatro dicio-
nários existe na maneira em que palavras derivadas e lexemas compostos são 
registrados. O autor opina sobre as vantagens e desvantagens de cada uma 
e considera que a solução dada no LDOCE3 é a que favorece mais o con-

123 Cf. 4.1.3.p. 
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sulente: enquanto os outros incluem diversas palavras derivadas e lexemas 
compostos no verbete do lexema básico, o LDOCE3 os registra como lemas 
separados.

Terminado o meu resumo do artigo de Herbst (1996), cabe mencionar 
ainda que outros autores compararam as edições de 1995 dos quatro dicioná-
rios. Enquanto Meer (1997) os examina especificamente com relação ao “tra-
tamento de significados figurados”, Allen (1996), Pauwels (1996) e Béjoint 
(2000: 65-74) fazem breves comparações gerais.124 Já  Bogaards (1996) em-
preende uma análise mais detalhada ainda do que a de Herbst, respondendo 
às seguintes perguntas: a) a respeito da ajuda que os dicionários prestam na 
decodificação de textos: quantas palavras e expressões são registradas em cada 
uma das obras?; todas as formas das palavras podem ser acessadas facilmente?; 
onde expressões podem ser encontradas?; o que é feito para guiar o usuário 
em verbetes mais longos?; quão compreensíveis são as definições dadas?; que 
tipos de ilustrações ou outros procedimentos são usados para esclarecer os 
significados?; quão compreensíveis são os exemplos?;  b) a respeito do uso dos 
dicionários na produção de textos: quais mecanismos permitem aos usuários 
achar palavras e expressões que eles não conheciam?; quais mecanismos per-
mitem aos usuários fazer a escolha certa entre alternativas?; quão claras são as 
informações gramaticais?; quais outros tipos de informações sobre o uso são 
dados?; quão úteis são os exemplos? Todas essas perguntas referem-se a boa 
parte daquilo que é considerado importante em learners’ dictionaries. Não é 
possível apresentar aqui detalhadamente as críticas e elogios de Bogaards a 
cada um dos quatro dicionários; quero apenas trazer suas conclusões gerais 
(p. 310s.): nenhum deles “merece uma avaliação muito negativa em nenhum 
dos critérios”; todos “parecem ser learners’ dictionaries aceitáveis”; seus pontos 
fortes e fracos são bastante variados; por exemplo, LDOCE é melhor para a 
recepção, COBUILD, para a produção; em alguns quesitos, todos são bastan-
te fracos, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de o usuário encontrar 
itens lexicais desconhecidos. Bogaards estimou que os dicionários contêm o 
seguinte número total de acepções: OALD5 – 76.000, LDOCE3 – 100.000, 
COBUILD2 – 72.000, CIDE – 71.000. O autor recomenda dar mais aten-
ção ao uso de figuras, ao tratamento de formas irregulares, ao emprego de 
marcas de uso e a remissões. Tendo atribuído pontos concernentes a diversos 

124 Jackson (2002: 128-140) compara alguns componentes das quatro obras (definições, infor-
mações gramaticais, exemplos), examinando, em dois casos, edições mais recentes (OALD6, 
COBUILD3).  
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critérios, ele calculou as seguintes médias (indicativas da qualidade geral dos 
quatro dicionários, sendo que 5 seria a pontuação máxima): LDOCE3 – 3,5; 
OALD5 – 3,3; COBUILD2 – 3,1; CIDE – 2,8. 

O título do artigo de Herbst (1996) começou com as palavras “On 
the way to the perfect learner’s dictionary”. Três anos depois, Herbst & Popp 
(1999) organizaram uma coletânea intitulada The Perfect Learners’ Diction- 
ary?. Com a colocação do ponto de interrogação pretendia-se deixar claro 
que, embora tivesse havido muitos avanços, o ideal ainda não havia sido atin-
gido (se é que pode haver um dicionário bifuncional – servindo à decodi-
ficação e à codificação – ideal). Cada um dos artigos reunidos nesse livro 
trata de um tema específico, mas, na primeira parte, os objetos de análise são 
sempre os quatro dicionários editados em 1995. Alguns dos assuntos (e, entre 
parênteses, os respectivos autores) são: informações sintáticas (Aarts), exem-
plos (Stein), colocações (Mittmann), estruturas de acesso (Bogaards), sufixos 
(Popp), o tratamento das variantes internacionais (Heath).

4.1.1.6  Dois novos DMAEAs de inglês 

A) Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

Os quatros DMAEAs citados acima são os mais comentados. Porém, 
além de novas edições terem sido publicadas (em 2006 já havia: OALD7, 
LDOCE4, COBUILD4 e CIDE2)125, surgiu mais um em 2002, o Macmillan 
English Dictionary for Advanced Learners (Rundell 2002).  

Usando a sigla MEDAL (ao passo que a própria editora e outros auto-
res empregam a sigla MED), Bogaards (2003) faz dele uma análise muito si-
milar àquela dos quatro dicionários de 1995 (Bogaards 1996), mas o compa-
ra com OALD6 (2000) e COBUILD3 (2001). No final, Bogaards dá, como 
nota geral, 3,8, o que caracteriza esse dicionário como o melhor dos cinco. 

Uma edição do inglês americano (Macmillan English Dictionary. Amer-
ican English Edition ou Macmillan English Dictionary for Advanced Learners of 

125 Veja informações sobre as mais recentes edições nos sites das quatro editoras:  http://dic-
tionary.cambridge.org, http://www.cobuild.collins.co.uk/Pages/latest.aspx,  http://www.long-
man.com/ldoce/, http://www.oup.com/elt/global/products/oald/.  O Collins COBUILD é 
agora intitulado Collins COBUILD Advanced Learner’s English Dictionary, e o CIDe tornou-se 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary.



145

4. DICIONÁrIOs PArA APreNDIZes De LÍNGUAs esTrANGeIrAs

American English) ganhou dois prêmios.126 A edição original foi elogiada por 
vários especialistas.127  

A editora afirma que o MED contém mais verbetes do que qualquer 
outro DMAEA de inglês, mas, como acontece no caso da maioria dos dicio-
nários, ela não informa o número de lemas. Bogaards (2003) calculou que há 
91.000 acepções (não lemas), um número inferior ao do LDOCE3, mas bem 
superior ao dos três outros DMAEAs de inglês.

As características podem ser conferidas no site da editora (cf. os en-
dereços nas notas 126 e 127), mas vejamos algumas daquelas que Bogaards 
(ibid.) destacou, elogiou ou criticou: 

Praticamente não há itens lexicais antiquados ou muito técnicos; por outro •	
lado, foram incluídos mais neologismos (e outros lexemas que ocorrem em 
textos modernos) do que no OALD6 ou no COBUILD3. Encontram-se 
também muitos termos “culturais”, isto é, palavras, expressões e nomes es-
pecíficos da cultura britânica ou norte-americana ou que são comuns em 
jornais de língua inglesa (como harakiri ou Hare Krishna).
Formas irregulares são lematizadas, constituindo lemas remissivos (por •	
exemplo, de taught remete-se a teach).
Lexemas polilexicais (ou complexos) são registrados no verbete do pri-•	
meiro componente “principal”, o que é um bom procedimento, mas às 
vezes não fica claro qual é esse componente. Verbos frasais são lematiza-
dos após o respectivo verbo. 
A diagramação é muito clara.•	
No caso das 7.500 palavras mais freqüentes, cada acepção está numa •	
nova linha.128  
Em verbetes mais longos (cinco ou mais acepções) são mostradas logo no •	
início listas de acepções (“menus”), isto é, breves indicações dos diversos 
significados.129 
Nas definições – que, na maioria das vezes, são do tipo tradicional, ou •	
seja, não em forma de frases – usa-se um vocabulário limitado a 2.500 
palavras, listadas no final do dicionário. No geral, as definições  são cla-
ras, simples e suficientemente precisas.
Há relativamente poucas ilustrações (em preto, branco ou rosa). Como •	
em outros dicionários, a escolha dos lemas ilustrados parece ser relativa-

126 Cf. http://www.macmillandictionaries.com/about/MeD/MeD1.htm (acesso em 
02/06/2008).
127 Cf. http://www.macmillandictionaries.com/about/MeD/blad_Us.pdf  (acesso em 
02/06/2008).
128 Na segunda edição, de 2007, essas palavras estão destacadas em vermelho, e um, dois ou três 
asteriscos indicam quais delas são menos ou mais freqüentes. 
129 Cf. 4.1.3.o.
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mente casual. Por outro lado, foram incluídos dezesseis quadros multico-
loridos temáticos, mostrando, por exemplo, veículos, vegetais, partes de 
uma casa, sempre com as respectivas denominações.
Remissões a palavras semanticamente relacionadas (sinônimos, antô-•	
nimos e outras) são relativamente raras e pouco sistemáticas. Às vezes, 
remete-se de um lexema simples a um composto (por exemplo, de town a 
home town) ou a um lema em cujo verbete a palavra também ocorre (por 
exemplo, de dance para song, onde se encontra a expressão idiomática 
make a song and dance about sth.).
Em conseqüência do fato de que se decidiu diferenciar claramente itens •	
lexicais mais freqüentes dos menos freqüentes e de deixar os verbetes des-
ses últimos bastante curtos, são fornecidos exemplos apenas para os itens, 
ou mesmo acepções, mais freqüentes. No entanto, para a compreensão 
de textos (isto é, na recepção, quando o leitor encontra palavras menos 
freqüentes), exemplos podem fazer falta.
Em geral, os exemplos são frases inteiras, mas sintagmas também não são •	
raros. Todos os exemplos baseiam-se num corpus130, mas às vezes foram 
adaptados.  
Na produção de textos, são úteis os já mencionados quadros multicolori-•	
dos como também caixas temáticas com o título “Falando ou escrevendo 
sobre ...”, que geralmente se encontram perto de um lema que serve de 
palavra-chave (e.g. machine, marriage). Infelizmente, elas não foram in-
cluídas para um número maior de assuntos.
Por um lado, não há muitas remissões para itens lexicais semanticamente •	
relacionados com o lema; por outro, existem algumas caixas que também 
ajudam na produção de textos. Elas têm títulos como “Outras maneiras 
de dizer ...” ou “Redação acadêmica”. Assim, o MED dá aos aprendizes 
mais meios para se expressarem do que outros DMAEAs.
Informações sintáticas são dadas para cada acepção – quando necessárias •	
– e são bastante claras, porém insuficientes em diversos casos.

130 segundo a editora (cf. o site indicado na nota 126), trata-se do World English Corpus, que 
contém um corpus geral, um corpus de aprendizes (com exemplos de frases escritas por apren-
dizes avançados de inglês no mundo inteiro) e um corpus de ILe (com exemplos do inglês que 
se encontra comumente nos livros-texto e em coleções de textos para aprendizes). A respeito 
do uso de corpora de textos produzidos por aprendizes, Duran & Ortale (no prelo) informam: 
““segundo De Cock e Granger (2005), os primeiros dicionários que utilizaram dados de corpus 
de aprendizes foram o Longman Language Activator (1993) e o Longman Essential Activator 
(1997) [...].” Duran & Ortale tratam de tais corpora e propõem “o aproveitamento das ati-
vidades de correção da produção oral e escrita dos aprendizes como fonte de subsídios para 
o aperfeiçoamento lexicográfico”. No Brasil, existe, no âmbito do Projeto COMeT (Corpus 
Multilingüe para ensino e Tradução), o CoMAprend (Corpus de aprendizes); cf. http://www.
fflch.usp.br/dlm/comet/comaprend.html (acesso em 16/11/2008).  
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Há também informações sobre construções preferidas (por exemplo, so-•	
bre a preferência por voz passiva).
Colocações são apresentadas não somente nos próprios verbetes como •	
também em caixas específicas, intituladas “Palavras freqüentemente usa-
das com ...”.
Como foi dito, exemplos são fornecidos somente nos verbetes de lexemas •	
freqüentes. São sintagmas ou frases comuns “que podem facilmente ser 
adaptados aos contextos” (Bogaards ibid.), ou seja, podem ser empre-
gados, mais ou menos adaptados, quando o usuário quer produzir um 
texto.

Na sua resenha, Prčič (2004) descreve o MED muito detalhadamente 
(em 18 páginas). Para ele, os pontos fortes são (p. 320): a inclusão de itens 
lexicais e de acepções mais recentes; um tratamento diferente dado a palavras 
necessárias na recepção e na produção, respectivamente; listas de acepções 
(menus) em verbetes mais longos; várias maneiras de ampliar o vocabulário 
do usuário; notas de uso com conteúdos variados; ilustrações eficazes e visu-
almente atraentes; e sobretudo o amplo tratamento das colocações. Segundo 
o mesmo autor, os pontos fracos são: o tratamento dos sinônimos, dos an-
tônimos e dos sufixos; a falta de definição de sublemas quando são palavras 
derivadas do lema; e a medioestrutura (“cross-referencing”) inconsistente. 

Vale acrescentar que a editora oferece também um dictionary workbook 
com atividades para os alunos aprenderem a usar o MED (sobre dictionary 
workbooks, cf. 3.4.2).

B) Collins COBUILD Advanced Dictionary of American English

Esse dicionário foi publicado em 2007 pela editora HarperCollins em 
conjunto com a Thomson ELT. Essa última é especializada em livros para o 
ensino de inglês (ELT – English Language Teaching), o que provavelmente 
causou certas mudanças na linha de dicionários Collins COBUILD. As pró-
prias editoras afirmam no guia do usuário que essa nova linha oferece “recur-
sos pedagógicos e recursos para aprendizes sem paralelo”. Foram mantidas as 
características básicas do COBUILD: o aproveitamento de um corpus imenso 
(do Bank of English, de 650 milhões de palavras) e as definições sentenciais. 
Abriu-se mão da coluna extra, e incluíram-se muitas ilustrações. Nos textos 
anteriores (i.e. que antecedem a macroestrutura) são destacadas as seguintes 
características: 

o fato de que nas próprias definições – escritas em “inglês simples, na-•	
tural” – ocorrem colocações e padrões gramaticais, de modo que elas se 
constituem em um modelo de “como usar a língua de maneira apropria-
da e idiomática”; 
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a existência de “mais de 3.000 itens•	  pedagógicos”, todos eles apresenta-
dos em caixas; eles servem principalmente à aprendizagem do vocabulá-
rio e incluem:

ilustrações coloridas de ótima qualidade, fazendo parte de dois ti-•	
pos; um tipo é denominado “dicionário visual”, “freqüentemente 
mostrando um conceito ou  processo para o qual uma apresentação 
visual é vantajosa”; o outro é chamado de “rede de palavras” (“Word 
Web”) e mostra lexemas pertencentes a um mesmo campo semân-
tico, dando ao mesmo tempo informações enciclopédicas (por ex-
emplo, sobre o funcionamento de um telescópio);
caixas apenas com texto, mas nas quais a denominação do tipo de •	
caixa é muito saliente: nas caixas de “Word Partnership” mostram-se 
colocações, nas de “Thesaurus” remete-se a sinônimos e antônimos 
(sendo que é indicado o número da acepção de determinado lex-
ema que é sinônimo ou antônimo) e nas caixas de “Word Links” 
encontram-se afixos e palavras derivadas do respectivo lema; e ainda 
há, obviamente, notas de uso e notas culturais;

uma enorme quantidade de informações – dadas em forma de abreviatu-•	
ras, siglas ou palavras inteiras – sobre fatos gramaticais (e.g. “v-link ADJ” 
= o adjetivo é usado após um verbo de ligação, ou seja, é predicativo) 
e restrições de uso (sendo todas as marcas de uso escritas em palavras 
inteiras e em caixa alta)
a indicação – mediante um, dois ou três losangos – das palavras mais •	
freqüentes.

É preciso acrescentar que a tipografia é muito agradável, facilitando 
a leitura: as várias acepções são separadas umas das outras por números 
dentro de um quadrado preto, as definições estão em fonte normal; as in-
formações gramaticais e as marcas de uso estão em caixa alta; os exemplos 
estão precedidos por um quadrado branco e estão em itálico, numa fonte 
muito nítida.

Tudo isso leva a uma agradável clareza da microestrutura. As informa-
ções sobre o uso dos lemas (gramaticais, colocacionais, pragmáticas) fazem 
da obra um dicionário de produção – desde que já se conheça o lexema a ser 
empregado –, e as caixas sobre campos semânticos, relações paradigmáticas 
e a formação das palavras possibilitam, em certa medida, a aprendizagem do 
vocabulário.131

131 A vontade de ser explícito e pedagógico levou, na minha opinião, a alguns exageros: a) 
seria desnecessário indicar as formas regulares de todos os verbos e a forma de plural regular 
de todos os substantivos; b) poderia ser economizado muito espaço se, em vez da abreviatura 
“N-UNCOUNT” para indicar substantivos incontáveis, se usasse apenas “U” (como é comum 
desde os primeiros DMAes de inglês).
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4.1.1.7  DMAEs para o nível intermediário ou básico

Evidentemente, existem, além dos dicionários citados e descritos nos 
itens anteriores, vários, ou mesmo muitos, outros. Não é possível mencio-
nar todos.132 Apenas quero fazer referência a DMAEs menores, destinados a 
aprendizes de nível intermediário ou básico.

Segundo Marello (1998: 294), foram publicados, em 1952, tanto The 
Progressive English Dictionary, destinado a alunos iniciantes,  quanto, para o 
nível pré-intermediário, An English-Reader’s Dictionary, ambos compilados 
por Hornby e Parnwell.

O primeiro DMAE para estudantes de nível intermediário em inglês 
foi o Oxford Student’s Dictionary of English (Hornby 1978), que era baseado 
no OALD. Segundo consta na edição de 1985, ele continha “35.000 das 
palavras e expressões mais usadas em inglês”. 

Depois, as outras editoras também publicaram DMAEs para tais des-
tinatários, e todas elas também lançaram DMAEs para alunos iniciantes. 
Um exemplo é o Oxford Elementary Learner’s Dictionary of English (Burridge 
1985), sobre o qual constam as seguintes informações em Burridge & Adam 
(1985):

[Ele] cobre todo o vocabulário de que alunos iniciantes provavelmente 
vão precisar; contém 15.000 verbetes assim como ilustrações de mais de 
550 palavras; fornece milhares de exemplos para mostrar como as palavras 
são usadas; fornece as formas irregulares do plural e dos verbos; contém 16 
páginas ilustradas sobre temas como números, preposições, antônimos e 
a redação de cartas; uma chave dos símbolos fonéticos [...] existe no baixo 
de todas as páginas.

Como não posso analisar, descrever ou mesmo citar todos os DMA-
Es de inglês destinados a alunos de nível básico ou intermediário, limito-me 
a trazer algumas informações sobre uma versão – para alunos intermediários 
– do DMAEA que foi considerado o melhor por Bogaards (2003), a saber, 
o Macmillan English Dictionary for Advanced Learners. Essa versão é inti-
tulada Macmillan Essential Dictionary, e estou me referindo à versão ame-
ricana (Macmillan Essential Dictionary for Learners of American English). É 
uma obra excelente, mas lamentavelmente não é mencionado o número de 

132 Ilson (1999) analisou nove DMAes de inglês, sete deles publicados nos eUA, um, na Aus-
trália, e um, em singapura. Após tê-los avaliado, Ilson conclui que é questionável se vale a pena 
comprar um deles no lugar de um dos quatro grandes DMAes britânicos.
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verbetes, ou de lemas e sublemas. Na quarta capa é dito somente que ela 
contém “mais verbetes do que qualquer outro” dicionário para alunos inter-
mediários. De qualquer maneira, se os lemas fossem contados, teria que ser 
levado em conta o fato de que homógrafos pertencentes a diferentes classes 
gramaticais (verbo, substantivo, adjetivo) são lematizados separadamente 
(e.g. blind1, blind2, blind3). O dicionário tem o formato de um minidi-
cionário e compreende 829 páginas. As 3.500 palavras mais freqüentes do 
inglês estão apresentadas em vermelho, e cada um desses lemas é seguido de 
um, dois ou três asteriscos marcando a menor ou maior freqüência. Em to-
dos os lemas é indicada a separação das sílabas (onde houver). Há 16 pági-
nas com ilustrações visuais temáticas em cores (e.g. sobre “casa”, “cozinha”, 
“vestuário”) e 24 páginas com informações sobre o uso da língua inglesa. 
No final consta uma lista com nomes de países e os respectivos adjetivos, 
além de informações sobre pontuação e sobre verbos frasais. Em alguns ver-
betes existem ilustrações para melhor esclarecer o significado do lema. Está 
incluído um bom número de notas de uso (em média uma em cada quatro 
páginas), que estão destacadas em caixas de cor rosa. As informações mi-
croestruturais são: transcrição fonética, classe gramatical, formas irregulares 
dos verbos, informações sobre transitividade e sobre o uso dos substantivos 
no singular ou no plural,  marcas de uso (quando necessárias), definições 
e exemplos (na quarta capa é dito que há mais de 36.000 exemplos). Nos 
verbetes com mais de cinco acepções é fornecida, acima delas, uma lista de 
acepções (“menu”) numa caixa em cor rosa. Para as definições foi usado um 
vocabulário definitório de 2.300 palavras. Se numa definição for empregada 
uma palavra que não faz parte desse vocabulário, ela aparece em caixa alta e 
pode ser consultada no respectivo verbete. Nos exemplos, que estão em itá-
lico, colocações e coligações (verbo e preposição) estão em itálico e negrito. 
Expressões idiomáticas (“phrases”) e verbos frasais (“phrasal verbs”) estão no 
final do verbete em parágrafos separados, e os títulos phrases e phrasal verbs 
estão destacados na cor rosa.133 

133 Para mais detalhes, cf. Araújo (2006).
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4.1.2 DMAEs de outras línguas

Não deve surpreender o fato de se consagrar um subcapítulo inteiro 
(4.1.1) aos DMAEs de inglês, enquanto o 4.1.2 é subdividido por idioma. A 
razão é que existem não somente muito mais DMAEs de inglês como tam-
bém um número muitíssimo maior de trabalhos metalexicográficos sobre 
eles. Não há como negar a predominância do inglês, além do pioneirismo 
desses dicionários. 

Neste subcapítulo, os idiomas são tratados na ordem cronológica em 
que apareceram DMAEs nos respectivos países. Obviamente não é possível 
discorrer sobre todos os idiomas no mundo para os quais possa haver tais 
dicionários. A escolha foi feita  principalmente com base na disponibilidade 
de estudos metalexicográficos sobre essas obras.

Porém, antes de falar sobre a situação nas línguas francesa, portu-
guesa (de Portugal), alemã, espanhola e italiana, quero trazer as informa-
ções que dois autores, em dois momentos diferentes, forneceram sobre 
DPs russos. 

Embora o artigo de Tomaszczyk (1981) trate principalmente de di-
cionários bilíngües (cf. 4.2), o autor menciona também DMAEs, fazendo as 
seguintes afirmações sobre a LP monolíngüe russa dos anos 60 e 70 do século 
passado :

[...] o objetivo da LP russa é produzir um conjunto completo de DPs mo-
nolíngües [russos] [...]. [...] um conjunto completo significa várias séries 
de dicionários baseados, entre outros fatores, nas considerações sobre o 
nível de proficiência do aprendiz em russo, o tipo de atividade lingüística, 
isto é, a habilidade praticada, a língua materna do aprendiz e o status do 
russo na respectiva comunidade (isto é, como língua estrangeira ou segun-
da língua). (p. 289)
[...] uma ampla gama de dicionários monolíngües de L2, de vários ti-
pos, já foi compilada, e outros estão sendo elaborados [...]. [...] enquanto 
os produtos monolíngües em geral merecem plenamente o qualificativo 
učebnyi [pedagógico], os próprios especialistas soviéticos admitem que a 
maioria dos bilíngües não o merecem. (p. 291)

No caso de Morkovkin (1992), apresento um resumo de suas breves 
informações sobre a LP russa (p. 365s.):

No Instituto de Língua Russa “Pushkin”, em Moscou, estavam sendo 
levados a cabo alguns projetos lexicográficos que se baseavam “numa metodo-
logia de descrição lexicográfica complexa das unidades lexicais”. 
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O primeiro projeto previa a criação de uma série de DPs básicos da 
língua russa destinados a pessoas de determinada nacionalidade. Inicialmen-
te estavam sendo elaborados “materiais lexicográficos explicativos uniformes, 
capazes de satisfazer todas as necessidades dos alunos estrangeiros” em geral 
(essa elaboração estava a cargo de especialistas russos), e depois esses materiais 
seriam transformados, por co-autores estrangeiros, assistidos pelos especialis-
tas russos, em verdadeiros DPs produtivos-receptivos, levando-se em conta 
as respectivas nacionalidades, ou seja, eles seriam adaptados “às realidades 
metodológicas de cada país”. Esses DPs deviam conter cerca de 8.000 unida-
des léxicas, das quais 4.000 estavam sendo descritas de forma a poderem ser 
usadas na produção de textos. Em 1990 trabalhava-se na elaboração de seis 
dicionários dessa série. 

O segundo projeto previa a compilação de “uma série de dicionários 
monolingües polifacetados diferenciados por níveis”. Todos eles seriam di-
cionários de produção e de recepção. Como no primeiro projeto, apenas em 
uma parte dos verbetes haveria as informações necessárias para a produção. 
O primeiro nível, com 7.000 lemas, destinava-se a alunos com uma compe-
tência lingüística correspondente ao programa das “faculdades preparatórias” 
do ensino superior na Rússia. Esse dicionário ia conter traduções em inglês, 
sendo, portanto, um dicionário híbrido, mais exatamente, um DMT.134 Para 
o dicionário do segundo nível, de 12.000 verbetes, previa-se como usuários 
estudantes estrangeiros de Letras, e para o terceiro, “todas as pessoas que 
aprendem ou ensinam o idioma russo”. Somente 5.000 dos 30.000 verbetes 
desse último seriam elaborados de forma a satisfazer as necessidades de quem 
quer produzir textos.

4.1.2.1 Francês

Segundo Hausmann (1979: 334), não havia, no final dos anos 70, 
provavelmente nenhum idioma no qual existissem tantos e tão bons dicioná-
rios quanto para o francês. E Hausmann (1985: 26) observou: “Na França, 
o dicionário conhece desde a Segunda Guerra Mundial uma evolução muito 
mais contínua e, de resto, muito mais impressionante que na Grã-Bretanha 
[...]. Comparada à lexicografia inglesa, a da França parece um gigante.” Mas o 

134 sobre DMTs, cf. 6.1.1.2.
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autor referiu-se especialmente aos dicionários gerais em vários volumes como 
também ao Petit Robert, “o melhor dicionário do mundo em um volume”, 
não aos DMAEs. A respeito desses últimos, é preciso esclarecer que incluí 
aqui vários que se destinavam principalmente a falantes nativos, pretenden-
do, porém, servir também a estudantes estrangeiros, assim como outros DPs 
de língua materna cuja utilidade para falantes não nativos foi examinada por 
algum autor.

A) DFC

Em 1966 foi publicado o Dictionnaire du Français Contemporain 
(DFC). Cito o que consta em Welker (2004: 72s.) sobre ele:

A publicação deste dicionário foi “um grande evento na história da lexico-
grafia. Embora previsto principalmente para o ensino da língua materna, 
[...] não estava somente concebido levando-se em consideração o usuário 
não francófono como também realizou vários princípios importantes no 
ensino de línguas estrangeiras, entre outros: seleção do léxico, priorização 
dos homônimos [em detrimento da polissemia], agrupamento de famílias 
de palavras, sinonímia de frases, divisão dos verbetes conforme as caracte-
rísticas sintáticas dos lemas, muitas informações sintagmáticas, abonação 
do significado mediante colocações ou exemplos de frases.” (Zöfgen 1994: 
10) Zöfgen considera esse dicionário “revolucionário”, mas diz também 
que ele não foi muito bem recebido pelo público francês. Uma das razões 
é que “ele foi mais interessante para o especialista do que de fácil manuseio 
para o usuário comum” (Béjoint 2000: 175). “Nos anos sessenta, alguns 
dicionários eram claramente influenciados pela lingüística estruturalista, 
sobretudo na França, algumas décadas depois de o estruturalismo ter en-
trado no mundo acadêmico. Os lexicógrafos franceses tentaram tratar o 
léxico como uma ‘estrutura’ e pensaram que o papel do dicionário era 
esclarecer as relações entre as palavras. [...] Isso foi implementado mais 
claramente no Dictionnaire du Français Contemporain (DFC) [...], cer-
tamente uma das mais notáveis realizações da lexicografia no século XX, 
quase constituindo uma revolução lexicográfica.” (Béjoint 2000: 174s.)

Ao contrário de Zöfgen e Béjoint, Pruvost (2001: 87s.) afirma que o 
DFC teve “um enorme sucesso” no Ensino Fundamental.  

Esse dicionário tinha uma macroestrutura de 25.000 verbetes. Devido 
a sua grande importância, vejamos mais alguns detalhes (que constam na 
introdução):

O DFC “visa apresentar um estado atual do léxico usual”; ele “contém •	
todas as palavras que entram no uso escrito ou falado do francês mais 
habitual”.
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Ele “deve ser um instrumento de trabalho que possa ser usado na apren-•	
dizagem do francês”. Por isso, fazem-se agrupamentos em volta da pala-
vra-base (palavras derivadas, como calculer, calculateur no verbete calcul, 
ou palavras compostas, como incalculable), mas sempre respeitam-se as 
relações morfológicas e semânticas. Por isso, palavras semanticamente 
diferentes – mesmo que tenham a mesma etimologia – são tratadas como 
homônimos, ou seja, em verbetes diferentes. 
As diversas acepções são separadas umas das outras de acordo com as •	
construções sintáticas (por exemplo, agréer une chose; se faire agréer par/
dans; agréer à quelqu’un). 
“Os níveis de língua e as marcas estilísticas [...] são indicados com a •	
maior precisão possível.”
Depois de cada definição, são fornecidos numerosos exemplos de frases.•	
Sinônimos e antônimos – quando houver – são dados após cada acep-•	
ção (o que é bastante óbvio, pois não faz sentido agrupá-los no final do 
verbete).
No final da introdução, fica claro que o DFC foi feito pensando-se tam-•	
bém nos aprendizes estrangeiros: 

 Mesmo tendo à sua disposição um instrumento cômodo de consul-
tas, [os alunos] poderão achar nele uma ajuda poderosa para a apren-
dizagem sistemática do léxico, de seu funcionamento, tanto no plano 
morfológico ou sintático quanto no plano semântico, isto é, aquele 
dos sentidos e nuances. Aos alunos do ensino secundário e aos alunos 
estrangeiros, para quem esta obra foi especialmente elaborada, ela 
dará os meios de expressar o pensamento de maneira correta e precisa 
[..].

Hausmann (1979), mostrando vantagens e desvantagens de diversos 
novos dicionários monolíngües de francês que poderiam ser usados por alu-
nos estrangeiros (no caso, alemães), considera que, para alunos escolares de 
nível intermediário, ou melhor, aqueles que estudaram francês durante qua-
tro anos, as definições do DFC são difíceis demais, o mesmo valendo para o 
Micro Robert (p. 335). Já para alunos nos dois últimos anos do Ensino Médio 
alemão, que haviam recebido cinco ou seis anos de ensino do idioma, esses 
dois dicionários – na falta de um melhor (na época) – poderiam ser usados. 
Entre os dois, o autor prefere o DFC, sobretudo por causa do maior número 
de exemplos (p. 339).135

135 Lamy (1985: 28ss.) também descreve o DFC. ela fala dos “esforços pioneiros de integrar a 
função de um dicionário com a de um livro de gramática” e afirma que sua grande contribui-
ção para a LP monolíngüe é a “apresentação de material difícil (gramatical, semântico e lexical) 
em quadros”. Uma descrição detalhada encontra-se também no artigo de Lagane (1990) na 
eIL, no qual o autor aborda os “dicionários escolares”, restringindo-se à língua francesa.
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B) Micro Robert

Os alunos estrangeiros também são mencionados entre os potenciais 
usuários do Micro Robert (MR), publicado em 1971 e destinado em primeiro 
lugar aos francófonos. Segundo Pruvost (2001: 88), esse dicionário de 30.000 
lemas  “beneficia-se da experiência do DFC”. De fato, ele dá muita impor-
tância às relações paradigmáticas (sinônimos e antônimos) e aos exemplos, 
mas os homógrafos são tratados menos freqüentemente como homônimos 
do que no DFC, e em vez do agrupamento de palavras da mesma família em 
um único verbete, há remissões para os respectivos verbetes (por exemplo, de 
calculer para calculateur). 

O MR é uma versão reduzida do Petit Robert, mas, como afirma Laga-
ne (1990: 1373), a descrição do léxico é sincrônica, “o que implica [...] às ve-
zes a supressão de significados antigos, outras vezes mudanças na organização 
dos verbetes”. Ainda segundo Lagane, há numerosos exemplos (construídos 
ou, de qualquer modo, sem indicação de autor); eles são “freqüentemente re-
duzidos a sintagmas”, mas “ilustram bem os principais empregos da palavra”. 
Também “são fornecidas numerosas indicações sintáticas”. 

Na primeira edição, o MR era composto de dois volumes em formato 
pequeno (17,5 x 11 cm). O reduzido tamanho das letras dificultava a lei-
tura. Quanto ao uso dessa obra por aprendizes estrangeiros, no item (A) já 
foi mencionada a opinião de Hausmann (1979) de que ela pode ser usada 
somente por alunos avançados. No caso de aprendizes em um nível em que 
se dominam apenas cerca de 2.000 palavras seria, ainda segundo o mesmo 
autor, anti-didático apresentar-lhes um dicionário de 30.000 lemas.136

C) DFLE 1 e 2

DFLE é a sigla de Dictionnaire du Français Langue Étrangère, e os nú-
meros 1 e 2 significam que se trata de dois dicionários, cada um destinado 
a usuários com um nível diferente de habilidade lingüística  (“Niveau 1” e 
“Niveau 2”). 

Sobre essas duas obras, publicadas em 1978 e em 1979, respectiva-
mente, Hausmann (1990: 1388) afirmou que “são os únicos verdadeiros di-
cionários de aprendizagem alfabéticos no mundo”, e ainda Zöfgen (1994: 10) 
opinou que – na época – não havia nenhum DP igual no mundo.137 Embora 

136 sobre uma nova edição – PONS Micro Robert – cf. itens (D) e (e).
137 Geralmente esses dois dicionários são tidos como os primeiros DMAes de francês, mas 
Gross & Ibrahim (1981: 28) consideram Le Dictionnaire fondamental (Gougenheim, 1958) 
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o autor principal seja o mesmo do DFC, a saber, Jean Dubois, os dois níveis 
do DFLE distinguem-se radicalmente do DFC e do Micro Robert pelas se-
guintes características:138

Já no título fica claro que ele se dirige especificamente aos aprendizes 1. 
estrangeiros.
Existe a distinção entre níveis. O primeiro “corresponde ao primeiro ní-2. 
vel dos métodos de aprendizagem do francês. Seu objetivo é assegurar o 
conhecimento do léxico e da sintaxe de base e permitir a passagem para 
o domínio da expressão falada e escrita” (Prefácio, p. VII). O DFLE2 
destina-se a alunos mais adiantados que tenham estudado francês por 
quatro ou cinco anos. 
Eles têm uma macroestrutura muito mais reduzida. No nível 1 há 2.581 3. 
lemas mais 5.100 palavras complementares; no nível 2 os números são 
5.000 e 2.800, respectivamente.139 Desse modo, trata-se obviamente de 
dicionários de produção, pois para a recepção – a leitura de textos –, esses 
números são insuficientes.
Na seleção dos lemas foi dada preferência a verbos e adjetivos. Dubois 4. 
(1981: 245) explica: 
 [...] esses servem como base morfológica e sintática para a construção 

de frases [...], ao passo que substantivos monossêmicos freqüente-
mente são simples radicais improdutivos. O verbo construir, por exem-
plo, [...] pode ser usado para formar frases contendo suas palavras 
derivadas [construção, reconstruir, construtor, construtivo], enquanto 
palavras como camembert ou ônibus, embora de ocorrência freqüente, 
não levam à mesma diversidade de frases. Os cerca de 2.500 itens do 
nível 1 resultam na verdade em 4.700 palavras simples ou complexas, 
e os 5.000 itens do nível 2, em 6.000 palavras simples ou complexas 
(radicais e palavras derivadas).  

 Percebe-se, assim, que não foi obedecida a simples freqüência. É verdade 
que foram incluídos todos os 1.500 itens lexicais constantes na lista do 
Francês Fundamental 1, mas no restante foi feita uma seleção com base em 
considerações pedagógicas, ou de eficácia, perguntando-se quais palavras 
são mais úteis para iniciantes ou alunos intermediários.

e Dictionnaire du vocabulaire essentiel (Matoré, 1963) “dois dos mais antigos dicionários de 
Francês como Língua estrangeira”.
138 Hausmann (1990: 1388) informa que o DFLe1 baseia-se no Larousse de base. Dictionnaire 
d’ apprentissage de français (1977), o qual, por sua vez, inspirou-se de dois dicionários bilíngües 
elaborados por Françoise Dubois-Charlier, a saber Dictionnaire d’ anglais. Niveau 1 (1975) e 
Starter. Dictionnaire d’anglais pour les débutants (1976). No DFLe Françoise Dubois-Charlier 
consta como colaboradora.
139 esses dados são fornecidos por Ibrahim (1988: 53). Já Dubois (1981: 245) fala em 6.000 
palavras complementares para o DFLe2, e Hausmann (1982: 195) calcula para o DFLe2 um 
total de 10.000 itens. segundo Bogaards (1998: 135), há 12.500 acepções no DFLe2.
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Foram incluídos muitos desenhos humorísticos (de dois a três em cada pá-5. 
gina). Eles objetivam atrair o interesse do usuário, fazê-lo rir, mas também 
pensar sobre o que eles querem expressar e sobre a relação entre eles e os itens 
lexicais. Para isso, é importante que se explique ao aprendiz que esses dese-
nhos não representam uma definição ou explicação dos lexemas, mas apenas 
uma situação na qual a respectiva palavra poderia ser usada. No final do 
dicionário, existe uma lista com uma legenda para cada um dos desenhos.
Os verbetes têm uma estrutura muito peculiar:6. 

 Na primeira linha, há o lema, a pronúncia e uma informação gramatical.
 Depois, vem um bloco de texto com duas possibilidades: a) se não existi-

rem subdivisões sintáticas (como, por exemplo, no caso dos advérbios ou 
de certos substantivos), são dadas imediatamente várias frases-exemplo; 
b) caso haja subdivisões, são indicadas as peculiaridades sintáticas das 
diversas acepções e, em cada uma, são fornecidas diversas frases-exemplo. 
Por exemplo, no verbo abattre, diferencia-se:

(sujet qqn) abattre un animal, qqn
(sujet qqn) être abattu (par une maladie, un malheur)

 Em seguida, vem um novo bloco de texto, destacado do primeiro por 
estar mais à direita e em letra menor, no qual são dados três tipos de 
informações (ou “comentários”), cada um em um parágrafo separado: 
gramaticais (precedidas por “G”), semânticas (“S”) e lexicais (“L”). No 
comentário semântico, são fornecidas não simples definições, e sim ex-
plicações mais detalhadas, com esclarecimentos sobre diferenças de uso 
entre o respectivo lexema e palavras semelhantes. Por exemplo, no caso 
de être abattu, há a seguinte informação: 

être fatigué (menos forte), crevé (fam.), épuisé (língua culta) 
e, quando se trata de um desânimo (moral), être découragé, 
déprimé, démoralisé ou, em língua culta, accablé.  

 No comentário lexical são acrescidas palavras derivadas, indicando-se a 
acepção na qual elas cabem; por exemplo, no caso de abattre, é registrado 
abattement para a segunda acepção. São esses itens lexicais que aparecem 
nos comentários semântico e lexical (e, mais raramente no gramatical) 
que constituem as palavras complementares mencionadas em (3). Todos 
eles, como também os lemas, constam num índice no final do dicionário 
(no qual os lemas estão destacados por um asterisco).

A respeito do DFLE1, Hausmann (1979: 338) opina que se trata, em 
primeiro lugar, de um dicionário de aprendizagem do vocabulário, e ele re-
comenda que, quando, durante a leitura de um texto, surgir um problema de 
compreensão, se leia na aula todo o verbete do respectivo item lexical. Mas, 
devido às indicações gramaticais e semânticas e aos numerosos exemplos em 
uma linguagem comum, o DFLE serve também, como já foi dito, de dicio-
nário de produção.
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Uma novidade no DFLE2 é que os substantivos recebem, antes dos 
exemplos, uma indicação semântica (e.g., “pessoa”, “objeto”, “lugar”, “profis-
são”). Todas essas indicações semânticas estão listadas alfabeticamente num 
apêndice, no qual há informações sintáticas sobre elas. Por exemplo, no caso 
de “profissão” explica-se que palavras que designam profissões são usadas sem 
artigo indefinido (“Ele é padeiro”).

Hausmann (1982: 195) observa que no DFLE2 estão incluídos os mes-
mos itens lexicais do DFLE1, de modo que este pode ser descartado quando 
se passa para o nível 2, e ele lamenta que os desenhos sejam menos numerosos 
e menos engraçados.140

D) DPs dos anos 80

Schafroth (1995) analisou quatro dicionários monolíngües de francês 
(com 30, 35 ou 40.000 lemas) para verificar se eles podem ser considerados 
adequados para aprendizes estrangeiros de nível avançado e úteis tanto na 
recepção e na produção quanto na aprendizagem do vocabulário. Ele incluiu 
o Micro Robert, de 1971, mas os outros três são dos anos 80: Dictionnaire de 
français (editora Larousse, 1986), Dictionnaire pratique du français (Hachette, 
1987), PONS Micro Robert. Dictionnaire d’apprentissage du français (Le Ro-
bert, 1988). O último é, obviamente, uma nova versão do Micro Robert, e o 
primeiro é uma versão adaptada do Dictionnaire du français au collège, que era 
visto, pela editora, como sucessor do DFC.141 

Após verificar as informações sobre colocações, sobre a valência e so-
bre a posição do adjetivo assim como a qualidade das definições, Schafroth 
chega à seguinte conclusão: embora o Micro Robert de 1971 já tivesse boas 
qualidades, a nova versão é bem melhor, de modo que o PONS Micro Robert. 
Dictionnaire d’apprentissage du français é, pelo menos nos critérios analisados, 
junto com o Dictionnaire de français, nitidamente o melhor dos quatro di-
cionários. Assim, o autor estima que esses dois melhor avaliados podem ser 
considerados verdadeiros DMAEs (p. 134).

140 Veja uma outra avaliação do DFLe2 no item (e). 
141 schafroth (ibid.: 116s.) mostra também os resultados de uma enquete realizada no final 
dos anos 80 entre 114 estudantes de francês em duas universidades alemãs. O dicionário mo-
nolíngüe mais usado era o Micro Robert (93%), que já tinha sido utilizado no ensino Médio 
por 86%. O DFLe não foi mencionado, e o DFC era consultado por apenas 9%. somente 
40% dos usuários do Micro Robert expressaram sua satisfação com ele, os outros o utilizavam 
simplesmente porque era o dicionário disponível.
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E) DFLE2, PONS Micro Robert e Robert Junior Illustré

O DFLE já foi descrito acima e o PONS Micro Robert (subtítulo: 
Dictionnaire d’apprentissage du français) já foi mencionado. O Robert Junior 
Illustré foi publicado em 1993. Imaginando que o DFLE2 e os dois outros 
pudessem ser “particularmente úteis” para aprendizes estrangeiros, Bogaards 
(1998) empreendeu uma análise comparativa detalhada dos três dicionários, 
usando a mesma sistemática já aplicada na sua análise de quatro DMAEs 
de inglês (Bogaards 1996), ou seja, verificando em que medida eles ajudam 
na recepção e na produção de textos e, em especial, examinando, nas duas 
situações, quão fácil é o acesso às informações, quão compreensíveis são as 
explicações e quão úteis são as informações.

Distribuindo pontos para diversos aspectos, ele calculou as seguintes 
médias gerais (numa escala de 0 a 5): PMR (PONS Micro Robert) – 2,5; 
DFLE – 2,4; RJI (Robert Junior Illustré) – 2,1. Para a situação de recepção, 
Bogaards calculou como médias 2,3, 1,9 e 2,2, respectivamente, e para a situ-
ação de produção, 2,9, 3,5 e 1,9, respectivamente. Cabe esclarecer que o fraco 
desempenho do DFLE como dicionário de recepção era previsível, tendo em 
vista sua pequena macroestrutura; já como dicionário de produção ele obteve 
a melhor média.

O autor conclui que nenhum dos três é satisfatório como dicionário de 
recepção (embora a quantidade de acepções no PMR – cerca de 76.000 – te-
nha merecido o adjetivo excelente), que o DFLE é um instrumento eficaz para 
a redação de textos e que o RJI (com cerca de 27.000 acepções) não preenche 
nenhuma das duas funções satisfatoriamente. Ele critica o fato de os três não 
terem se baseado em um corpus e, diante das médias gerais bem inferiores 
àquelas atribuídas aos DMAEs de inglês (sobretudo à do LDOCE, a saber, 
3,5), surpreende-se com “a qualidade muito pobre dos dicionários propostos 
aos numerosos aprendizes de francês como língua estrangeira”.142

F) Dictionnaire du Français. Référence. Apprentissage (1999)

Como essa obra se dirige a falantes não nativos, Bogaards (2001) a 
submeteu à mesma análise que Bogaards (1998) havia feito de três outros di-
cionários franceses (cf. o item anterior). Veja um resumo de suas informações 
e opiniões:

142 Percebe-se a diferença de avaliação do DFLe feita por Bogaards, de um lado, e por  Haus-
mann (1990) e Zöfgen (1994), do outro (cf. (C)). evidentemente, o DFLe, com sua macroes-
trutura limitada, não pode ser comparado aos grandes DMAes de inglês.
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A macroestrutura é composta de 22.000 lemas, e Bogaards estima que 
há cerca de 44.000 acepções, “um número satisfatório”. A seleção de lemas 
parece adequada, mas faltam itens lexicais mais recentes; por outro lado, fo-
ram registradas diversas palavras pouco freqüentes. Abreviaturas e siglas en-
contram-se num apêndice. Formas irregulares são lematizadas, com remissões 
para as formas canônicas, mas – sempre segundo o autor – nota-se uma certa 
falta de coerência. Também é incoerente a escolha do verbete em que são re-
gistrados lexemas polilexicais. E “a distinção das diferentes acepções [...] nem 
sempre é evidente”. Quanto a marcas de uso, são empregadas cerca de quinze 
diferentes para indicar os registros e os níveis de língua. Para as definições, 
não foi usado um vocabulário restrito, de modo que se percebe a presença de 
algumas palavras raras e/ou difíceis. “Freqüentemente falta precisão nas defi-
nições, e será difícil escolher entre palavras que têm mais ou mesmo o mes-
mo significado [...].” Faltam ilustrações (que o autor considera importantes 
num DMAE). Os exemplos – que são construídos – “nem sempre facilitam 
a compreensão [...] porque muito freqüentemente contêm elementos pouco 
freqüentes e/ou difíceis”; além disso, muitas vezes não soam muito naturais. 

No que diz respeito à produção de textos, o aprendiz obviamente tem 
que conhecer – como no caso de todos os DMs alfabéticos – a palavra que 
quer empregar, ou ter pelo menos uma idéia; por exemplo, se ele quer dizer 
algo sobre um lugar onde se mora, tem que conhecer pelo menos a palavra 
“casa”, mas talvez queira empregar uma outra palavra ou referir-se a um tipo 
específico de residência. Segundo Bogaards, “as palavras mais ou menos sinô-
nimas nem sempre são claramente diferenciadas”. Muito importantes para a 
codificação, as colocações são apresentadas em grande número, mas elas não 
são diferenciadas de expressões fixas.

No final, há quase dez apêndices, entre os quais uma longa lista de 
falsos amigos entre o francês e quatorze outras línguas.

Concluindo, o autor dá a nota 2,4 de um máximo de 5 pontos (2,3 
para o lado “recepção” e 2,6 para o lado “produção”), o que significa que esse 
dicionário “não melhora em nada a qualidade dos learners’ dictionaries do 
Francês como Língua Estrangeira, que permanecem, portanto, muito aquém 
dos correspondentes dicionários ingleses [...]”.143

143 Binon, selva & Verlinde (2002) examinaram alguns DMAes de várias línguas, entre elas 
o francês. As obras francesas analisadas são o Micro Robert (1993), o Dictionnaire du Français 
(1999) avaliado aqui e o Dictionnaire du Français Usuel (2002), um dicionário temático que 
será mencionado em 6.4 (nota 357). 



161

4. DICIONÁrIOs PArA APreNDIZes De LÍNGUAs esTrANGeIrAs

4.1.2.2 Português (de Portugal)

Sobre a situação da lexicografia de Portugal em meados dos anos 1990, 
Schafroth (1996) afirma:

A lexicografia monolíngüe [...] está nitidamente subdesenvolvida em Por-
tugal, comparada com a de outros países europeus como a França, a Ale-
manha ou a Inglaterra.[...] Até agora falta um dicionário com o nível lexi-
cográfico dum Petit Robert ou dum Duden Deutsches Universalwörterbuch. 
De obras especiais, como um dicionário de colocações, nem se fale.144

Mas em 1990 havia aparecido o Dicionário do Português Básico (DPB), 
do lingüista Mário Vilela. Schafroth considera que essa obra, que se dirige 
explicitamente àqueles “que têm o português como língua primeira ou como 
segunda língua”, “parece ser apropriada para corresponder às necessidades de 
quem aprende o português como língua estrangeira” (p. 61). No seu artigo 
(do qual uma versão modificada e redigida em alemão é Schafroth 1996a), o 
autor passa a “investigar se o Dicionário do Português Básico cumpre os crité-
rios dum dicionário de aprendizagem”. 

Cabe esclarecer que, embora ele entenda que esse tipo de dicionário 
desempenha três funções (recepção, produção livre e aprendizagem), ele vai se 
interessar mais pela segunda, “o emprego activo da língua”. E ele vai, em dois 
aspectos, comparar o DPB com outros dicionários do português, entre eles o 
Dicionário Contemporâneo de Português (Biderman, 1992). Veja os resultados 
relativos a colocações e informações sintáticas (ou valenciais):

Há muitas colocações no DPB, mas elas não estão destacadas, aparecen-•	
do, na maioria das vezes, em exemplos. No Dicionário Contemporâneo de 
Português (DCP) existe somente metade das colocações, porém, algumas 
delas são tratadas como tais.
As informações necessárias para a construção de frases são dadas quase •	
sempre no DPB, mas várias delas faltam no DCP. Schafroth opina que o 
DPB “está orientado para as necessidades comunicativas de um destina-
tário estrangeiro. Sobretudo para os verbos[...] – menos sistematicamente 
para os adjectivos e substantivos -, as informações sintácticas são excelen-
tes e colocam o DPB em pé de igualdade com os outros dicionários de 
aprendizagem. [...] os outros dicionários portugueses apresentam lacunas 
graves.” (p. 68)

144 em 2000, foi publicado um dicionário de colocações pelo lingüista austríaco Bernhard Pöll:  
Dicionário Contextual Básico da Língua Portuguesa (cf. 6.7).
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No restante do artigo, Schafroth comenta algumas características do 
DPB.

Pronúncia: ela é indicada, usando-se o AFI, para cada lema; no anexo, é •	
dada a pronúncia até mesmo “para cada uma das formas conjugadas dos 
setenta e dois verbos ordenados por ordem alfabética”.
Exemplos: como no DFLE (•	 Dictionnaire de français langue étrangère), 
os exemplos precedem as definições; eles visam, segundo a introdução, 
“enquadrar os sentidos do lema em situações concretas”; embora se per-
cebam exemplos mal escolhidos, Schafroth considera-os, no geral, relati-
vamente bons, sobretudo para aprendizes estrangeiros.
Palavras derivadas: numa rubrica encabeçada por “VOC.” (vocabulário), •	
são listadas, como no DFC (Dictionnaire du français contemporain), mui-
tas palavras derivadas; por exemplo, s.v. barba, há barbado, barbear, bar-
bicha, barbudo; essas palavras não são apenas enumeradas, e sim usadas 
em frases-exemplo. 
Restrições semânticas: sendo Mário Vilela autor de um livro sobre a va-•	
lência (Vilela 1992), não é de se admirar que ele tenha dado bastante 
importância a esse assunto; um dos tipos de valência é a valência semân-
tica, que diz respeito a restrições semânticas para o uso de verbos; por 
exemplo, o verbo ferir tem várias acepções; em uma delas, o sujeito pode 
ser uma pessoa ou uma coisa, numa outra, somente uma coisa, numa 
terceira, um ser vivo, numa quarta, uma coisa abstrata. Essas informações 
são dadas no DPB de forma consistente.
Explicações semânticas: como no DFLE, as definições – ou explicações •	
semânticas – são fornecidas num bloco de texto marcado “S”; embora às 
vezes sendo enciclopédicas e contendo palavras difíceis, o ponto positi-
vo é que nessa rubrica são mostrados sinônimos e antônimos ou outros 
“lexemas que pertencem a um mesmo campo analógico, contribuindo 
assim para o enriquecimento do vocabulário do utente”; por exemplo, 
as “´palavras-satélites’ do campo lexical a que pertence o lexema acidente 
são, entre outras, as mencionadas no artigo: catástrofe, feridos, acidentado, 
(sair) ileso, viaturas, chocar, colisão, desastre” (p. 75).
Explicações gramaticais: também como no DFLE, há um bloco de tex-•	
to, marcado “G”, no qual se dão informações sobre diversos problemas, 
como substantivos contáveis/incontáveis ou formas irregulares.

A grande deficiência desse dicionário é a pequena macroestrutura: segun-
do a introdução, ele contém apenas 3.060 lemas (das quais 2.217 constituem o 
vocabulário do Português Fundamental), registrando ainda, na seção “VOC.” 
2.170 palavras que estão relacionadas de alguma maneira com o lema.

Schafroth, apesar de ter uma boa impressão do DPB como DMAE, faz 
algumas sugestões para melhorá-lo:
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aumentar a macroestrutura para cerca de 20.000 ou 30.000 lemas; atu-•	
almente estão inclusos alguns lexemas menos importantes, enquanto fal-
tam palavras essenciais como comum, desvantagem e próximo;
usar um vocabulário definitório limitado a cerca de 2.000 palavras; todas •	
as palavras necessárias para definir, mas que não constassem nesse voca-
bulário, deveriam ser marcadas e registradas como lemas;
destacar as colocações, em vez de “escondê-las” nos exemplos;•	
renunciar aos desenhos pouco proveitosos e às vezes de caráter duvidoso •	
(de fato, há, como no DFLE, em cada página dois ou três desenhos, mas 
eles não são bem feitos e engraçados como no dicionário francês).

Schafroth (1996a: 185) conclui que os outros dicionários de português 
analisados por ele estão “deficitários em questões lexicográficas centrais (colo-
cações, valência, definições), e isso com relação não somente às exigências de 
aprendizes estrangeiros como também às necessidades de consulta de falantes 
nativos, para as quais eles foram concebidos prioritariamente”. Já o DPB, 
“na descrição – mas nem sempre na apresentação – de colocações e de cons-
truções sintáticas assim como nas definições, cumpre integralmente o que se 
exige de um dicionário de aprendizagem”.

4.1.2.3 Alemão

Em 1985, Wiegand (1985a: 202) afirmou ainda sobre a situação na 
Alemanha: “A lexicografia didática – fora dicionários do vocabulário funda-
mental e dicionários de valência – é praticamente inexistente.”  Somente em 
1993 ia aparecer o primeiro DMAE de alemão, o Langenscheidts Großwörter-
buch Deutsch als Fremdsprache (Götz, Haensch & Wellmann).

A) Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(LGwDaF)

O impacto da publicação foi tão grande que duas coletâneas foram de-
dicadas à discussão sobre esse dicionário: Barz & Schröder (1996) e Wiegand 
(1998). Sobretudo na segunda coletânea foram analisados detalhadamente 
todos os componentes dessa obra. São dezenove artigos sobre assuntos como 
a gramática dos verbos, a gramática dos substantivos, as informações pragmá-
ticas, as palavras compostas, as preposições, as conjunções, os exemplos, as 
colocações, a medioestrutura. Obviamente não há como relatar aqui todos os 
detalhes e as opiniões dos diversos autores. 
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Trago primeiro as informações e opiniões de Kempcke (1996) sobre o 
referido DMAE. As opiniões desse autor são especialmente interessantes pelo 
fato de ele ser o organizador de um outro DMAE (que seria publicado em 
2000; cf. infra).

Na opinião de Kempcke (p. 116s.), um dicionário desse tipo deveria •	
conter entre 12.000 e 35.000 lemas. O LGwDaF parece conter 60.000, 
ultrapassando, assim, de muito o máximo recomendado.145

Faltam informações sobre os princípios de seleção dos lemas (p. 117).•	
Às vezes, as “definições” são apenas sinônimos; isso não é uma prática •	
recomendável porque não há sinônimos perfeitos; tal procedimento é 
ainda pior quando o sinônimo indicado tem mais de uma acepção (p. 
118).
Ocorrem definições sinonímicas circulares (p. 118).•	
Um ponto positivo é que tanto sinônimos quanto antônimos estão mar-•	
cados por símbolos (≈, ↔).
Embora não se use um vocabulário definitório controlado, as definições, •	
quando não são sinonímicas, são bem simples, de modo que não deve 
haver problemas de compreensão (p. 121).146 
Há muitos desenhos que ajudam na compreensão (p. 122), não somente •	
de lexemas que designam objetos como também alguns que designam 
atividades (e.g. verbos como platzen, “rebentar”, “estourar”).
Há também quadros temáticos (por exemplo, de tipos de árvores).•	
Como em outros DMAEs, é feito um agrupamento de famílias de pala-•	
vras (palavras derivadas e palavras compostas), mas, ao contrário do que 
acontece, por exemplo, no DFC (Dictionnaire du Français Contempo-
rain), a ordenação alfabética não é interrompida, ou seja, somente são 
listadas palavras que, alfabeticamente, vêm antes do lema seguinte (p. 
119); além disso, elas não são explicadas, havendo somente remissões 
para o respectivo lema (e.g. de trinken, “beber”, para Trunk, “bebida”). 
De qualquer modo, trata-se de um procedimento que ajuda na aprendi-
zagem do vocabulário.
Existem algumas notas de uso, nas quais se explicam, por exemplo, as •	
diferenças entre lexemas semanticamente parecidos (p. 119).
São fornecidas muitas colocações – que estão claramente marcadas, apa-•	
recendo entre os sinais  <  > – como também frases-exemplo. Kempcke 

145 Na verdade, segundo Bergenholtz & Miebs (2000: 162), o LGwDaF alega  conter “66.000 
lemas e expressões”, mas eles calculam que os lemas não são mais do que 33.000. Vimos que os 
learners’ dictionaries de inglês registram cada vez mais lemas; porém, como o número de acep-
ções foi estimado em pouco mais de 70.000 (sendo uma exceção o LDOCe com 100.000), o 
número de lemas não deve ultrapassar os 35.000.  
146 em nenhum momento kempcke informa qual seria o nível de proficiência em alemão 
necessário para poder usar o dicionário. Parece claro, tendo em vista a grande macroestrutura, 
que o LGwDaF se dirige, como os learners’ dictionaries comuns, a alunos de nível avançado.
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considera que, embora não fique muito clara a diferença entre os dois 
tipos de informações (a não ser tipograficamente), pois às vezes ocorrem 
colocações também nos exemplos, a solução encontrada no LGwDaF é 
satisfatória (p. 120).
Também as informações gramaticais são satisfatórias (p. 124): há infor-•	
mações sobre a classe da palavra, a flexão, restrições concernentes ao uso 
do singular ou do plural, o comparativo e superlativo dos adjetivos, a 
valência dos verbos (inclusive a valência semântica, indicando-se qual 
pode ser o sujeito).
Embora sejam fornecidas numerosas marcas de uso, Kempcke critica a •	
falta de sistematicidade (p. 124s.).
Enquanto certos autores alemães recomendam o procedimento de ho-•	
monimização – como aplicado em DMAEs franceses – Kempcke acha 
que, primeiro, para o aprendiz estrangeiro a inclusão de todos os ho-
mógrafos no mesmo verbete é mais vantajosa (porque ele vai encontrar 
os diversos significados mais facilmente), e, segundo, esse procedimen-
to nunca é realizado de maneira consistente (p. 125s.). De qualquer 
maneira, no LGwDaF, em muitos casos, homógrafos são tratados como 
homônimos (e.g. Futter “comida para animais” e Futter “forro (em rou-
pas)”). 
A indicação da pronúncia é limitada a casos problemáticos, sobretudo a •	
palavras de origem estrangeira.
Kempcke conclui que o LGwDaF é um típico DMAE, que se dirige •	
especificamente a aprendizes estrangeiros, oferecendo-lhes muitas in-
formações de maneira bastante clara, mas ele considera a macroestru-
tura grande demais, às custas da microestrutura, que poderia ser mais 
abrangente (p.126). Parece-me interessante acrescentar a opinião do 
autor de que DMAEs “são usados ao lado de dicionários bilíngües e 
servem para o aprofundamento das informações pontuais [nos DBs], 
mas não devem forçar o usuário a consultar um dicionário geral” (p. 
117). 

Como foi dito, não é possível resumir as opiniões de todos os autores 
que escreveram sobre o LGwDaF. Porém, vale trazer algumas das observações 
que se encontram em Konopka (2000), uma resenha da coletânea de Wie-
gand (1998). A autora, resumindo muito sucintamente os diversos capítulos 
desse livro, constata o seguinte:

Em muitos aspectos, o LGwDaF é inferior aos •	 learners’ dictionaries do 
inglês (p. 198).
A apresentação da gramática tem muitas inconsistências e imprecisões •	
(p. 198).
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As informações semânticas são, por um lado, satisfatórias porque dá-•	
se mais de uma explicação e especifica-se o co-texto; por outro lado, a 
seqüência das informações parece não seguir princípios pedagógicos 
(p. 199).
Falta uma clara concepção de •	 colocação e notam-se imprecisões na apre-
sentação das colocações (p. 200).
Não se aproveitou a possibilidade de incluir nos exemplos maiores infor-•	
mações sobre fatos morfossintáticos (p. 200).
Para um dicionário de recepção, a macroestrutura é pequena demais (p. •	
200).
Embora sejam diferenciados homônimos, ainda há muitos verbetes de •	
lexemas polissêmicos, nos quais é distinguido um número exagerado de 
acepções (p. 201).
Na sua conclusão, Konopka observa que o LGwDaF constitui um bom •	
trabalho pioneiro (na Alemanha), com boas inovações (por exemplo, a 
separação das colocações e as indicações sintáticas), mas também com 
alguns pontos fracos (tratamento da gramática, tratamento das palavras 
compostas e derivadas, medioestrutura, textos externos.)

Köster & Neubauer (1994) também analisaram o LGwDaF detalha-
damente e chegaram às seguintes conclusões (p. 233): 

Depois dessas observações e comentários cabe perguntar se o LGwDaF 
pode ser recomendado a aprendizes avançados de alemão [...]. Apesar de 
nossas considerações bastante críticas somos de opinião que essa obra é 
superior em muitos aspectos à maioria dos dicionários monolíngües. Isso 
diz respeito sobretudo à apresentação das informações gramaticais e das 
possibilidades de formação das palavras, a um certo ordenamento temá-
tico do vocabulário e à formulação das definições. Tal avaliação é com-
partilhada pelos estudantes interrogados que até agora trabalhavam com 
outros dicionários monolíngües.

B) Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (WDaF)

A elaboração desse DMAE foi iniciada em 1987, na antiga Alema-
nha Oriental, ou seja, quando a Alemanha estava dividida, constituindo dois 
países. Como vimos, o organizador (Kempcke) fez uma análise do outro 
DMAE, elaborado na Alemanha Ocidental e publicado em 1993 na Alema-
nha já reunificada. Curiosamente, quando o WDaF foi finalmente publicado 
em 2000, não se mencionou no prefácio a existência desse outro dicionário 
(LGwDaF).

No mesmo ano, já pôde-se ler uma resenha do WDaF (Bergenholtz & 



167

4. DICIONÁrIOs PArA APreNDIZes De LÍNGUAs esTrANGeIrAs

Miebs 2000). Os autores tiveram uma impressão muito negativa dessa obra. 
Veja suas opiniões e informações:

Segundo o prefácio, o WDaF contém entre 17.000 e 20.000 lemas, mas •	
calcula-se que sejam bem menos do que 17.000, isto é, menos da metade 
dos lemas do DMAE concorrente. Além disso, são registradas, em mé-
dia, menos acepções em cada verbete. Assim, o WDaF  não pode ser um 
dicionário de recepção (p. 162s). 
O acesso externo (o acesso ao verbete procurado) não é facilitado como •	
em muitos outros DPs, onde as letras iniciais dos lemas registrados estão 
escritas na margem externa das páginas (p. 161).
O acesso externo é ainda dificultado pelo fato de se colocarem no mes-•	
mo bloco de texto palavras que têm um primeiro componente ou uma 
primeira parte em comum; para economizar espaço, não se repete esse 
primeiro componente, usando-se no lugar dele um til; isso dificulta a 
leitura (p. 162).147

A diagramação é de má qualidade: muitos sinais (til, aspas, barras, parên-•	
teses, colchetes) causam uma grande falta de clareza (p. 163).
As definições ou explicações muitas vezes são insatisfatórias, por serem •	
complicadas ou abstratas demais (p. 165).
As instruções sobre o uso são de leitura difícil demais para aprendizes •	
estrangeiros (p. 166ss.).
Pontos positivos são o número relativamente grande de colocações (p. •	
164), a remissão para campos semânticos e lexicais (p. 168) e a indicação 
da pronúncia (p. 166).

Em 2002, Wiegand editou uma coletânea de quase 700 páginas, na 
qual todos os aspectos do WDaF foram analisados em 30 artigos. Como no 
caso da coletânea editada em 1998 sobre o LGwDaF, não é possível trazer 
aqui detalhes ou as opiniões de todos os autores. Limito-me a mencionar 
algumas considerações que Wiegand, com base na leitura dos artigos, faz no 
seu prefácio:   

São satisfatórios ou mesmo louváveis os seguintes aspectos: a seleção dos •	
lemas; a medioestrutura; a caracterização semântica do sujeito (valência 
semântica); o tratamento das partículas modais.
São criticáveis: o fato de não se ter clareza a respeito dos destinatários •	
(para aprendizes iniciantes as explicações são difíceis demais, para apren-
dizes avançados diversas informações são supérfluas); o arranjo alfabético 
com nichos (que dificulta o acesso externo); a diagramação dos verbetes; 

147 esse tipo de arranjo foi chamado por Wiegand (1983a: 432ss.) de “ordem alfabética com 
nichos”. em Welker (2004: 82s.) encontra-se o seguinte exemplo (tirado de um dicionário de 
português-alemão) de lemas colocados dentro do mesmo bloco de texto: cent|esimal ... ~ésimo 
... ~ígrado... . 
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as complicadas estruturas textuais; as péssimas instruções de uso; a falta 
de uma gramática num apêndice (com remissões a partir dos verbetes),.

Wiegand conclui que o WDaF não oferece o que se espera de um 
DMAE polifuncional moderno e que, em muitos aspectos, ele não é um 
verdadeiro dicionário para aprendizes, de modo a não poder ser recomen-
dado.

C) Langenscheidt Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (LT) e 
Duden Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (DW)

Esses dois DMAEs (para os quais usarei aqui as siglas simplificadas LT 
e DW) foram publicados no mesmo ano (2003). Com uma macroestrutura 
menor do que as dos dois dicionários descritos acima, a saber, com 8.700 e 
11.000 lemas, respectivamente, ambos dirigem-se a aprendizes de nível ini-
ciante ou intermediário.

Em uma resenha conjunta de 30 páginas, Klosa (2004) fez uma descri-
ção e comparação muito minuciosa desses dois DMAEs. Relato suas obser-
vações mais importantes. Todas as opiniões, que, obviamente, são subjetivas, 
são as da autora.

Instruções para o usuário: •	
 No LT, elas cobrem 12 páginas e são bem esclarecedoras, embora algumas 

coisas poderiam ser melhoradas. Sobretudo as páginas estão muito cheias, 
não convidando à leitura. 

 As instruções no DW estendem-se sobre 15 páginas. Seria desejável uma 
melhor estruturação, mas devido ao layout claro e às frases simples, a lei-
tura é agradável. Por outro lado, faltam diversos esclarecimentos, de modo 
que as instruções no DW são menos completas do que no LT e em outros 
dicionários.
Outros textos externos: •	

 No LT há 15 páginas de apêndices (nomes geográficos, números, paradig-
mas flexionais, verbos irregulares etc.). A escolha dos temas e parcialmente 
o conteúdo não convencem. 

 No DW, a nomenclatura (macroestrutura) é precedida de 50 páginas com 
muitas informações em textos e tabelas sobre o alemão e os países de língua 
alemã, entre outras: símbolos fonéticos, declinação dos substantivos e dos 
adjetivos, conjugação dos verbos, ortografia, pontuação, o sistema escolar 
na Alemanha, Áustria e Suíça, números, nomes próprios, típicos diálogos 
e cartas. Apesar da abrangência, há certas lacunas e falhas. Mesmo assim, 
essas informações são mais ricas e mais adequadas para os destinatários do 
que as do LT.
Quadros com imagens coloridas: •	

 No LT, existem 12 páginas com tais quadros, nos quais são ilustrados não 
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somente objetos (fazendo parte de certos temas, por exemplo, “o carro”, 
“frutas e legumes”), como também verbos de movimento, cores e prepo-
sições. Porém, a ligação entre esses quadros e a macroestrutura é falha, 
pois em alguns lemas falta a remissão para o respectivo quadro, e algumas 
palavras que aparecem nos quadros não estão lematizadas. As ilustrações 
são relativamente feias e antiquadas. 

 Mas no DW tais quadros nem existem.
Figuras em preto e branco:•	

 No LT há, ao total, 45 figuras bem desenhadas. Algumas ilustram apenas 
um determinado lexema, em outras mostram-se diversas partes do objeto 
que o lema designa (e.g. no caso de avião), e, num terceiro tipo, junto ao 
lema que é um hiperônimo são reunidos objetos pertencendo ao mesmo 
campo semântico. A escolha das figuras parece arbitrária, pois não se vê 
que elas ilustrem lexemas que são difíceis de serem explicados nem forne-
cem informações sobre particularidades culturais.

 No DW foram incluídas cerca de 300 figuras, todas elas mostrando obje-
tos, quase sempre um único objeto por figura. A escolha pode ser conside-
rada boa, mas teria sido ainda melhor se tivessem sido fornecidas figuras 
que mostrassem certas cenas para ilustrar fatos típicos da cultura dos países 
de língua alemã.148 
Lematização:•	

 Em ambos, os lemas são lexemas simples ou palavras compostas, mas  tam-
bém há elementos formativos (prefixos etc.). Palavras homônimas são tra-
tadas como tais, ou seja, lematizadas separadamente. Somente no DW 
existem caixas com textos nos quais são dadas informações culturais, gra-
maticais ou lexicais.
Seleção dos lemas:•	

 No LT afirma-se que há “27.500 lemas, expressões e exemplos”. Klosa cal-
cula que sejam 8.700 lemas. 2.000 deles fazem parte do “vocabulário do 
certificado de alemão”, ou seja, de um vocabulário fundamental; não se re-
vela segundo quais critérios os restantes foram escolhidos, mas no prefácio 
alega-se que o dicionário cobre boa parte do alemão do dia-a-dia. Klosa 
verificou que de fato 95% das 1.000 palavras mais freqüentes do alemão 
escrito constam no LT. Por outro lado, foram registrados lemas que não 
aparecem numa lista das 30.000 palavras mais freqüentes.

 O mesmo acontece no DW, porém a seleção dos lemas nesse dicionário 
parece melhor, não somente porque a macroestrutura é maior (cerca de 
11.000 lemas), mas também porque os lexemas lematizados são mais ade-
quados às necessidades dos aprendizes de nível inicial e intermediário.
Diagramação: •	

148 klosa usa apenas o termo Landeskunde, que significa “cultura” ou “civilização”; ela esquece 
que seria difícil incluir ilustrações de fatos característicos dos três países de língua alemã.
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 No LT, todos os lemas estão destacados na cor azul, mas a diagramação 
dos verbetes é muito complexa, complicada demais para os destinatários. 
As palavras pertencentes ao “vocabulário do certificado de alemão” estão 
marcadas por um símbolo.

 No DW, somente estão em azul os lemas que fazem parte do “vocabulário 
do certificado de alemão”; o layout dos verbetes é mais homogêneo e faci-
lita a descoberta das diversas informações.
Separação silábica:•	

 Em ambos é indicada, nos lemas, a separação silábica: no LT, por pon-
tos, no DW, por uma barra vertical. O LT indica ainda, por uma bar-
ra vertical, as fronteiras entre componentes de palavras compostas (e.g. 
Fach|hoch∙schu∙le).
Pronúncia:•	

 No LT, não se indica a pronúncia de todos os lemas, o que é insatisfatório 
em se tratando de um dicionário para iniciantes.

 No DW, a pronúncia é indicada para todos os lemas.
Informações gramaticais:•	

 No LT há informações sobre: a classe de palavra, a morfologia dos substan-
tivos, verbos e adjetivos, a forma irregular do comparativo e superlativo, 
o sujeito e o complemento dos verbos (indicando-se o caso gramatical 
exigido e a possibilidade de eles designarem uma pessoa ou uma coisa), a 
preposição usada com certos adjetivos. Faltam algumas que seriam vanta-
josas para os destinatários.

 No DW informa-se sobre: a classe de palavra (exceto no caso dos substantivos 
e dos verbos, reconhecíveis pelas informações gramaticais), o comparativo e 
superlativo de todos os adjetivos que os admitem, as formas verbais necessárias 
para a conjugação, a transitividade, os possíveis complementos dos verbos (ob-
jeto direto ou indireto, pessoa ou coisa), o caso exigido pelas preposições. 
Explicações do significado:•	

 No LT, consta no prefácio que “todos os lemas são explicados mediante 
um vocabulário controlado por computador, isto é, as palavras usadas nas 
definições são, elas mesmas, lemas”. Já nas instruções para os usuários, 
percebe-se que sinônimos, antônimos, colocações e exemplos servem tam-
bém para explicar o significado. Depois de examinar vários verbetes, Klo-
sa conclui que, no geral, as definições (que não são do tipo clássico) são 
adequadas para os destinatários, o acréscimo de sinônimos e antônimos 
é vantajoso, mas as colocações e exemplos deveriam ser melhorados para 
mostrar fatos culturais específicos.

 No DW, são mencionados sinônimos e exemplos como auxílios à compre-
ensão do significado. Após o exame dos mesmos lemas verificados no LT, 
Klosa entende que a solução é satisfatória, embora os exemplos possam ser 
melhorados pelo uso de um corpus.
Vocabulário definitório:•	
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 Em ambos os dicionários afirma-se que esse vocabulário foi controlado por 
computador e que todas as palavras existem como lemas.

 Porém, no LT é permitido ainda o uso de palavras derivadas de lemas, 
elas mesmas não sendo lematizadas. Numa análise de doze verbetes, Klosa 
constatou que em sete aparecem palavras que não são lemas.

 No DW, o mesmo ocorre em cinco dos verbetes examinados.
Marcas de uso:•	

 No DW há bem mais marcas de uso do que no LT. Nos dois dicionários, 
as instruções relativas a essas marcas poderiam ser melhoradas.

Juntando-se essas observações de Klosa, percebe-se que o LT é melhor 
do que o DW em alguns poucos aspectos, mas, no geral, o DW é mais ade-
quado para aprendizes de nível inicial ou intermediário.149 Segundo a autora, 
o LT parece ser uma versão abreviada do  LGwDaF (Langenscheidts Großwör-
terbuch Deutsch als Fremdsprache; cf. supra), ao passo que o DW foi elaborado 
especificamente como DMAE para os destinatários mencionados.150

Como no caso dos DMAEs de inglês, no qual já se falou em uma 
“guerra dos dicionários”, têm surgido mais DMAEs para o nível avançado (ou 
seja, DMAEAs) de alemão. Em 2006 foi publicado o PONS Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache (com cerca de 77.000 “lemas e locuções”) em 1.706 
páginas, e em 2008 chegou ao mercado o Wahrig Großwörterbuch Deutsch als 
Fremdsprache.151

Por esse último ser o mais recente, trago, para terminar este subcapítu-
lo, algumas informações sobre ele:152

Esse dicionário destina-se a “aprendizes de alemão, do iniciante ao pro-•	
fissional”.
Em vez de informar o número de verbetes ou de acepções, a editora alega •	
que há cerca de 70.000 “lemas, exemplos de uso e locuções”. A obra tem 
1.216 páginas.

149 Tem-se a impressão de que klosa critica mais o LT do que o DW: mesmo quando ela nota 
algum fato positivo no primeiro, quase sempre faz alguma observação diminuindo o mérito.
150 Outros dicionários para alunos de nível iniciante ou intermediário são:  Duden-Hueber 
Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (1999, cerca de 11.000 lemas), Duden Standardwörterbu-
ch Deutsch als Fremdsprache (2002) e PONS Basiswörterbuch: Deutsch als Fremdsprache (2003, 
cerca de 8.000 lemas).
151 Nota-se que todos esses DPs têm a expressão Deutsch als Fremdsprache (Alemão como 
Língua estrangeira) no seu título, e os três com maior macroestrutura caracterizam-se como 
Großwörterbuch (Grande Dicionário).
152 essas informações são dadas pela editora na página http://www.wissenmedia.de/wahrig/
verlagsprogramm/verlagsprogramm/titelinformationen/buch/289/35/WAHrIG_Grosswoer-
terbuch_Deutsch_als_Fremdsprache.html .
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Os lemas pertencentes ao vocabulário básico do “Certificado de Alemão” •	
estão apresentados em azul e seus verbetes estão “especialmente elaborados”.
Há cerca de 200 notas de uso (“caixinhas informativas”) sobre a cultura •	
alemã e sobre peculiaridades do idioma alemão.
Faz parte dos componentes externos um dicionário visual, isto é, páginas •	
inteiras com imagens ordenadas tematicamente (e.g. “cozinha”, “escri-
tório”, “instrumentos musicais”), cada objeto estando marcado por um 
número, que remete ao baixo da página, onde constam as respectivas 
designações.
Na introdução são abordadas questões que costumam ser tratadas no •	
ensino de Alemão para Estrangeiros.
Na capa e na quarta capa alega-se ainda que as definições são facilmente •	
compreensíveis e que os numerosos exemplos de uso e as informações 
sintáticas permitem o uso ativo do alemão.153

4.1.2.4 Espanhol

Na Espanha, Hernández (1998a) considera o famoso Diccionário de 
uso del español de María Moliner (1966) o precursor daquilo que ele chama de 
dicionários monolíngües para usuários estrangeiros (p. 51), porque foi a primei-
ra vez que houve uma “preocupação em satisfazer as necessidades de consulta 
dos estrangeiros” (p. 73). O autor enumera os seguintes pontos positivos: 
“[María Moliner] proporciona informação sobre a pronúncia de palavras que 
podem causar alguma dúvida, incorpora a ordem alfabética internacional, 
redige as definições em uma linguagem atual, clara e precisa, traz abundante 
informação gramatical [...]”.154 

Calderón Campos (1994) afirma que não havia um dicionário mo-
nolíngüe “dirigido a estrangeiros” (na época em que escreveu seu artigo). 

153 Todas essas afirmações teriam que ser verificadas. em algumas páginas do dicionário dispo-
níveis na internet, constatei, por exemplo, o seguinte: 1) Ao contrário do que se faz na maioria 
dos dicionários, as definições, curiosamente, estão em itálico, e os exemplos, na tipografia nor-
mal. 2) Desnecessariamente são indicadas, no caso dos verbos regulares, aquelas formas verbais 
que costumam ser indicadas para verbos irregulares. 3) Muitas definições não são facilmente 
compreensíveis; sobretudo usam-se construções complexas (por exemplo, s.v. Zahnfleisch – 
“Schleimhaut über den die Zähne tragenden Kieferteilen”). 4) Faltam marcas de uso (ou outros 
tipos de informações) para impedir o emprego inadequado dos lemas (por exemplo, no verbete 
de hochverehrt deveria constar que essa palavra é muito formal, de uso restrito). 
154 sánchez Lopes (2001) mostra tanto as características que fazem com que esse dicioná-
rio possa ser útil aos aprendizes estrangeiros quanto os pontos fracos. Veja mais detalhes em 
5.3.1.2. 
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Querendo tratar das características que tal obra deveria reunir, assim como 
examinar os dicionários que, embora não sendo DMAEs, poderiam ser úteis 
aos estrangeiros, ele menciona, além do de María Moliner (“obra de referên-
cia obrigatória”), o Diccionario Planeta de la lengua española usual e o Gran 
Diccionario de la lengua española. Os dois primeiros citam, na introdução, 
expressamente o falante não nativo como possível usuário. Calderón Cam-
pos inclui na sua análise, na qual ele se concentra nas definições, exemplos e 
colocações, também o Diccionario General e Ilustrado de la Lengua Española 
(1987), o Diccionario esencial Santillana de la lengua española (1991) e a edi-
ção de 1991 do Diccionario Anaya de la lengua. Obviamente tais dicionários 
poderiam ser úteis somente a aprendizes avançados. 

Schafroth (1997: 2) cita Hausmann (1983), que resenhou os Dicciona-
rio Santillana 2 (1979), Diccionario Anaya de la Lengua (1979) e Diccionario 
Planeta de la lengua española “usual” (1982), constatando alguns pontos po-
sitivos, de modo que eles poderiam ser recomendados ao falante não nativo 
(sobretudo o último), sem poderem ser comparados aos dicionários franceses 
Petit Robert ou DFC. Schafroth cita também Saavedra (1985), que analisou 
o Diccionario Planeta, o Gran diccionario de la lengua española e o Diccionario 
Ilustrado Sopena, idiomático y sintáctico (1981), chegando à conclusão de que 
o segundo seria mais adequado para aprendizes estrangeiros. Contudo, More-
no Fernández (2000), depois de analisar esse dicionário (Gran diccionario de 
la lengua española), expressa a opinião de que não é um DMAE. 

Deve ficar claro que os melhores desses dicionários de uso poderiam 
ser usados por falantes não nativos, mas essa não é a melhor solução.

A) Diccionario para la enseñanza de la lengua española (DELE)

Em 1995 apareceu o primeiro verdadeiro DMAE de espanhol, o Dic-
cionario para la enseñanza de la lengua española (DELE). Sobre ele, Hernández 
(1998a: 76s.) diz o seguinte: “é uma obra elaborada com critérios rigorosos 
e pensada fundamentalmente para aqueles que têm espanhol como segunda 
língua”, “respaldada por uma equipe de lexicógrafos experimentados dirigi-
dos por M. Alvar Ezquerra e coordenados por Francisco Moreno e Pedro 
Benítez”; para a seleção dos 22.000 lemas usaram-se “estudos de freqüência, 
manuais de espanhol como língua estrangeira e o corpus VOX-Biblograf”; na 
redação das definições empregou-se “um vocabulário mínimo constituído de 
cerca de 2.000 definidores [...], embora em alguns casos, tentando-se atingir 
um equilíbrio entre a precisão e a clareza, tenha-se usado palavras ausentes 
desse vocabulário, mas definidas no próprio dicionário (essas são marcadas 
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por um asterisco)”. As informações são “bastante completas”, pois indicam-se 
“o regime preposicional, o tipo de complementos dos verbos e o contorno 
dos adjetivos”;155 além disso, há “abundantes indicações sobre o uso, e as 
definições estão quase sempre acompanhadas de exemplos”. Também existe 
um bom apêndice gramatical, mas faltam informações enciclopédicas (como 
nomes geográficos), e há poucas ilustrações. Devido à regularidade da pro-
núncia do espanhol, Hernández (e concordo com ele) considera desnecessária 
a “presença sistemática da transcrição fonética”.

Schafroth (1997) também analisou esse dicionário (junto com dois 
outros, destinados a hispanófonos156) e verificou o seguinte: 

nele encontram-se mais neologismos (por exemplo, da informática) do •	
que em grandes dicionários bilíngües espanhol-alemão, porém menos do 
que no Intermedio. Diccionario didáctico de español; 
há um grande número de colocações (tantas quantas no •	 Intermédio), 
porém, elas não estão destacadas tipograficamente (estando geral-
mente “escondidas” em frases-exemplo) e elas são na maioria com-
binações de dois substantivos (constituindo freqüentemente palavras 
compostas), ao passo que faltam muitas combinações de substantivo 
e verbo; 
as informações sobre regência e valência – sobretudo dos verbos – são da-•	
das explicitamente; por exemplo, s.v. contar encontram-se cinco acepções 
assim diferenciadas: 

(tr.)  [algo]  {seguem dois exemplos}
 [algo; a alguien] {2 exemplos}
 [algo] {1 exemplo, no qual aparece a estrutura contar 

como + adjetivo}
(intr.) [en/para algo]
  [con algo; alguien] {4 exemplos}

ao contrário de Hernández, Schafroth (p. 13) acha que a indicação sis-•	
temática da pronúncia (da norma culta) é importante para os aprendizes 
estrangeiros;

155 É na lexicografia espanhola que se usa o termo contorno. Martínez de sousa (1995: 68) o 
define assim: “Conjunto de elementos de informação não essencial acrescidos a uma defini-
ção”. Martín Bosque (2005: 363) distingue informações de contorno explícitas (algum tipo 
de marca ou comentário) e implícitas (que se encontram nos exemplos). A autora informa (p. 
364): “O contorno dos substantivos, adjetivos e advérbios é sobretudo colocacional. Nos ver-
bos, além de ele ser colocacional, leva-se em consideração especialmente a construção sintática 
(sujeito, complementos e regime preposicional).” No Brasil, o termo contorno é empregado, 
por exemplo, por Pontes (2007), que se baseia em autores espanhóis. O “contorno” parece 
abranger mais ou menos os actantes (cf. 6.6) e os parceiros colocacionais (cf. Pöll 2008: 171).
156 Trata-se de Intermedio. Diccionario didáctico de español (1993), com 25.000 verbetes (que contêm 
muitos sublemas) e Elemental. Diccionario didáctico de español (1994), com 10.000 verbetes.
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a divisão silábica é indicada, mas informações sobre peculiaridades mor-•	
fológicas são menos freqüentes do que no Intermédio;
a seqüência das acepções obedece uma ordem cronológica (“princípio •	
etimológico”), o que é pouco comum em DPs;
ao contrário do DFC e de vários DPs de inglês, por exemplo, é preferi-•	
da a “solução polissêmica”, em detrimento da homonimização; e.g. nos 
casos de llama, real, pez e corte, todos os significados estão no mesmo 
verbete (p. 16); 
as definições são mais simples e claras, mas, às vezes (devido ao vocabulá-•	
rio definitório limitado) menos precisas do que no Intermedio;
são insuficientes – sobretudo para aprendizes estrangeiros - as explicações •	
sobre elementos pragmáticos como bueno, entonces, pero (p. 19s.).

Schafroth conclui que, como dicionário de produção, o DELE é o 
melhor dos três analisados. O Elemental (cf. nota 156) poderia ser usado 
no ensino de espanhol para iniciantes, o DELE, num nível intermediário, e 
o Intermedio seria um dicionário de recepção para alunos estrangeiros mais 
avançados. Ele adverte que o DELE, embora um bom DMAE, está no nível 
que foi atingido com a primeira versão do LDOCE (1978), ou seja, bem 
inferior aos learners’ dictionaries existentes em 1997.

Em Moreno Fernández (2000), o autor, um dos colaboradores do 
DELE, fala, entre outros assuntos, da dificuldade de redigir definições com 
um vocabulário limitado e reconhece que, embora essa obra seja um verdadei-
ro DMAE, ela “não satisfaz todas as necessidades dos estudantes de espanhol 
como língua estrangeira porque sua utilidade se restringe a determinados ní-
veis de aprendizagem” (p. 168), isto é, aos níveis intermediário ou básico. Ele 
observa ainda que “há muitos estudantes, principalmente de níveis avançados, 
que preferem a abundância de palavras-entrada e os detalhes nas definições, 
mesmo em detrimento de uma compreensão mais fácil ou rápida” (p. 161).

 B) Diccionario Salamanca de la lengua española (DSLE)

Esse dicionário foi lançado em 1996. Ele é listado, por Santamaría 
Perez (2000) e Garriga Escribano (2001), entre vários DPs de língua ma-
terna, mas tanto Hernández (1998a: 77), que cita como título erroneamen-
te Diccionario de español como lengua extranjera, quanto Grande Alijo et al. 
(2000), Moreno Fernández (2000) e Hernández (2001) o mencionam entre 
os DMAEs. Hernández (1998a: 77) informa apenas que essa obra é o “fruto 
de um projeto de Juan Gutiérrez Cuadrado e José Antonio Pascual, que a edi-
tora Santillana publicou em colaboração com a Universidade de Salamanca”, 
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que ele abrange 40.000 verbetes e que se trata de um excelente dicionário, no 
qual há definições claras (embora não tenha sido usado um vocabulário de-
finitório limitado) e abundantes informações gramaticais. Segundo o autor, 
não há ilustrações e não se indica a pronúncia. 

Segundo Grande Alija et al. (2000: 406s.), o DSLE apresenta, além 
de informações enciclopédicas, “observações morfológicas e sintáticas que 
permitem ao estudante construir frases corretas” e tem como outro ponto 
positivo “o sistema de definição dos verbos e adjetivos, pensado de maneira a 
que o usuário empregue ativamente os termos definidos”.

Moreno Fernández (2000: 168) diz que esse dicionário, que teria cerca 
de 50.000 lemas, “não se declara expressamente dirigido aos estrangeiros”, 
mas, de fato, pode ser considerado um DMAE, pois “oferece marcas de uso, 
exemplos, indicações gramaticais muito valiosas e informações que podem ser 
utilizadas na codificação por usuários pouco experientes no uso do espanhol”. 
Por outro lado, o mesmo autor acha que em alguns aspectos o DSLE é “mais 
um dicionário didático do que um dicionário de espanhol para estrangeiros”, 
e em outros aspectos ele não “escapou dos moldes tradicionais”.

Garriga Escribano (2001: 135), que analisa os exemplos em vários DPs 
de espanhol como língua materna,  informa que na quarta capa do DSLE 
consta que o dicionário contém 85.000 definições (o que vale dizer acepções) 
e um total de 60.000 exemplos. Mas ele mesmo estima que existem cerca de 
77.000 acepções e um total de 103.000 exemplos.

Embora lamentando que não existam DMAEs de espanhol para alu-
nos de nível avançado, Sánchez Lopes (2001: 632) enumera, em uma nota 
de rodapé, o que o DSLE oferece: “informação geral sobre a forma do lema”, 
“informação sobre uma acepção concreta”, “observações sobre a formação 
do número [isto é, do plural]”, “origem [...] dos neologismos”, “não se usa a 
transcrição fonética; a ortografia do espanhol é suficiente para assinalar a pro-
núncia com certa exatidão aproximada”; “outras indicações [...]”; “advertên-
cia sobre outro lema homófono”; “variação de gênero”; “variação de número”; 
um “conjunto estruturado de informações sintáticas que ajudam em muitos 
casos o usuário a construir frases sem erros: regime dos verbos, substantivos 
e adjetivos; posição do adjetivo em relação ao substantivo; construção dos 
adjetivos [...] com ser/estar; contável/incontável”.

Binon, Selva & Verlinde (2002), que analisaram dez DPs para aprendi-
zes estrangeiros (de alemão, espanhol, francês e inglês), incluíram na sua lista 
não somente o DELE como também o DSLE. Além de algumas informações 



177

4. DICIONÁrIOs PArA APreNDIZes De LÍNGUAs esTrANGeIrAs

que já foram vistas acima, eles fornecem as seguintes sobre este último: o 
comparativo e o superlativo dos adjetivos são lematizados separadamente; 
há informações sobre o sujeito e o objeto do verbo; as preposições exigidas 
pelo verbo estão em negrito; as colocações são diferenciadas dos exemplos; 
existem notas de uso; há muitas marcas de uso, bem mais do que no DELE 
(por exemplo, informa-se sobre regionalismos de 19 países hispanofalantes, 
ao passo que no DELE falta qualquer marca diatópica); o dicionário não 
é baseado em um corpus. Apesar do todas as informações que servem para 
produzir textos, Binon, Selva & Verlinde consideram que o DSLE é um di-
cionário de decodificação.

C) Diccionario de español para extranjeros (DEPE)  

Em 2002 foi publicado pela editora SM o DMAE – elaborado por 
Concepción Maldonado – Diccionario de Español para Extranjeros. Ele é bem 
maior do que o DELE. Na quarta capa da edição à qual tive acesso (uma edi-
ção alemã na qual apenas a quarta capa está em alemão) não consta o número 
de verbetes e sim o número de “lemas e locuções”: cerca de 90.000. Também 
não é indicado o número de acepções, pois afirma-se apenas que há “mais de 
150.000 definições, exemplos e notas”. Informa-se – ou alega-se – ainda o 
seguinte: as definições são facilmente compreensíveis, os exemplos de uso são 
autênticos; indicam-se as variantes latino-americanas; em cada lema é mar-
cada a separação de sílabas; há notas sobre a pronúncia, questões gramaticais 
e o uso; na parte central do dicionário existem listas com todos os modelos 
de conjugação verbal assim como um guia de conversação para as principais 
situações cotidianas. Nos dois componentes anteriores intitulados “caracterís-
ticas do dicionário” e “exemplos de uso” (esse último sendo, na verdade, um 
guia de uso mostrando o que se encontra nos verbetes) lê-se ou percebe-se: “as 
definições são claras e precisas”; elas não “contêm remissões desnecessárias” 
e cada verbete “contém toda a informação necessária para a correta compre-
ensão do lema”; “em praticamente todas as definições há exemplos de uso”; 
palavras derivadas – se seu significado puder ser deduzido da palavra-base e 
dos afixos – não são definidas, mas são listadas após a abreviatura  “FAM.” 
(de “família de palavras”). Essa abreviatura  - como também “SIN.”, “ANT.”, 
“Conjug.” – assim como as notas de uso estão precedidas do símbolo □. Os 
exemplos de uso aparecem em itálico após dois pontos. Emprega-se um tipo 
gráfico diferente para dar esclarecimentos sobre o significado; por exemplo, 
s.v. sincronizar explica-se antes da definição: “Referido esp. a dos o más movimien-

tos o fenómenos”. 
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Para verificar a qualidade desse dicionário, é preciso examinar sobre-
tudo – como em todos os DMAEs – se as definições realmente são facil-
mente compreensíveis e se são fornecidas as informações necessárias para a 
produção.157

4.1.2.5 Italiano

Sobre a situação da lexicografia na Itália encontram-se, entre outras, as 
seguintes informações em Schafroth (2002: 151s.):

Embora haja cada vez mais aprendizes estrangeiros de italiano, não 
existiam ainda DMAEs, e havia mesmo poucos DPs de língua materna até 
meados dos anos 90. Dentro e fora da escola não se dava ao dicionário tanto 
valor como, por exemplo, na França. Porém, desde 1995 o mercado de DPs 
explodiu. Juntaram-se às obras já existentes – como Zingarelli minore (desde 
1971), Il piccolo Palazzi (desde 1982) e Il primo Zanichelli (desde 1991) – di-
cionários como, por exemplo, Italiano Junior, Devoto Oli Comatto, Dizionario 
avanzato dell’italiano corrente. 

Porém, o único DP – naquela época – no qual se mencionam os apren-
dizes estrangeiros como possíveis usuários é o Devoto Oli Comatto. Mesmo 
assim, Schafroth passa a analisar vários DPs para verificar em que medida eles 
seriam adequados para tais usuários. Com exceção do Zingarelli minore (que 
tem 59.000 palavras-entrada), a macroestrutura varia entre 15.000 e 25.000 
lemas.  Em resumo, o autor constata o seguinte: a) em vez de definições lin-
güísticas (isto é, em linguagem comum) usam-se freqüentemente definições 
enciclopédicas, e ocorrem muitas definições circulares e/ou sinonímicas; b) o 

157 Tarp (2008a: 63), depois de examinar quatro DMAes – Diccionario Salamanca de la lengua 
española (1996), Diccionario de la lengua española para estudiantes de español (2002), Diccio-
nario de español para extranjeros (2002), Diccionario para la enseñanza de la lengua española. 
Español para extranjeros (2003) –, afirma: “esses dicionários contêm alguns dados úteis para o 
estudante estrangeiro, por exemplo, as explicações com um vocabulário controlado, seguidas 
de alguns exemplos ilustrativos. No entanto, em outros aspectos, eles não incluem os dados 
necessários para satisfazer as necessidades do usuário, pelo fato de que em geral têm uma baixa 
qualidade, a qual corresponde à defasagem teórica que caracteriza grande parte da lexicografia 
espanhola. esse problema percebe-se claramente no caso dos dados sintáticos necessários para 
poder ajudar os aprendizes que tenham dúvidas relativas à construção de frases e orações com 
determinada palavra.” em seguida, o autor faz “propostas para o futuro”, mostrando alguns 
verbetes por ele elaborados.
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único DP que registra numerosas colocações e, ainda por cima, as destaca na 
cor vermelha, é o Devoto Oli Comatto; c) as informações sobre a valência dos 
verbos são insuficientes para permitir a correta construção de frases, e o Devo-
to Oli Comatto é nesse aspecto pior do que o Zingarelli minore, por exemplo.

Schafroth conclui (p. 170) que alguns DPs eram melhores em certos 
aspectos, deixando a desejar em outros, de modo que não existia, no final dos 
anos 90, um DMAE de italiano. Abel (2003: 35) faz a mesma constatação em 
relação ao início do século 21.

Em 2006 foi finalmente publicada tal obra, a saber, Parola Chiave. 
Dizionario de italiano per stranieri. Além da macroestrutura de 20.000 lemas, 
ou cerca de 35.000 acepções, há no final uma “gramática de uso da língua 
italiana” e listas com verbos irregulares. Em várias páginas da internet cons-
ta a seguinte informação (em italiano): “Este dicionário essencial da língua 
italiana propõe-se como um instrumento de consulta rápida para resolver 
grande parte dos problemas lingüísticos que se apresentam na vida cotidiana. 
De todas as palavras são indicados os significados e os usos mais comuns, 
além dos principais sinônimos.” No guia de consulta percebem-se algumas 
características dos verbetes: a) no lema é indicada a sílaba tônica; b) indica-se 
a pronúncia de estrangeirismos; c) no caso dos verbos, são dadas informações 
sobre a conjugação, e no caso dos substantivos, a indicação do feminino e do 
plural, quando houver; d) acepções pertencentes a uma categoria gramatical 
diferente da do lema encontram-se no mesmo verbete, mas separadas por um 
losango. Em 2007 foi publicada uma versão “para brasileiros”, com traduções 
para o português (cf. 6.1.1.2). 

4.1.3 Características e componentes de DPs, em 
especial de DMAEs

Em 4.1.1.1.2 foram apontadas as “três idéias principais” dos “pais” dos 
DMAEs de inglês, e no restante do subcapítulo 4.1.1 assim como em 4.1.2 
foram mencionadas as características dos DMAEs. Neste subcapítulo mostro 
primeiro os pontos positivos assinalados por alguns autores, e depois abordo 
os componentes dos DMAEs em detalhe. É preciso dizer que a maioria desses 
componentes existe – ou deveria existir – também em outros tipos de DPs 
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(por exemplo, com exceção da definição, em DPs bilíngües).

Hartmann (1981), tendo analisado o OALD e o LDOCE (e dois ou-
tros dicionários), enumera (p. 301) as seguintes características positivas dos 
DMAEs de inglês (da época): o fato de apresentar um léxico atual (“up-to-
date”); a abrangência da macroestrutura (“é realmente surpreendente quanto 
eles conseguem incluir no espaço relativamente limitado [...]”); a quantidade 
de informações lingüísticas; a atenção dada ao uso apropriado; a consistência 
do arranjo e das remissões.

Hausmann (1989b: 155) opina que DMAEs devem ser avaliados le-
vando-se em conta os seguintes critérios: quantidade e qualidade dos exem-
plos; compreensibilidade das definições; clara organização dos verbetes; apre-
sentação de famílias lexicais; separação dos homônimos; sinonímia frasal. 

Hartmann (1992: 153) lista como “principais características”:
os lemas são selecionados de acordo com critérios de freqüência e utili-1. 
dade;
as definições levam em conta o vocabulário mais limitado do aprendiz 2. 
estrangeiro;
as diversas acepções do lema são diferenciadas claramente;3. 
são fornecidos detalhes colocacionais, geralmente em frases-exemplo;4. 
os códigos gramaticais são detalhados e explícitos;5. 
a transcrição fonética é internacional;6. 
são dadas informações estilísticas, tipicamente mediante marcas de uso;7. 
a transparência textual é considerada desejável;8. 
informações histórico-etimológicas são (geralmente) evitadas;9. 
ocasionalmente são fornecidas informações culturais, por exemplo atra-10. 
vés de imagens.

Kernerman (1996) menciona como características dos DMAEs: voca-
bulário definitório limitado, exemplos, notas de uso.

Stark (1999: 32) apresenta num quadro os componentes que existem 
em todos ou em algum dos quatro grandes DMAEs ingleses da época. Nota-
se que todas as quatro obras possuíam os seguintes componentes: guia do 
usuário,  frases-exemplo, códigos gramaticais. Além disso, todas usavam um 
vocabulário definitório limitado. Exceto o COBUILD, todas apresentavam 
ilustrações visuais. Stark diz ainda que os DMAEs são elaborados para “satis-
fazerem as necessidades de consulta tanto na recepção quanto na produção de 
textos, mas têm sido criticados freqüentemente por servirem primordialmen-
te na recepção” (ibid.). 

Já Rundell (1999) interessou-se especialmente pelo lado da produ-
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ção. Depois de dizer que “muitos dos recentes melhoramentos tanto em DBs 
quanto em dicionários para falantes nativos têm sido influenciados por pro-
gressos no DMAE” (p. 42), ele destaca as melhorias nas definições, nas infor-
mações sintáticas, na apresentação da fraseologia (inclusive das colocações) e 
dos campos semânticos (tratados em notas de uso ou ilustrações visuais), no 
apontamento de fontes freqüentes de erros e na consideração da freqüência 
das palavras e acepções.

Moreno Fernández (2000: 153s.) caracteriza os DMAEs enumerando os 
seguintes fatores: seleção do léxico; definições para garantir a compreensão; exem-
plos; informações sobre o uso correto (gramaticais, estilísticas, pragmáticas).

Na sua tese de doutorado, Climent de Benito (2005) trata no capítulo 
4 de “instrumentos lexicográficos para a aprendizagem de uma L2”. Depois 
de uma breve introdução aos DMAEs (que ele chama de “dicionários mono-
língües de aprendizagem”), ele discorre sobre as características externas (tama-
nho do livro, tamanho das letras)158 e internas. No item sobre essas últimas, 
ele trata pormenorizadamente (p. 355-382) da macroestrutura (número e 
seleção dos lemas), da microestrutura (definições, exemplos, pronúncia, frase-
ologia, informações gramaticais, marcas de uso, informações paradigmáticas, 
palavras derivadas e palavras compostas, notas de uso, afixos), dos componen-
tes externos (aos quais ele se refere pelo termo hiperestructura), das ilustrações 
visuais (“iconoestructura”) e da medioestrutura (i.e. do sistema de remissões).

Duran & Xatara (2006) apresentam “tanto componentes da macro 
quanto da microestrutura, abordando as características que podem contribuir 
para tornar pedagógico um dicionário” (p. 43). São os seguintes os compo-
nentes abordados pelas autoras: guia do usuário, nomenclatura, pronúncia, 
abreviaturas e símbolos, vocabulário controlado para a metalinguagem, de-
finição, marcas de uso ou registro, notas de uso, língua materna (no caso de 
DBAs ou de DMTs), exemplos, colocações e expressões, ilustrações, cores. 

Após essa breve enumeração de características gerais dos DMAEs – na 
percepção de alguns autores – , vou tratar de alguns fatos mais detalhadamen-
te, embora sucintamente. São os seguintes: 

a) formato – p. 182;   
b) componentes externos – p. 183;   
c) macroestrutura e seleção de lemas – p. 184;   

158 Curiosamente, o autor inclui entre as características externas também  fatores que “facilitam 
a recuperação da informação”, como os guidewords/signposts ou a ordenação das acepções por 
freqüência (p. 353).
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d) estruturas de acesso – p. 186;   
e) diagramação (layout) – p. 188;   
f ) pronúncia e separação de sílabas – p. 190;   
g) definições – p. 192;   
h) informações gramaticais – p. 194;   
i) marcas de uso – p. 195;   
j) colocações – p. 195;  
k) exemplos – p. 198;  
l) expressões idiomáticas – p. 204;   
m) ilustrações – p. 204;   
n) notas de uso – p. 206;   
o) listas de acepções (“menus”) – p. 207;   
p) indicadores semânticos (“guidewords”, “signposts”) – p. 208.

a) Formato

Os DPs distinguem-se de dicionários gerais comuns pelo formato: 
exige-se que eles sejam fáceis de serem carregados, de caberem em bolsas 
ou pastas e de não serem muito pesados. Visto que os DMAEAs – prin-
cipalmente de inglês – contêm muitas páginas (em torno de 1.500), essas 
devem necessariamente ser finas, de papel de boa qualidade, e a encader-
nação deve ser muito boa para que as páginas não se soltem facilmente. 
No artigo da EIL sobre aspectos formais dos dicionários, Bray (1989) 
cita Kister (1977)159, que havia classificado os formatos de dicionários 
americanos em um volume e que havia aconselhado os compradores a 
verificarem se a obra é “fisicamente bem construída”, se “a encadernação 
é robusta, capaz de resistir ao uso freqüente” e se o dicionário “fica plano 
quando aberto”. Essa última questão consta também na lista de critérios 
para uma avaliação de dicionários escolares brasileiros, onde é menciona-
da ainda a resistência da capa (cf. 5.2.2).160  

159 Bray fornece os seguintes dados: kenneth kister: Dictionary Bying Guide. New York / Lon-
don, 1977.
160 Heinz (1994), descrevendo não DMAes, mas duas edições de um dicionário de uso – uma 
com 2.200 páginas, a outra com 2.530 páginas – diz que, normalmente, 2.200 páginas seriam 
o limite máximo de um dicionário em um volume. A autora informa que a editora conseguiu 
acrescentar mais de 300, utilizando papel ainda mais fino do que na primeira edição. Porém, o 
folhear tornou-se menos fácil. O formato foi mantido: 24 x 15 x 7 cm. Vale acrescentar que o 
Houaiss tem 2.922 páginas (extremamente finas).
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b) Componentes externos

Esses componentes são chamados de outside matter em inglês (cf. Hart-
mann & James 1998: 93). Não fazendo parte da macroestrutura, nomenclatura 
ou conjunto de verbetes, eles são componentes anteriores (front matter), internos 
(middle matter) ou posteriores (back matter).161 Comparando-se vários dicioná-
rios, constata-se que os componentes externos não têm posição fixa, a não ser o 
prefácio e a introdução, que devem preceder a macroestrutura. 

Alguns dicionários – sobretudo os DMAEs de inglês –  trazem certos 
textos, por exemplo, abreviaturas ou explicações dos símbolos fonéticos, na 
contracapa ou na folha de guarda.  

A respeito da introdução, as opiniões dos metalexicógrafos divergem: 
alguns recomendam que ela seja bem sucinta porque o usuário não quer dar-
se ao trabalho de ler um texto longo, outros preconizam uma apresentação 
bem detalhada porque somente assim o usuário saberá aproveitar todas as 
informações contidas no dicionário. De qualquer modo, todo bom dicioná-
rio, principalmente um DP, deveria ter uma introdução com esclarecimentos 
sobre as características da obra, sobre como consultá-la. De fato, em todos os 
DMAEs é incluído tal “guia do usuário”. No entanto, a quantidade e a qua-
lidade dos esclarecimentos varia. Kirkpatrick (1989), que trata de guias do 
usuário em dicionários em geral (mas citando quase unicamente dicionários 
ingleses), dedica alguns parágrafos especificamente aos DMAEs e opina que, 
na época, o componente anterior do LDOCE era um “modelo de uso ótimo 
de espaço”.162

Praticamente todos os DPs contêm componentes posteriores, nos 
quais se encontram, entre outras, algumas das seguintes informações: resumo 
da gramática (sintaxe básica, declinações, conjugações), lista de verbos irre-

161 Para Hartmann & James (1998: 92), ao contrário, middle matter refere-se ao conjunto dos 
verbetes. segundo a Norma Brasileira registrada (NBr) 6029 da ABNT, da sobrecapa até o 
verso da folha de rosto estendem-se os elementos externos de um livro. Parece que não há um 
termo genérico para o que chamei de componentes externos; na referida norma, os componentes 
anteriores são denominados elementos pré-textuais, os posteriores, elementos pós-textuais. em 
Welker (2004) foi usado o termo textos externos (que não leva em conta as ilustrações visuais). 
Damim (2005: 166ss.) emprega os termos material externo, anteposto, interposto e posposto. 
162 Alzola Fariña (2000) analisou as partes introdutórias de oito dicionários escolares espanhóis, 
verificando quais esclarecimentos constam nelas, de que modo elas são apresentados e quais 
faltam (por exemplo, informações sobre o tratamento dado aos fraseologismos, aos exemplos, 
às remissões). segundo Nielsen (2006: 2), não somente kirkpatrick (ibid.) como também Ber-
genholtz & Tarp (1995: 170-176) discutiram o assunto “guias do usuário”. ele mesmo verifica 
em que medida esses guias, que devem informar o usuário sobre todos os componentes, levam 
em conta as diferentes funções dos dicionários. 
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gulares, nomes próprios, pesos e medidas, lista dos lexemas pertencentes ao 
vocabulário definitório, ilustrações.

Todas essas informações podem ser dadas não em apêndices, mas 
como componentes internos, em um ou vários conjuntos de páginas no meio 
da macroestrutura.

Em alguns DMAEs há ainda páginas com atividades lingüísticas – que 
podem estar em qualquer um dos componentes externos (com exceção do 
prefácio) – nas quais o aprendiz é convidado a fazer algum exercício com 
palavras ou expressões. 

Em poucos DPs existem textos com atividades que pretendem ensinar 
o uso do próprio dicionário.

Páginas inteiras com ilustrações visuais podem estar reunidas – no 
meio ou no final do dicionário – ou podem estar espalhadas. Também há 
quadros com ilustrações que dividem páginas com o texto lexicográfico, isto 
é, com verbetes.

c) Macroestrutura e seleção de lemas

A macroestrutura de um DMAE depende obviamente de dois fatores: 
das funções – ou finalidades – do dicionário e do nível de proficiência dos 
usuários. Se o dicionário pretende ajudar na decodificação – e esse é um dos 
objetivos dos DMAEs – a macroestrutura tem que ser relativamente gran-
de.163 Nos dicionários somente de produção, ela pode ser bem menor. Nas 
duas situações, o número de lemas escolhidos para um dicionário de aprendi-
zes avançados será reduzido se o público visado for de alunos intermediários, 
e mais ainda se for de aprendizes iniciantes.

Em todos os casos, o que se exige hoje em dia é que os itens lexicais 
estejam em uso (sendo que nos DMAEs maiores podem ser incluídas palavras 
antiquadas, que devem, no entanto, ser marcadas) e que a seleção se baseie 
em grandes corpora. Devido ao aproveitamento de tais corpora, podem – e 
deveriam – ser dadas informações sobre a freqüência.164 

163 Ilson (1999: 225) acha, por um lado, que os editores querem incluir lemas demais (pelo fato 
de ser mais fácil comprovar – e fazer propaganda com – a quantidade do que com a qualidade); 
por outro lado, pensa que, para fins de decodificação (isto é, para poder ler qualquer texto), a 
macroestrutura ainda não é suficientemente grande.
164 É claro que a informação deveria corresponder à realidade (sendo que em muitos DPs diver-
sas faixas de freqüência são indicadas por asteriscos).  Chujo (2006) fez um estudo sobre essa 
informação em vários DPs bilíngües inglês-japonês, constatando muito pouca “consistência”, 
ou seja, muitas diferenças entre esses dicionários no que diz respeito à atribuição de um, dois 
ou três asteriscos.
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Zöfgen (1994: 78) – que apresenta, nas páginas 80 e 81, uma lista 
com o número de lemas de 26 dicionários, na sua maioria para aprendizes 
– estima que, com aproximadamente 15.000 itens lexicais, um estrangeiro 
pode compreender textos autênticos como os falantes nativos, e que cerca de 
6.000 lexemas bastam para ele se expressar relativamente bem na maioria das 
situações. 

Dados concretos sobre a quantidade de lexemas necessários para a 
leitura ou produção de textos acadêmicos, por exemplo, encontram-se em 
Nation & Newton (1997: 239), que apresentam os números descobertos por 
Nation (1990): 

Número
de lexemas

Cobertura
do texto

Palavras de grande freqüência 2.000 87 %
Vocabulário acadêmico 800 8 %
Vocabulário técnico 2.000 3 %
Lexemas de baixa freqüência 123.200 2 %

O quadro mostra que, num determinado corpus, 123.200 lexemas co-
brem somente 2% do texto, o que significa que cada um dos itens lexicais 
ocorre muito raramente. Evidentemente, pode acontecer que algumas dessas 
palavras sejam imprescindíveis para a compreensão, mas, em geral, o conhe-
cimento do vocabulário acadêmico e técnico deve ser suficiente, e este, junto 
com as palavras de grande freqüência, somam apenas 4.800 lexemas. Núme-
ros semelhantes   são apresentados e discutidos por Béjoint (2000: 184ss.), 
que conclui que para “todos os lexicógrafos modernos, as palavras mais fre-
qüentes são as mais importantes”.

Porém, pensando-se mais na produção do que na recepção, a seleção 
não deve ser orientada pela simples freqüência em corpora da linguagem es-
crita e – de preferência também – falada, e sim basear-se ainda em outros 
fatos, como a ocorrência dos itens lexicais em livros-texto e a importância de 
determinadas palavras para a codificação (cf. Zöfgen 1994: 68). 

Na opinião de Binon & Verlinde (2000: 96s.),

O lexicógrafo que quer praticar a lexicografia pedagógica ou a lexicografia 
de aprendizagem [...] com um certo sucesso, deve ser também um profes-
sor. Para selecionar, organizar e apresentar o vocabulário simultaneamente 
sobre o plano lingüístico e conceitual, ele deve conhecer as necessidades 
receptivas e produtivas e as dificuldades dos aprendizes, ter uma idéia dos 
processos de aquisição do vocabulário e saber como este é ensinado.  
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Por um lado, essa opinião não diz respeito apenas à seleção dos lemas, 
mas a todo o processo de elaboração de um DP; por outro lado, não é preciso 
tomar a exigência – de que o lexicógrafo seja também professor – literalmen-
te, pois bastaria que esses dois profissionais trabalhassem juntos.

Não vou discutir quais tipos de palavras deveriam ser lematizados (por 
exemplo, em que medida nomes próprios e siglas farão parte da macroestru-
tura ou serão apresentadas em apêndices), mas a colaboração entre lexicógrafo 
e professor evidenciaria que um tipo teria que constar como lema em dicio-
nários de recepção: são as palavras flexionadas “opacas”, isto é, aquelas que 
não permitem facilmente descobrir a forma básica, canônica. Evidentemente 
essas formas irregulares (como fiz, houve) constituiriam apenas lemas remis-
sivos, remetendo ao lema da forma canônica (fazer, haver). Para o caso de a 
macroestrutura não poder ser ampliada, Welker (2003: 55) menciona a pos-
sibilidade de que, num apêndice, haja não somente uma lista ou tabela dos 
verbos irregulares mas também uma lista com as formas flexionadas opacas 
em ordem alfabética, com remissões para o respectivo lema. Não precisariam 
ser citadas todas as formas, e sim apenas a parte necessária para identificar o 
lexema; por exemplo: dig-, dir-, diss-, dit- (remetendo a dizer); faç-, far-, feit-, 
fez, fiz(-) (remetendo a fazer). 

d) Estruturas de acesso

A estrutura de acesso é aquela estrutura de uma obra de referência que 
possibilita ao usuário encontrar a informação desejada.

O termo estrutura de acesso foi cunhado por Wiegand, que tratou 
do conceito em vários trabalhos (e.g. Wiegand 1988, Hausmann & Wie-
gand 1989). Em Wiegand (2002), ele analisou as estruturas de acesso de um 
DMAE alemão. Adotando a terminologia desse autor, Steyn (2004) explica 
os conceitos e discute essas estruturas especialmente com relação a DPs.  

Wiegand distinguiu nas estruturas de acesso as “externas” da “interna”. 
As externas permitem encontrar o verbete procurado, a interna facilita ou 
dificulta que se encontre no verbete a informação procurada.

A principal estrutura externa de acesso (ou estrutura de acesso externo) 
em dicionários alfabéticos é a própria macroestrutura: o usuário procura – e 
deveria achar – um lema dentro da ordem alfabética. Pode haver uma segun-
da estrutura externa de acesso; trata-se, por exemplo, de uma lista alfabética 
das palavras usadas nas definições; o consulente pode verificar primeiro nessa 
lista se o lexema procurado está registrado no dicionário. Às vezes existem 
também estruturas externas de acesso rápido: são aqueles fatores que preten-
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dem ajudar a encontrar mais rapidamente o verbete procurado, a saber, as 
palavras-guias (geralmente no alto das páginas) – ou, no lugar delas, sílabas 
iniciais –, dedeiras ou o uso de determinada cor no corte frontal (i.e. no lado 
oposto à lombada), demarcando o conjunto de páginas nas quais estão regis-
trados lemas com determinada letra inicial. 

Como existem, em muitos dicionários, componentes externos, pode 
haver também estruturas externas de acesso a esses componentes, por exem-
plo, um sumário de diversas tabelas ou do guia do usuário.

Visto que a estrutura primária de acesso externo diz respeito ao cami-
nho a ser percorrido até determinado verbete, ela está ligada ao tipo de or-
denação dos lemas: uma ordenação alfabética linear permite um acesso mais 
fácil do que a ordenação (alfabética) com nichos ou com ninhos.165 Também 
a tipografia usada para os lemas faz parte da estrutura de acesso: palavras-en-
trada em letra maior e/ou tipo gráfico diferente, e sobretudo em cor, podem 
ser encontradas mais rapidamente.

A estrutura interna de acesso (ou estrutura de acesso interno) permite 
que se ache a informação procurada no verbete. Como foi dito acima, essa es-
trutura pode facilitar ou dificultar o acesso, pois ela pode ser clara ou confusa, 
distinguindo bem, ou mal, os diversos tipos de informações.

No caso dos DPs, tem havido uma preocupação constante em melho-
rar as estruturas de acesso. 

No que concerne à externa, prevalece a ordenação alfabética linear, e 
em vários dicionários dá-se preferência à chamada homonimização (isto é, 
não somente homógrafos com significados totalmente diversos como também 
os de classes gramaticais diferentes são lematizados separadamente); além dis-
so, palavras compostas e/ou derivadas são tratadas não como sublemas, mas 
como lemas independentes. Há até mesmo dicionários (e.g. CIDE) nos quais 
cada acepção de uma palavra tem status de lema.

Também têm-se feito esforços para melhorar cada vez mais a estrutura 
interna de acesso:  usa-se uma tipografia diferente para diferentes tipos de 
informações e incluíram-se listas de acepções (“menus”) e indicadores semân-
ticos (guidewords, signposts). Notas de uso são geralmente apresentados em 
caixas, às vezes em cor diferente. Em princípio, tudo isso facilita o acesso. Mas 
seriam necessárias várias pesquisas para verificar se, e em que medida, esses 
elementos ajudam de fato.166 

165 sobre esses termos, cf. Welker (2004: 82s.).
166 Cf. os relatos dos estudos de Tono (1992), Tono (1997), Bogaards (1998a) e Lew & Pajkow-
ska (2007) em 4.1.4.3. Bogaards (1999) analisa as estruturas de acesso nos quatro grandes 
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e) Diagramação (layout)

Em relação a dicionários comuns, vários autores têm criticado a má 
diagramação, sobretudo a falta de diferenciação tipográfica dos diversos 
tipos de informação fornecidos. Por exemplo, é muito comum em dicio-
nários simples não se usarem fontes diferentes para todos os tipos, como 
informações gramaticais, marcas de uso, exemplos e até mesmo expressões 
idiomáticas.

Nos bons dicionários gerais, e sobretudo nos DPs, isso tem mudado. 
No que concerne aos DPs, nos últimos anos tem sido comum o uso de 

pelo menos duas cores: a preta e, para destacar os lemas, a azul. Mas alguns 
dicionários utilizam mais uma ou duas outras cores para destacar certas in-
formações. Por exemplo, os lemas mais freqüentes podem estar em vermelho. 
Em certo DMAE, tanto as listas de acepções (ou “menus”) quanto notas de 
uso e expressões que chamam atenção para a parte do verbete em que são 
tratadas locuções e verbos frasais estão em rosa. Como foi dito no item (d), 
tudo isso contribui para a clareza dos verbetes e facilita a leitura e o acesso às 
informações.

Bray (1989), discorrendo sobre a legibilidade de dicionários, menciona 
um outro fator, a saber, o espaço entre as linhas, que, quando muito pequeno, 
dificulta a leitura.  

Quanto à tipografia, vejamos apenas dois exemplos, isto é, dois dicio-
nários nos quais a diagramação me parece muito boa.

No Macmillan Essential Dictionary for Learners of American English 
usam-se fontes diferentes para: o lema; a transcrição fonética; a indicação 
da classe gramatical; as definições; as marcas de uso, os exemplos, colocações 
dentro dos exemplos; remissões para sinônimos; locuções e idiomatismos. 
Portanto, são nove fontes diferentes. A informação sobre se o substantivo é 
contável ou incontável está na mesma fonte que a indicação da classe grama-
tical, mas está destacada por encontrar-se entre colchetes.

No Collins COBUILD Advanced Dictionary of American English, há 
fontes diversas para: lema, transcrição fonética, formas flexionadas do lema, 
informações gramaticais, definições, exemplos. Além disso, os lemas, quando 

DMAeAs de inglês e em mais alguns dicionários, diferenciando as situações de recepção e de 
produção de textos. ele constata que, nesse último caso, a estrutura de acesso dos monolíngües 
é totalmente inadequada, pois não permite encontrar uma palavra desconhecida. ele não se 
refere à utilidade dos DMAes na busca de informações sobre palavras já conhecidas. embora 
Bogaards não use o termo, é claro que ele se refere à estrutura externa de acesso.
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fazem parte da definição, estão destacados em negrito, e as fontes usadas nas 
caixas com notas de uso etc. têm um tamanho menor que o resto.

Ao meu ver, não somente a diagramação geral é boa como também a 
escolha das fontes. Não adianta o uso de diferentes fontes se essas não são cla-
ras. Cabe uma pesquisa entre os usuários de diversos dicionários para saber-se 
a opinião da maioria a respeito das fontes tipográficas.

Um outro elemento da diagramação que está relacionado com a es-
trutura de acesso é a existência de números e símbolos. Por exemplo, no 
dicionário mencionado por último, os números das acepções estão destaca-
dos dentro de um quadrado preto, todos os exemplos estão precedidos de 
um quadrado em branco, e, se dentro de uma acepção o lema existir em 
outra classe gramatical, ele é precedido de uma bolinha preta (e.g. o subs-
tantivo calm dentro da primeira acepção do adjetivo calm). A saliência dos 
números das acepções contribui em muito para a clareza do verbete, mas no 
Macmillan Essential há uma diagramação ainda melhor no caso de verbetes 
de lemas polissêmicos freqüentes: cada acepção – precedida de um número 
vermelho –  começa num novo parágrafo. Essa separação das acepções em 
parágrafos também existe em dicionários menos recentes, como, por exem-
plo, no LDOCE2.

Além do uso de diversas fontes tipográficas, cores e símbolos, é impor-
tante a disposição dos diversos tipos de informações, isto é, a maneira como 
a microestrutura é organizada, não no que concerne à seqüência dos diversos 
tipos (um assunto para o qual Wiegand 1989 introduziu termos como micro-
estrutura integrada e microestrutura semi-integrada), e sim à localização na pá-
gina. Por exemplo, a separação das diversas acepções em parágrafos distintos, 
com certeza, aumenta a legibilidade. 

Já foi mencionada a “coluna extra” – à margem direita dos verbetes 
– no Collins COBUILD. Uma estrutura parecida foi proposta para DMAEs 
alemães por Wiegand (1995: 493), que a denominou microestrutura integrada 
com estrutura marginal.

Em Wiegand (1999: 273ss.), o mesmo autor fez uma outra proposta. 
Com o intuito tanto de melhorar substancialmente a clareza dos verbetes 
quanto levar em consideração três funções dos DPs (recepção, produção, 
aprendizagem), ele sugeriu que cada verbete fosse apresentado em três colu-
nas. Na primeira (para a decodificação), haveria as definições, frases-exem-
plo e expressões idiomáticas; na segunda (para a codificação), seriam dadas 
informações necessárias para a produção de textos, como as gramaticais, as 
pragmáticas e as colocacionais; e na terceira, seriam listados itens lexicais per-
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tencentes ao mesmo campo semântico assim como, separadamente, palavras 
compostas. Wiegand está consciente de que, com tal disposição, os verbetes 
ocupariam mais espaço, mas, na sua opinião, em DPs é melhor reduzir a ma-
croestrutura em favor da clareza e amigabilidade.

Como foi dito, as características tratadas neste item 4.1.3 podem existir 
em vários tipos de DPs, mas estou me referindo especialmente aos DMAEs. 
Mesmo assim, além de assinalar que a diagramação em dicionários escolares 
e infantis pode ser bem diferente, quero mencionar um dicionário bilíngüe 
de inglês para jovens alemães (com idades entre onze e dezesseis anos), a sa-
ber, o Langenscheidt Explorer Wörterbuch Englisch, no qual os verbetes estão 
apresentados em duas colunas, uma estreita à esquerda e uma larga à direita. 
Na estreita, há somente três tipos de símbolos e os lemas. Os símbolos – que 
precedem os lemas - são parecidos com aqueles que indicam pastas no Win-
dows Explorer: um significa que do lema não existem palavras derivadas, o 
segundo, que do lema “principal” (e.g. agree) existem uma ou mais palavras 
derivadas (e.g. agreement), as quais, por sua vez, são tratadas como lemas, 
e esses “lemas derivados” estão precedidos do terceiro símbolo. Na coluna 
à direita, encontram-se as informações microestruturais, principalmente os 
equivalentes e exemplos com traduções; cada equivalente e cada exemplo com 
tradução estão colocados em linhas separadas. Como no caso da proposta 
de Wiegand (1999), gasta-se muito espaço (de modo que tal diagramação é 
viável somente em dicionários com macroestrutura relativamente pequena), 
mas com certeza o dicionário fica mais amigável.

Fazem parte da diagramação também ilustrações visuais e caixas com 
notas de uso, mas esses elementos serão abordados mais adiante.167 

f ) Pronúncia e separação das sílabas

A problemática da indicação da pronúncia nos dicionários em geral 
é tratada brevemente em Welker (2004: 112ss.). Já Gimson (1981), Aber-
crombie (1987) e Brazil (1987) discutem-na especialmente com relação aos 
DMAEs de inglês. O livro de Sobkowiak (1999) trata da pronúncia em ver-
sões eletrônicas de tais DMAEs. Magay (1979) e Piotrowski (1987) abordam 
a pronúncia de inglês em DBs. 

É claro que a pronúncia (correta ou comum) precisa ser informada 
apenas em dicionários de produção, e é claro também que ela tem que ser in-

167 Há um trabalho relativamente recente (Almind 2005) cujo título faz pensar que o autor tra-
ta de maneira geral do assunto “o layout nos dicionários”, mas, na verdade, ele apenas descreve 
o layout de três dicionários.
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dicada no caso de línguas como o inglês, na qual existem muitas palavras com 
pronúncia imprevisível, isto é, para as quais não há regras gerais. Em certas 
línguas, como o espanhol, ao contrário, a “presença sistemática da transcrição 
fonética” é desnecessária (cf. Hernandez, citado em 4.1.2.4), pois pode-se 
exigir que os aprendizes de línguas, após alguns semestres de aprendizagem, 
conheçam as regras gerais existentes. Assim, a pronúncia teria que ser indica-
da apenas nos casos em que faltam tais regras.  

Já que existe o AFI, é lamentável que nem todos os lexicógrafos o 
adotem (embora ele seja aplicado cada vez mais). É verdade que os símbolos 
fonéticos primeiro têm que ser aprendidos pelos alunos, mas, pelo menos, se 
os mesmos símbolos fossem usados em todos os dicionários (havendo, obvia-
mente, diferenças entre as línguas), os usuários não encontrariam dificuldades 
ao consultarem a pronúncia em diversas obras.

Um bom procedimento encontra-se no Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary: no baixo de todas as páginas são repetidos os símbolos fonéticos 
do AFI, com uma palavra  a exemplificar cada um. Desse modo, o consu-
lente que não domine esses símbolos não precisa recorrer cada vez a uma 
lista – que normalmente é colocada fora da macroestrutura – e vai aprendê-
los aos poucos.168

Em várias enquetes foi constatado em que medida os usuários pro-
curam informações sobre a pronúncia, mas é de meu conhecimento uma 
única pesquisa empírica especificamente sobre esse assunto. Veja um relato 
em 4.1.4.3.i.

No que concerne à informação sobre a separação silábica, ela tam-
bém é necessária somente em dicionários de produção. Antigamente, ela era 
imprescindível (e mesmo assim não era fornecida em muitos dicionários), 
mas, hoje em dia, quando quase todos os textos – escritos fora das escolas 
de Ensino Fundamental ou Médio – são digitados, essa informação é menos 

168 Como no caso de todos os componentes, seria necessário verificar se os símbolos fonéticos 
são utilizados adequadamente, se as transcrições são corretas e se elas realmente são necessá-
rias. Por exemplo, considero desnecessário que, quando existe uma regra geral, se acrescente 
a pronúncia norte-americana em cada palavra em que haja diferenças entre ela e a britânica: 
em palavras como bird, burn, certain, a única diferença é que o “r” é pronunciado no inglês 
norte-americano, mas não no britânico. No LDOCe2 e no OALD7, por exemplo, as duas 
pronúncias são indicadas em cada uma das numerosas palavras nas quais essa diferença ocorre. 
Com isso, gasta-se bastante espaço. Já no Collins COBUILD Advanced Learner’s Dictionary of 
American English mostra-se, além da pronúncia norte-americana, também a britânica apenas 
em alguns casos, com a explicação acertada de que, em geral, “as diferenças entre a pronúncia 
norte-americana e a britânica são sistemáticas”. 



192

HerBerT ANDreAs WeLker

importante. Por outro lado, não se gasta muito espaço quando se delimitam 
as sílabas mediante algum sinal, como um ponto, por exemplo. 

g) Definições

Aqui não me refiro a definições lexicográficas em geral – assunto tra-
tado, por exemplo, em Welker (2004: 117-124) – e sim às definições nos 
DMAEs. Sobre elas escreveram, entre outros, Hanks, Neubauer e Herbst.

Hanks (1979) não se refere especificamente aos DMAEs, mas ele cri-
tica as definições – muitas vezes incompreensíveis – comuns em dicionários 
tradicionais. Depois de reconhecer as dificuldades, conclui que a definição 
deve expressar o que o lexicógrafo considera as características mais típicas do 
lema. 

Neubauer (1984) defende o uso de um vocabulário controlado nas 
definições – como já ocorreu no New Method Dictionary de Michael West 
(1935) –, mas diz que as palavras não podem ser escolhidas apenas com base 
na freqüência, pois tem que ser levada em conta sua utilidade para a definição 
(p. 121). 

Herbst (1986) aborda detalhadamente o vocabulário definitório limi-
tado, introduzido – num grande DMAE – pela primeira vez no LDOCE. Ele 
constata que, na verdade, esse vocabulário abrange bem mais palavras do que as 
2.000 anunciadas pela editora, pois além dos 2.000 lexemas básicos são usadas 
palavras derivadas e compostas. Além disso, como reconhece a própria editora, 
em muitas definições são empregados lexemas não constantes da lista do vo-
cabulário definitório. Mesmo assim, Herbst afirma que o vocabulário usado é 
bem menor do que num outro DMAE, o OALD, e que um pequeno estudo 
mostrou que as definições são mais compreensíveis. Mas há o problema da 
precisão, ou seja, o conflito entre compreensibilidade e precisão. O OALD, por 
exemplo, opta pela segunda, ao passo que o LDOCE dá preferência à primeira. 
O autor, defendendo o procedimento do LDOCE, acredita que “o uso de um 
vocabulário definitório controlado não precisa resultar em definições que so-
frem de falta de precisão, desde que palavras de fora do vocabulário definitório 
podem ser usadas quando isso parecer necessário para a precisão” (p. 111).

Neubauer (1987), constatando que  tal vocabulário não existia ainda 
nos dicionários de alemão, propôs que ele fosse adotado neles também, a 
exemplo do LDOCE.

Num verbete da EIL, Neubauer (1989) discute sucintamente o assun-
to “controle do vocabulário nas definições e nos exemplos”. Ele distingue cin-
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co possíveis procedimentos dos lexicógrafos: a) nenhum controle; b) o uso de 
uma “linguagem simples”; c) o emprego de palavras constantes em uma lista 
de um vocabulário definitório e, como no LDOCE, o uso de outras palavras 
quando for imprescindível; d) a estrita limitação a um reduzido vocabulário 
definitório; e) o mesmo que em (d), porém, nesse vocabulário definitório é 
especificado em qual acepção as palavras são usadas. Segundo o autor, a es-
tratégia (e) não havia sido implementada ainda. Quanto às frases-exemplo, o 
vocabulário usado neles também deveria ser controlado, embora não possa ser 
tão restrito quanto o das definições.  

Hanks (1987) mostra brevemente a evolução dos estilos definitórios e 
afirma que, no século 20, explanações discursivas – que eram comuns em di-
cionários até o século 18 e são às vezes chamadas de folk definitions (definições 
populares) – eram usadas apenas em dicionários infantis, até a publicação do 
Collins COBUILD (1987). Em seguida, Hanks descreve e explica as diversas 
estratégias empregadas na redação das definições dessa obra. Sobre esse traba-
lho, ele diz (p. 119): 

Foi feito um imenso esforço para manter o estilo explanatório simples e 
claro e explicar o significado e o uso com palavras simples, comuns. O 
funcionamento das explanações foi checado e re-checado pelos experien-
tes professores de ILE que faziam parte da equipe, e de vez em quando de-
terminadas estratégias foram levadas às aulas de inglês para serem testadas 
em grupos de aprendizes. [...]
O objetivo foi criar um “dicionário como prosa”, cujas explicações corres-
pondessem aos fatos e dessem bastante informações sobre detalhes lexicais.

Rundell (1999a)  chama a atenção para a definição sentencial usada 
nos dicionários Collins Cobuild, mas ele não a defende como sendo a melhor, 
afirmando, ao contrário, que precisa-se de “mais pesquisas sobre as necessida-
des dos usuários para testar o valor prático de diversos estilos [definitórios]” 
(p. 94). Como Rundell, Zöfgen (1994: 139ss.) vê vários pontos positivos 
nesse estilo, mas também alguns lados negativos, como o comprimento exa-
gerado dessas “definições” e a repetição de palavras desnecessárias, já criticada 
por Hausmann (1990).

Apesar de algumas críticas – sobretudo a respeito da perda de precisão 
– não há dúvida de que a linguagem a ser usada nas definições de DMAEs 
deve ser simples, facilmente compreensível e que, para isso ser conseguido, 
o vocabulário tem que ser controlado, levando-se em conta a freqüência das 
palavras – que é um bom indicador do grau de sua familiaridade para os 
aprendizes – e sua utilidade.
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No que diz respeito às definições sentenciais, introduzidas pelos com-
piladores do Collins COBUILD, existem mais divergências; mesmo assim, 
esse tipo vem sendo empregado parcialmente em outros DMAEs também. 

Já foram feitas diversas pesquisas sobre definições (cf. 4.1.4.3), mas 
seriam necessárias mais e maiores investigações para os diversos estilos defini-
tórios poderem ser avaliados. 

h) Informações gramaticais

Informações sobre a classe gramatical, gênero e forma de plural irre-
gular são dadas em quase todos os dicionários, e certamente não faltam em 
nenhum DP de produção. Já certas outras informações gramaticais não se 
encontram em dicionários comuns, mas sim nos bons DPs: por exemplo, 
formas irregulares do comparativo e do superlativo e a indicação de substan-
tivos incontáveis. Quanto à conjugação dos verbos irregulares, ela pode ser 
informada nos próprios verbetes apenas no caso de línguas nas quais ela é ex-
tremamente simples, como no inglês.169 Em outros idiomas, com conjugação 
complexa (como o português ou o espanhol), ela pode ser informada apenas 
em algum apêndice. Evidentemente tem que haver, no verbete, uma remissão 
para o lugar onde o verbo é conjugado.   

Em dicionários que pretendem ajudar na produção de textos, devem 
ser dadas todas as informações necessárias para esse fim, mais exatamente 
aquelas que dizem respeito a itens lexicais específicos, não a regras gramaticais 
gerais (declinações e conjugações regulares, construção de frases etc.).

Quando, no caso de verbos, mencionam-se “informações sintáticas”, 
não se pensa na sintaxe geral, e sim nos complementos exigidos por cada 
um deles. No inglês, usa-se o termo verb patterns (padrões verbais); sobre-
tudo autores alemães preferem o termo e o conceito de valência. Em certos 
dicionários, as informações dadas podem ser as mesmas, não importando o 
termo usado, mas, em princípio, a indicação da valência (sintático-semântica) 
é mais precisa, mais detalhada do que a dos padrões verbais. Sobre a valência, 
veja 6.6. Quanto aos padrões verbais, viu-se em 4.1.1 que a forma de apresen-
tá-los nos DMAEs de inglês evoluiu e melhorou muito, dos códigos iniciais 

169 Considero supérfluo – e um grande desperdício de espaço – o fato de certos dicionários de 
inglês apresentarem nos verbetes as formas flexionadas regulares (como no Essential English 
Dictionary ou no Collins COBUILD Advanced Dictionary of American English), e.g. aborts, 
aborting, aborted, calms, calming, calmed. O mesmo vale para a forma regular do plural dos 
substantivos, indicada em todos os verbetes de substantivos no dicionário mencionado por 
último.
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até a explicitação (embora com abreviaturas) dos complementos, como em 
“consult sb about sth” ou “content yourself with sth”.

i) Marcas de uso170

Tais marcas (em inglês geralmente denominadas labels, em português, 
às vezes, rótulos ou etiquetas), que informam sobre restrições de uso, são im-
prescindíveis para a produção de textos.171 Obviamente, elas têm que ser co-
locadas em cada acepção em que haja alguma restrição de uso. A utilização 
dessas marcas – freqüentemente em forma de abreviaturas ou símbolos – é 
muito comum, mas pode-se chamar a atenção para restrições também de 
outra maneira, por exemplo, em notas de uso.

Em DPs menores, nos quais estão registrados apenas lexemas relati-
vamente freqüentes e bem comuns, serão necessárias menos marcas de uso, 
mas, a não ser em um DP que apresente somente palavras de registro neutro, 
sempre será preciso indicar algumas restrições, como “formal” ou “informal”. 
Infelizmente apenas os melhores DPs oferecem essas informações de modo 
satisfatório. Isso significa que muitos DPs causam o emprego errado ou ina-
dequado de itens lexicais.172

j) Colocações173

Em 4.1.1.1.2  viu-se que o termo colocação (collocation) já foi emprega-
do nos anos 30 do século passado por Palmer e Hornby , embora geralmente 
atribua-se a Firth (1957) a introdução do conceito. De qualquer modo, exis-
tem duas grandes “correntes”, uma representada por John Sinclair, a outra, 
por Hausmann. 

Para o primeiro, uma colocação é simplesmente a “co-ocorrência regu-
lar” de itens lexicais, ou seja, o fato de duas ou mais palavras freqüentemente 
ocorrerem juntas (não necessariamente lado a lado). Tais colocações podem 
ser percebidas facilmente em corpora eletrônicos mediante programas chama-
dos concordanciadores (concordancers) que elaboram as listas KWIC (keyword 

170 sobre esses componentes dos dicionários, cf. Welker (2004: 130-136). Um breve histórico 
das marcas de uso em dicionários ingleses é traçado por Cassidy (1997). 
171 elas são importantes também na “compreensão aprofundada”, isto é, quando se quer enten-
der as nuances de um texto, as conotações. Cf. 4.2.2.2.
172 No capítulo 5 serão citados alguns exemplos encontrados em dicionários escolares ou em 
dicionários de uso brasileiros. se, por exemplo, não houver nenhuma marca de uso para o 
verbo brunir, o usuário pode escrever numa redação “Meu pai estava brunindo o carro” ou “A 
empregada bruniu o chão”, o que não seria adequado.
173 Parte do conteúdo desse item já consta em Welker (2004: 140ss.).
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in context) (cf. Berber Sardinha 2000: 59ss.). Nessa concepção, a co-ocorrência 
de um verbo e de uma preposição também é considerada uma colocação. Mas, 
como esse é mais um fato gramatical do que lexical, tal tipo de colocação é deno-
minado, nessa corrente, colocação gramatical, ao passo que outras colocações (e.g., 
entre verbo e substantivo) são chamadas de colocações lexicais.174 Os dois tipos 
de colocações são compostos por um “nódulo” (node) e um colocado (collocate), 
e qualquer palavra pode ser um nódulo, a partir do qual são procurados seus 
colocados (por exemplo, toma-se o verbo prestar como nódulo e verifica-se quais 
palavras freqüentemente ocorrem junto com ele).

Hausmann deu um outro significado a colocação (Kollokation em ale-
mão); para ele, trata-se de co-ocorrências de “palavras com combinabilidade 
limitada”, de “combinações afins”, de “produtos semi-cristalizados que o fa-
lante não monta de forma criativa, mas encontra na sua memória como um 
todo e que o ouvinte percebe como algo conhecido” (1984: 399), de  “com-
binações binárias típicas, específicas e características”, como chover torrencial-
mente ou fumante inveterado. A expressão “semi-cristalizado” deixa claro que 
expressões idiomáticas – às vezes chamadas de expressões cristalizadas – não 
são colocações, elas constituem itens lexicais próprios. Hausmann e muitos 
outros que adotaram sua concepção de colocação entenderam que não é atra-
vés de uma análise de freqüência, mas com a competência do falante nativo 
(ou do conjunto dos falantes nativos) que se chega a tais “combinações típi-
cas”; ou seja, no falante nativo que domina bem sua língua materna, quan-
do ouve ou pensa numa palavra, surgem logo palavras que com ela podem 
ser combinadas. A distinção entre colocações e sintagmas livres nem sempre 
é fácil. Obviamente, sintagmas como casa bonita, comprar um carro – que 
Hausmann chama de “combinações banais” – não precisam ser registradas 
nos dicionários, mas todas aquelas combinações nas quais o usuário poderia 
ter dúvidas deveriam, no caso ideal, ser listadas, pois ele precisa saber se tal 
ou tal sintagma é comum, é habitualmente usado ou aceitável; por exemplo, 
chorar copiosamente se diz, mas não, chorar exaustivamente.175 

Na concepção de Hausmann, a colocação consiste em base e colocado 
(Base, Kollokator em alemão).176 Em vários trabalhos, esse autor enfatizou que, 

174 Outros autores usam, para os dois tipos de “colocações”, os termos coligação e colocação, 
respectivamente.
175 entre os autores de língua inglesa que concebem colocação à maneira de Hausmann encon-
tram-se Benson (1989) e seal (1991). Carter & McCarthy (1988: 33s.) salientam que Halliday 
(1966) e sinclair (1966) já se preocuparam com esse tipo de colocações.
176 em Tagnin (1999), que parece ser o primeiro trabalho brasileiro a mencionar Hausmann, 
Kollokator é traduzido por colocado, termo adotado também por Louro (2001: 48). Vou usá-lo, 
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nos dicionários de produção, as colocações deveriam ser registradas nos ver-
betes das bases, pois, normalmente, não se quer saber – retomando o exemplo 
chover torrencialmente – o que acontece “torrencialmente”, e sim, como se 
pode qualificar uma chuva. O mesmo vale para profundamente decepcionado, 
colocação que, via de regra, deve ser registrada no verbete da base decepcionar. 
Já na recepção de textos a situação é diferente; geralmente, é o colocado que 
é desconhecido – por exemplo, inveterado em fumante inveterado – de modo 
que a colocação tem que ser registrada no verbete do colocado. Como os 
dicionários, em geral, devem servir tanto na recepção quanto na produção de 
textos, o ideal é mencionar a colocação nos verbetes das duas partes, ou seja, 
no caso do exemplo, tanto em fumante quanto em inveterado (cf. Hausmann 
1985: 121s.).177

Particularmente no caso dos verbos, há um problema com as informa-
ções sobre a combinabilidade: em muitos dicionários comuns não fica claro 
se o “parceiro colocacional”, isto é, o objeto ou sujeito do verbo, só pode ser 
o lexema mencionado ou se esse lexema deve ser entendido como hiperô-
nimo. Se, por exemplo, como objeto de interromper são citados os lexemas 
vôo espacial, cirurgia, greve, experimento, evento, o usuário pode supor, mas 
não tem certeza de que os três primeiros são lexemas a serem usados como 
objeto, ao passo que os dois últimos são hiperônimos, isto é, qualquer tipo 
de experimento ou de evento pode ser objeto de interromper. Conscientes 
dessa diferença, Hausmann & Werner (1991: 2736) distinguem dois tipos 
de “indicações de co-texto” (Kotextangaben): os já mencionados “parceiros 
colocacionais” – isto é, os lexemas efetivamente usados nas colocações, como 
sentença em executar uma sentença – e  “categorizadores de co-texto” (Kotext-
kategorisatoren), ou seja, os hiperônimos. Esses dois tipos de “indicações de 
co-texto” deveriam ser claramente diferenciados.

Desde o início, os autores dos DMAEs de inglês deram muita 
importância às colocações porque – sendo professores – sabiam que os 
aprendizes precisam delas para expressar-se adequadamente.178 Hoje em 
dia, em bom número de DPs é ressaltado o fato de que constam mui-
tas colocações. Teria que ser examinado em cada caso se a propaganda 
combina com os fatos. Não pretendo abordar os problemas de apresenta-

apesar das diferenças de concepções sinalizadas pelos termos collocate e Kollokator.
177 Mais detalhes – e.g. sobre a diferença entre palavras compostas e colocações, e entre coloca-
ções e expressões idiomáticas – encontram-se em  Welker (2004: 140-149). 
178 Cabe mencionar aqui a “abordagem lexical” de Lewis (1993), na qual as colocações têm um 
papel preponderante.
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ção, mas é preciso salientar que colocações devem ser perceptíveis como 
tais: elas não podem ser confundidas com exemplos ou com expressões 
idiomáticas, devendo ser destacadas de alguma maneira. Por exemplo, 
no Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (CALD) e no OALD7, elas 
aparecem isoladas ou dentro de frases-exemplo, mas sempre em negrito e 
itálico, ou seja, bem visíveis.179 

k) Exemplos180

Nos últimos anos tem sido chamada a atenção para a importância dos 
exemplos lexicográficos para o aprendiz de línguas. Mas o que são exemplos 
lexicográficos?

Com relação aos DBs, Piotrowski (2000: 12) afirma: 

[...] não se sabe muito bem o que são exemplos [...]. É a esta opinião que 
se pode chegar após analisar tanto o que os teóricos têm escrito quanto o 
que os dicionários incluem.

 Jacobsen, Manley & Pedersen. (1991: 2783) já haviam constatado 
que “lexicógrafos tendem a usar exemplo quando se referem a sublemas (ex-
pressões idiomáticas, colocações e outros sintagmas)”. Para Szende (1999), 
não somente colocações e expressões idiomáticas como também provérbios 
são exemplos. Carvalho (2001: 137) reconhece: “o que ocorre na realidade 
é que o lexicógrafo nem sempre separa essas três categorias [a saber, frases, 
colocações e expressões idiomáticas] nos verbetes”. 

A situação nos DMs não é muito diferente, ou seja, não há unanimi-
dade a respeito do conceito de exemplo. Tanto Harras (1989) quanto Martin 
(1989) incluem as colocações entre os exemplos; outros, como Rey-Debove 
(1989a: 638) têm uma concepção ainda mais abrangente, de modo que qual-
quer sintagma no qual aparece o lema é considerado um exemplo. Já Haus-
mann (1977: 82ss.) e Zöfgen (1994: 184ss.) diferenciam claramente entre as 

179 As colocações nos quatro famosos DMAes de inglês existentes em 1999 foram analisadas 
por Mittmann (1999). sobre as colocações nos DMAes em geral, veja, por exemplo, Mackin 
(1978), Cowie (1979, 1981, 2002), Verlinde, selva & Binon  (2003). entre as numerosas 
publicações sobre colocações, cf. Cop (1990), Cop (1991), sinclair (1991), Mel’čuk (1998), 
Grossmann & Tutin (2003),  siepmann (2005), Blumenthal & Hausmann (2006), Mellado 
Branco (2008) e o número 24 de Lexicographica (2008), dedicado às colocações na (meta)lexi-
cografia européia. Por exemplo, Pöll (2008) escreveu sobre as colocações na (meta)lexicografia 
espanhola e portuguesa. Uma pesquisa sobre o uso de colocações por aprendizes avançados de 
inglês é relatada por Nesselhauf (2003). Veja também a nota 418 sobre o conceito de função 
lexical, já que as funções lexicais estão relacionadas com as colocações.
180 repito partes do capítulo “exemplos – abonações” de Welker (2004).
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diversas categorias mencionadas acima, restringindo-se os exemplos a frases 
ou enunciados. 

De fato, por que considerar colocações e expressões idiomáticas como 
exemplos se esses dois tipos de sintagmas podem ser designados como tais? 
Portanto, deveriam ser chamados de exemplos apenas enunciados, os quais, 
entretanto, podem ser abreviados. Quando não são abreviados, usa-se o ter-
mo frase-exemplo. De qualquer modo, eles deveriam ser distinguidos tipogra-
ficamente dos outros elementos – o que, infelizmente, não ocorre em muitos 
dicionários comuns. 

É preciso diferenciar frases-exemplo autênticas – isto é, abonações – de 
frases-exemplo construídas, inventadas pelo lexicógrafo. Sobre a qualidade e 
utilidade desses dois tipos de exemplos lexicográficos tem havido uma discus-
são acirrada (cf. Welker 2004: 151ss.). Um dos mais ferrenhos defensores dos 
exemplos autênticos era John Sinclair.181   Partindo da idéia de que “qualquer 
fato lingüístico depende do seu contexto”, Sinclair (1991: 4ss.)  acredita que 
o contexto real é essencial para se ganhar uma impressão correta do lexema 
em tela e que, nos exemplos inventados, esse contexto real está faltando. É 
por isso que ele admite somente exemplos autênticos. Esses, por sua vez, de-
veriam ser extraídos de um corpus. Krishnamurti (2002), que compartilha de 
suas idéias, explica a importância dos corpora: 

John Sinclair comparou o impacto dos corpora na lingüística com o dos 
telescópios na astronomia. O uso de corpora está rapidamente mudando 
nossas idéias a respeito da língua, e a pesquisa com corpora já tem revelado 
que muitas de nossas intuições do passado eram falsas. Um grande corpus 
de língua computadorizado pode sobrepujar muitas das limitações das 
intuições humanas a respeito da língua. [...]
Uma outra objeção contra o uso de intuições e experiências de um úni-
co indivíduo é que elas podem facilmente ser criticadas e refutadas por 
outros. Os dados de um corpus abrangem o uso de muitos membros da 
comunidade lingüística, e, por isso, têm maior autoridade.182 

Humblé (1997/2001), que trata dos exemplos nos dicionários para 
aprendizes em mais de trinta páginas, resume as idéias de Sinclair e de seus 
colaboradores a respeito dos exemplos lexicográficos em geral:

181 ele faleceu em 2007.
182 sobre John sinclair, krishnamurti informa: “O projeto Cobuild foi iniciado em 1980 con-
juntamente pela editora Collins (agora HarperCollins) e pela Universidade de Birmingham, e 
liderado por John sinclair, que havia criado e analisado, nos anos 1960, o primeiro corpus de 
textos orais do mundo.”  
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De acordo com a equipe do Cobuild, os lexicógrafos tradicionais, sendo 
falantes nativos, inventam exemplos que são gramaticalmente aceitáveis, 
mas como sua intenção não é comunicar outra coisa além de alguma in-
formação sobre o item lexical, essa informação é, estritamente falando, 
incorreta. Por isso, é possível que, nesses exemplos inventados, as palavras 
carreguem alguma conotação falsa, que os parceiros colocacionais estejam 
errados e que a construção sintática seja correta mas não usual. Em outras 
palavras, um exemplo inventado não é um modelo válido. (p. 78)

Mesmo que se aceitem as afirmações sobre os exemplos inventados, 
pode-se perguntar se os exemplos a serem colocados no dicionário têm que 
ser extraídos do corpus. Na opinião de certos autores,  o exemplo, uma vez 
dicionarizado, não é mais autêntico, ou não é um texto –  ou extrato de texto 
– autêntico. O próprio Sinclair (1991: 5) trai-se quando diz que “nenhum 
exemplo é completo se não for um texto inteiro”. Um texto inteiro, entretan-
to, não é apenas a frase na qual ocorre o lexema em questão, e sim, um pará-
grafo ou mais; portanto, como já vimos, os exemplos abonados, geralmente 
constituídos de uma única frase, estão fora de contexto. 

Praticamente todos os metalexicógrafos concordam que os dados lexi-
cográficos devem basear-se em um corpus,183 mas quanto aos exemplos, há três 
tendências: além das duas que mencionei – a favor e contra exemplos cons-
truídos – existe um terceiro grupo de autores que acredita que os exemplos 
devem basear-se em ocorrências achadas em um corpus, podendo, porém, ser 
adaptados. Humblé (2001: 80) informa que “pessoas como Della Summers 
(1996) (da editora Longman) popularizaram a distinção entre exemplos ba-
seados em um corpus [corpus-based] e exemplos extraídos de um corpus [cor-
pus-bound], enfatizando que os lexicógrafos deveriam inspirar-se num corpus, 
verificar freqüências e colocações, mas não estar presos a ele”.184

Na verdade, exemplos inventados e exemplos adaptados poderiam 
constituir uma única categoria, pela seguinte razão: são inaceitáveis aqueles 
exemplos inventados que não poderiam ser exemplos adaptados, ou seja, tais 
que não se encontram no discurso real nem de forma parecida, frases que 

183 “Hoje em dia, todos os dicionários respeitáveis baseiam cada aspecto de seu texto em dados 
extraídos de um corpus.” (rundell 1999a) Por outro lado, esse mesmo autor faz algumas críticas 
às abonações naquilo que ele chama de abordagem ‘fundamentalista’ da lexicografia baseada 
em corpora. 
184 Há ainda um fato significativo: enquanto sinclair e seus seguidores defendem o exemplo 
autêntico com unhas e dentes, Laufer (1992) constatou numa pesquisa que falantes nativos, 
em muitos casos, nem percebem a diferença entre exemplos autênticos e construídos, o que é 
confirmado por Humblé (2001: 80).  
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mostram um uso que existe apenas na mente do lexicógrafo. Portanto, ao 
meu ver, o lexicógrafo pode até inventar exemplos, mas tem que ter certeza (e, 
de preferência, certificar-se num corpus) de que as frases inventadas ocorrem 
de maneira semelhante na realidade. Assim, em vez de partir de um corpus, 
modificando as ocorrências para oferecer exemplos adaptados, ele inventa o 
exemplo, mas depois consulta um corpus, se for necessário. No caso dos le-
xemas e de suas acepções mais comuns, não haverá essa necessidade, pois o 
dicionarista lembra-se do uso que ele mesmo constatou como membro da 
comunidade lingüística. Se não forem usos muito freqüentes, existe o perigo 
de o lexicógrafo errar, oferecendo, por exemplo, frases nas quais o lexema é 
empregado de uma maneira obsoleta. Mesmo que os exemplos inventados – 
mas correspondendo ao uso real – e os adaptados possam ser tratados juntos, 
esses últimos, sem dúvida, devem ser preferidos, pois, com eles, o dicionarista 
não corre o perigo que acabo de mencionar. Quanto à funcionalidade, é ób-
vio que, em ambos os casos, a eficácia vai depender da forma que se dá aos 
exemplos, quer inventando-os quer adaptando-os. 

É justamente a forma do exemplo que está no cerne da problemática 
da eficácia. Se distinguirmos exemplos inventados ou adaptados, de um lado, 
e exemplos autênticos, do outro, ainda não está esclarecido se a forma dada 
aos primeiros é boa, mas podemos generalizar dizendo que, via de regra, as 
frases são sintaticamente mais simples e, muitas vezes, mais breves. Assim, 
contrastam os exemplos autênticos, normalmente mais complexos, com os 
exemplos inventados/adaptados, menos complexos.185 

Qualquer um dos dois (ou três) tipos de exemplo tem uma certa fun-
ção em dicionários de recepção, e outra em dicionários de produção. Nos 
DMAEs, ele deve preencher as duas funções.

Em atividades de decodificação, o exemplo deve, principalmente, 
ajudar na compreensão do significado do lema.  Em dois estudos (Sum-
mers 1988, Laufer 1993) foi descoberto que os exemplos, sozinhos, po-
dem levar à compreensão do lexema consultado, mas, mesmo existindo, 
nem sempre são olhados. Scholfield (1999: 28) acredita que exemplos 

185 Martin (1989: 600) mostra de que maneira se pode dar, a partir de ocorrências reais, várias 
formas aos exemplos construídos, num procedimento que rey-Debove (1971: 303-306) havia 
chamado de neutralização. O exemplo dado por Martin, adaptado ao português, é o seguinte: 
com base numa citação como Pedro passou dois longos dias fazendo a mudança de seus móveis, é 
possível, reduzindo-se as frases ou sintagmas cada vez mais, construir exemplos como Ele fez a 
mudança de seus móveis; Ele faz a mudança de seus móveis; fazer a mudança dos móveis, fazer a 
mudança de a.c. Nota-se, entretanto, que, nessa progressiva “neutralização”, passa-se de exem-
plos (frases) a colocações e coligações.   
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mostram contextos adicionais que possibilitam ao usuário empregar sua 
habilidade de inferência. Tanto Zöfgen (1991: 2898; 1994: 188) quanto 
Harras (1989: 612) exigem dos bons exemplos que eles revelem as cono-
tações e ilustrem a marcação diassistemática dos lemas. Segundo Harras, 
principalmente os lexicógrafos franceses querem ainda mostrar aspectos 
característicos da comunidade lingüística na qual o lexema é usado, por 
exemplo, atitudes em relação aos fatos designados pela palavra em tela, 
o que contribuiria para uma melhor compreensão da palavra consultada. 
Szende (1999: 219) acha que “bons exemplos estão marcados fortemente 
pelas realidades sociais [...] e ajudam a refletir as conotações ligadas às 
palavras”.

No que concerne à escolha entre abonações e exemplos construídos, 
Laufer (1992: 75) constatou que, para os usuários não nativos, “os exemplos 
dos lexicógrafos [isto é, inventados] ajudam na compreensão de novas pala-
vras mais do que os exemplos autênticos”.186  Quanto aos exemplos em deter-
minado DMAE, Amritavalli (1999: 264) tem uma opinião bem cética com 
relação às abonações no Collins COBUILD, achando que se trata de frases 
que se referem a certos domínios do conhecimento, são específicas da cultura 
inglesa e muito idiomáticas, dificultando a compreensão. Uma opinião seme-
lhante já foi expressa por Minaeva (1992: 78); ela acha que exemplos sobre-
carregados de informações extralingüísticas irrelevantes são pouco ilustrativos 
e podem deixar o usuário perplexo.

 Essas são avaliações subjetivas. Carecem mais estudos empíricos sobre 
a utilidade – para a decodificação – dos exemplos autênticos e dos exemplos 
inventados/adaptados. 

O mesmo vale para a produção de textos, na qual os exemplos são 
obviamente ainda mais valiosos. 

Das seis funções que Drysdale (1987: 215) lista, três referem-se à pro-
dução: ilustrar padrões gramaticais; mostrar outras colocações típicas; indicar 
os registros apropriados.

A primeira função não deveria ser necessária, pois as informações sin-
táticas imprescindíveis deveriam ser dadas explicitamente. 

No que diz respeito à segunda função, Drysdale deixa claro que algu-
mas colocações já deveriam ser listadas antes dos exemplos. Podemos acres-
centar que, se as colocações fossem arroladas sistematicamente, não haveria 
necessidade de tais exemplos.

186 essa pesquisa é  resumida em 4.1.4.3.b. 
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Também os registros e níveis estilísticos deveriam ser indicados, me-
diante marcas de uso, de forma que a terceira função – mencionada por quase 
todos os autores que escreveram sobre exemplos – seria dispensável em parte. 
Contudo, marcas de uso dão indicações apenas gerais, “abstratos”; por isso, 
exemplos são, de fato, importantes para mostrar em que contextos pode ser 
empregado o lexema consultado. Por outro lado, observações sobre restrições 
de uso, sobre registros, conotações etc., podem ser feitas também em notas de 
uso (nas quais as informações são dadas de maneira explícita), de modo que 
exemplos tornam-se menos necessários. 

Não se deve ignorar o comportamento real dos aprendizes de línguas: 
para eles os exemplos parecem ser muito bem-vindos em várias situações. 
Entendendo as dificuldades dos usuários, Humblé (2001: 70ss.) enfatiza a 
importância dos exemplos, nos quais seria mais fácil descobrir informações 
sintáticas do que em regras explícitas, e ele sugere que a seleção e a seqüência 
dos exemplos – caso haja vários – seja feita de acordo com construções sin-
táticas.

Não são muitas as pesquisas realizadas sobre o uso de dicionários 
na produção de textos, menos ainda sobre a eficácia dos exemplos. No seu 
estudo sobre o uso do Collins COBUILD,  Harvey & Yuill (1997) descobri-
ram que: a) na grande maioria das vezes, as informações gramaticais eram 
procuradas e encontradas nos exemplos (todos eles sendo abonações); b) 
nos poucos casos em que os sujeitos queriam informações sobre o registro 
(9,3% das consultas), elas foram encontradas, principalmente, na definição 
(56,9%), mas também nos exemplos (39,7%); c) nesses últimos foram en-
contradas também informações colocacionais e flexionais.187

Concluindo, cabe enfatizar que frases-exemplo não podem ser triviais 
– não dizendo nada, como em “Tudo foi aprovado” no verbete de aprovar – 
nem difíceis em termos de vocabulário e/ou de peculiaridades culturais (cf. a 
opinião de Amritavalli supra).188

187 Veja os resumos de pesquisas empíricas sobre o uso de exemplos em 4.1.4.3 (itens “b” e 
“c”).
188 Além dos trabalhos citados, cabe mencionar, entre outros, os seguintes autores que escreve-
ram sobre exemplos em DMAes ou DBs: kharma (1984), Fox (1987), Marello (1987), Cowie 
(1989), Nesi (1996), Williams (1996), Humblé (1998), Potter (1998), stein (1999), Prinsloo 
& Gouws (2000), Garriga escribano (2001, sobre exemplos em DMAes de espanhol), Cowie 
(2002, sobre exemplos em grandes DLMs de francês), Heinz (2002, sobre abonações num DM 
de francês repleto de citações), katzaros (2004; cf. 4.2.2.2), Gaillard (2005, sobre a tipografia 
dos exemplos), Lehmann (2005, sobre os exemplos num DMAe de francês), Xu (2008, sobre 
exemplos em cinco DMAes de inglês). Farias (2008), distinguindo duas funções dos exemplos 
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l) Expressões idiomáticas

Alguns textos metalexicográficos tratam da “fraseologia”. Há várias 
acepções do conceito de fraseologia, mas geralmente incluem-se entre os 
fraseologismos sobretudo as colocações e as expressões idiomáticas. Em-
bora não haja em todos os casos uma divisória nítida entre esses dois 
tipos de fraseologismos,189 é claro que, em geral, expressões idiomáticas 
são bem diferentes de colocações. Expressões idiomáticas (inclusive boa 
parte dos verbos frasais ingleses) constituem itens lexicais com significado 
próprio, devendo ser registrados como sublemas. Como no caso de lexe-
mas simples, a lematização deve basear-se principalmente na freqüência. 
É aconselhável que elas sejam registradas não em determinadas acepções 
do lema, e sim no final do verbete. A escolha do verbete no qual serão 
apresentadas tem que seguir uma sistemática clara que deve ser explicada 
em algum texto introdutório.190

m) Ilustrações

A palavra ilustração é tomada aqui no sentido de “ilustração visual”.
Existem os chamados “dicionários ilustrados”, dicionários gerais nos 

quais há muitas ilustrações. Nos dicionários gerais comuns, em geral, não 
estão incluídas ilustrações. Já em boa parte dos DMAEs, elas aparecem junto 
a alguns verbetes. É claro que em DMAEs não seria viável mostrar figuras de 
todos os objetos concretos (ou de tudo aquilo que pode ser ilustrado por ima-
gens, como, por exemplo, certas atividades), pois isso aumentaria demais o 
volume do dicionário. Mas o usuário pergunta-se por que somente certos le-
mas são ilustrados e não outros. Seria necessário analisar cada dicionário para 
verificar se a escolha dos lemas foi acertada. Vejamos apenas alguns poucos 
exemplos – tirados de DMAEs de inglês nos quais estão incluídas ilustrações 
– de lemas que poderiam ou deveriam ter sido ilustrados porque as definições 
não permitem entender de que se trata: 

aardvark: “an African mammal with a long nose and large ears which lives underground 
and eats insects” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary); 

burnous/burnoose: “a long loose dress or coat worn by Arab men and women” (LDOCE2);
bursa: “a part inside the body like a bag or sleeve, which is filled with liquid....” 

(OALD7);

(sua utilidade na recepção e na produção de textos), examina esses componentes em cinco 
dicionários de português (inclusive dois minidicionários) e faz propostas para melhorias.
189 Veja-se a discussão sobre esse assunto em Welker (2004: 143, 165).
190 Para mais detalhes, cf. Welker (2004: 166ss.).
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gorse: “a bush with yellow flowers and sharp pointed leaves” (Cambridge Learner’s Dic-
tionary).

Esses poucos exemplos mostram que a definição é insuficiente quando 
o usuário não conhece a coisa definida. No caso contrário, como, por exem-
plo, em verbetes de lexemas que designam objetos conhecidos (e.g. semáforo), 
ela provavelmente é suficiente, de modo que não se precisa de ilustração.

Essa última observação é tomada de Werner (1982: 77s.), um dos pri-
meiros trabalhos sobre o assunto aqui discutido. Outros são, por exemplo, 
Hupka (1984), Ilson (1987) e Stein (1991). Hupka (1989a) é o verbete de-
dicado ao tema na EIL, e Hupka (1989) é uma abrangente monografia, na 
qual é traçado um histórico das ilustrações em dicionários, enciclopédias e 
dicionários enciclopédicos e são analisadas obras lexicográficas – de diversos 
tipos – de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. 

Ilson (1987: 193) distingue dois grandes tipos de ilustrações: as sema-
siológicas ilustram determinados lemas (que estão em ordem alfabética), ao 
passo que as onomasiológicas formam conjuntos, ilustrando componentes de 
certos campos semânticos (e.g. “frutas”, “instrumentos de música”, “a casa”, 
“o escritório”), como ocorre geralmente nos dicionários visuais. 

Stein (1991), depois de brevemente resumir e apreciar (com algumas 
críticas) o livro de Hupka (1989), examina detalhadamente as ilustrações 
nos dois DMAEs de inglês que ela considera os mais inovadores da época, 
o LDOCE2 e o OALD4. Ela faz, entre outras, as seguintes constatações: a) 
em todas as ilustrações há algum elemento verbal; freqüentemente é a repe-
tição do lema (nessa função, Stein o denomina “legenda”); b) em algumas, 
o lema é repetido mais uma vez, sendo usado agora para identificar mais 
claramente o objeto designado (por exemplo, a imagem mostra a cabeça 
de uma pessoa, mas o lema é orelha); Stein chama a palavra nessa segunda 
função de “label”, mas podemos usar o termo lexema identificador; ou esse 
lexema identificador está junto ao objeto ilustrado (e.g. a orelha) ou há 
um traço desse lexema para o objeto; é claro que os lexemas identificadores 
são imprescindíveis no caso das ilustrações onomasiológicas, isto é, quando 
uma figura mostra vários objetos (vários espécies de pássaros, vários tipos 
de assentos, os objetos dentro de um banheiro); c) além da legenda e do 
lexema identificador, a autora distingue um terceiro elemento verbal (que 
ela apelida “caption”), a saber, frases-exemplo (que não devem apenas, como 
as frases-exemplo nos verbetes, mostrar de que maneira o lema pode ser 
usado, mas esclarecer – junto com a ilustração – o significado do lema); por 
exemplo, junto ao verbete de apontar pode-se mostrar um homem apontan-
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do uma arma para uma pessoa e acrescentar a frase-exemplo “Ele aponta o 
revólver para o bandido”.

Como se vê, além de objetos, podem ser ilustrados também ações (ex-
pressas por verbos). Stein mostra ainda exemplos de figuras ilustrando adje-
tivos (um exemplo poderia ser barbudo), expressões (de mãos dadas), prepo-
sições (principalmente indicando lugar: sobre, sob etc.) e lexemas designando 
figuras geométricas (ângulo reto).

Em DMAEs menores, destinados a alunos de nível intermediário ou 
inicial, há menos ilustrações, devido à falta de espaço, mas mesmo neles exis-
tem hoje em dia páginas inteiras com conjuntos de figuras, freqüentemente 
coloridas, como, por exemplo, no Macmillan Essential Dictionary for Learners 
of American English.191 

Obviamente as cores são  importantes quando se quer representar – da 
maneira mais realista possível – plantas, animais ou as próprias cores. E essas 
ilustrações coloridas, quando bem nítidas e bonitas, são agradáveis aos olhos 
e estimulantes. 

Nos quadros, ou nas páginas inteiras, os conjuntos de figuras são 
usados numa perspectiva onomasiológica. Segundo Hausmann (1976: 
102), dicionários onomasiológicos são “dicionários de aprendizagem pri-
mários”. Por isso, pode-se dizer que os DMAEs tornam-se, devido a esses 
conjuntos de ilustrações, parcialmente dicionários de aprendizagem: os 
alunos podem aprender sozinhos – como se faz também em muitas au-
las – o vocabulário de determinados campos semânticos (e.g. tipos de 
esporte, o vocabulário do jogo de futebol, as espécies mais conhecidas dos 
animais).192

n) Notas de uso

Vimos que notas de uso foram incluídas num DMAE pela primeira 
vez no LDOCE1 (1978). Hoje em dia, elas são muito comuns – mesmo em 
DMAEs menores – mas ainda assim há diferenças na apresentação: em alguns 
dicionários elas quase não são destacadas (portanto, não facilmente visíveis), 
em outros, elas se encontram em pequenas caixas, que, por sua vez, diferem 

191 em 4.1.2.1.C foram descritos o DFLe1 e o DFLe2, dois DMAes para aprendizes de 
francês, e foi dito que eles contêm muitos desenhos humorísticos. Ao contrário das ilustrações 
mencionadas neste item, esses desenhos não objetivam esclarecer o significado dos lexemas, 
mas representam “uma situação na qual a respectiva palavra poderia ser usada”. 
192 Um estudo detalhado de ilustrações em dicionários escolares brasileiros foi realizado por 
silva, L. (2006). Cf. 5.2.2.
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entre si: ou o texto está sobre fundo branco, ou o fundo tem uma cor fraca, 
e.g. cinza, ou a cor é mais vistosa, por exemplo, rosa. Quanto mais destacada 
a caixa, melhor (desde que a nota de uso seja realmente importante, o que 
teria que ser verificado caso a caso).

Encontrei apenas dois artigos dedicados especificamente a esse assun-
to.

No primeiro (Whitcut 1985), a autora não fala sobre o surgimento 
desse tipo de observações nem cita dicionários nos quais elas existem. Con-
forme o subtítulo do trabalho, ela discorre mais sobre as diversas informações 
que falantes nativos e aprendizes de LE podem querer ver nessas notas. Ela 
omite o fato de que as “usage notes” não costumam constar nos DMLMs.

Howarth (1995) informa que no LDOCE2 existiam 400 notas de uso, 
e no OALD4, 200. Já no Wordpower Dictionary constavam 1.500, mas em 
muitas delas havia nada mais do que remissões para outros verbetes, de modo 
que o autor se pergunta onde está o limite entre notas de uso e outras cate-
gorias de informações. Ele também pergunta quais são os critérios de seleção 
dos assuntos tratados nas notas de uso e constata que, em certo dicionário, a 
informação (principalmente semântica ou pragmática) dada em notas de uso 
pode ser fornecida, em outra obra, nos próprios verbetes. Ele observa que, 
por exemplo, no LDOCE2, os assuntos tratados nas notas são: campos lexi-
cais (“word sets”), questões difíceis de gramática e registro, diferenças entre o 
inglês britânico e o norte-americano e questões de “pragmática”. Em seguida, 
ele faz – dando exemplos dos problemas abordados – uma tentativa de classi-
ficação das notas de uso do OALD4, diferenciando informações gramaticais, 
semânticas, pragmáticas e enciclopédicas. Quanto ao modo de apresentação, 
ele distingue parágrafos, ou blocos de texto, tabelas e diagramas (esses úl-
timos, por exemplo, para representar as relações entre itens dentro de um 
campo lexical). Na segunda parte de seu artigo, Howarth, assinalando a ne-
cessidade de se realizarem pesquisas empíricas para verificar em que medida, 
e com que efeito, as notas de uso são lidas, ele relata um estudo empreendido 
por ele mesmo. Veja um resumo em 4.1.4.3. 

o) Listas de acepções (“Menus”)

Sobre as listas de acepções, Welker (2004: 211s.) informa: “[...] alguns 
dicionários adotam o seguinte procedimento: mostram, logo após as infor-
mações sobre o lema, um ‘resumo’ de todo o verbete, listando as diversas 
acepções, que são retomadas e detalhadas abaixo do quadro”. Numa nota, ele 
esclarece: “Os termos usados [...] são resumo, comentário de orientação e menu, 
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respectivamente.” Tono (2001: 167) afirma que foi ele quem, em 1984, su-
geriu que “o sistema de menu, uma lista de acepções sem exemplos ou infor-
mação detalhada, deveria ser colocado no início de cada verbete múltiplo”. 
Em Tono (1984), onde tratou de DBs, ele havia dito, no item 5.3, “a lista de 
equivalentes deveria aparecer em primeiro lugar” e que alguns DBs de inglês-
japonês já tinham adotado tal dispositivo, com algumas modificações. Vimos 
que até mesmo em DMAEs menores (i.e. para alunos intermediários), como 
o Macmillan Essential Dictionary for Learners of American English, existem tais 
listas de acepções, que, em princípio, facilitam as consultas, pois permitem 
que a acepção procurada seja encontrada mais rapidamente. Entretanto, para 
que as listas sejam úteis, as palavras usadas nelas devem ser de conhecimento 
dos usuários.

Veja uma pesquisa empírica sobre seu uso em 4.1.4.3.f .

p) Indicadores semânticos (“guidewords”, “signposts”) 

Tratando de DBs, Métrich (1993: 84) propôs, no caso da lematização 
separada de homógrafos, que, em cada um dos verbetes, fosse colocado, após 
o lema, um indicador semântico, com o objetivo de o usuário poder escolher 
imediatamente o verbete que o interessa. Exemplificando com o português, 
podemos imaginar que haja vários verbetes de carteira; então, um poderia 
ter o indicador móvel, o outro, bolsa, um terceiro, documento, um quarto, 
instituição. Esses indicadores teriam a mesma função que os elementos dife-
renciadores dentro dos verbetes.

Provavelmente os autores do CIDE (1995) não conheciam a tese de dou-
torado de Métrich, mas eles introduziram esse procedimento no seu DMAE, 
e foram seguidos no mesmo ano pelos autores do LDOCE3. No CIDE, esses 
indicadores semânticos foram denominados guide words, e no LDOCE3, sign-
posts.193 Porém, eles foram utilizados para separar não somente homógrafos, 
lematizados separadamente, como também acepções dentro do mesmo verbete. 
Para demarcarem bem a fronteira entre acepções, eles costumam estar em caixa 
alta, e deles tem-se feito uso mesmo em alguns DMAEs menores.

193 Diga-se de passagem que o termo signpost (ou sign post) é nada esclarecedor, e guideword (ou 
guide word) não corresponde aos fatos, pois muitos desses indicadores não são palavras, e sim 
expressões (por exemplo, para o lema negative, constam no CIDe os seguintes indicadores: 
“no”, “without hope”, “electricity”, “photograph”, “test results”, “below zero”). Cabe mencionar 
que o termo guide word pode designar também as palavras-guia, isto é, aquelas palavras, que, 
na parte superior ou inferior das páginas, indicam o primeiro e o último lema de cada página 
(cf. Hartmann & James 1998: 66). 
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Em 4.1.4.3.g são resumidas duas pesquisas empíricas sobre o uso des-
ses dispositivos. 

4.1.4 Pesquisas empíricas sobre o uso de DMAEs

Em Welker (2006) são resumidas 220 pesquisas empíricas sobre o uso 
de dicionários. Nem todas tratam de DPs, e ainda menos, de DMAEs. Além 
disso, boa parte dessas pesquisas foi feita por questionário. Tais estudos não 
verificam o uso efetivo nem o efeito do uso de dicionários. Neste subcapítulo, 
trago os resultados (mostrados, em grande parte, no referido livro) de algu-
mas daquelas  investigações em que se pesquisou o uso real ou o efeito do uso 
de DMAEs, havendo, em alguns casos, uma comparação com dicionários não 
pedagógicos ou com DBs. Os estudos resumidos em 4.1.4.1 e 4.1.4.2 tratam 
de questões gerais relativas a determinados dicionários; em 4.1.4.3 reuni pes-
quisas sobre certos componentes.

4.1.4.1 O uso efetivo

Enquanto em enquetes por questionário consegue-se elucidar apenas 
certos fatos, como o número e tipo de dicionários que os informantes pos-
suem, ou as idéias que os usuários têm a respeito de como eles utilizam os 
dicionários (quantas vezes consultam, o que procuram etc.), em pesquisas 
sobre o uso efetivo ou real os sujeitos observam-se a si mesmos durante as 
consultas (fazendo protocolos escritos ou orais) ou são observados pelo pes-
quisador, podendo também ser filmados. O método mais seguro de saber-se 
como os dicionários são usados de fato consiste na utilização de dicionários 
eletrônicos e o aproveitamento dos chamados log files. Porém, nesse caso já 
não se está mais no âmbito dos dicionários tradicionais impressos, aos quais 
está restrito este capítulo. 

Kharma (1985)

O autor fez testes para verificar as habilidades e dificuldades no uso 
do ALD. Os sujeitos eram estudantes de inglês – que haviam aprendido o 
idioma durante oito anos na escola – na Universidade de Kuwait. Kharma 
aplicou vários testes em grupos de tamanho variado. Ele não revela nem o 
número de sujeitos nem de que maneira os testes foram feitos.
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Resultados:
Entre 90% e 100% dos sujeitos souberam interpretar os símbolos foné-•	
ticos.
Apenas 50% entendiam os símbolos que indicam o acento tônico.•	
De 0% a 30% compreendiam as abreviaturas e siglas que indicam a es-•	
trutura sintática (“sentence pattern”).
Abreviaturas de outros fatos gramaticais e de rótulos de tecnoletos (“•	 spe-
cialized disciplines”) não causaram problemas.
Os alunos tiveram dificuldade em decidir onde procurar expressões idio-•	
máticas, lexemas complexos e provérbios.
Os sujeitos mostraram-se familiarizados com palavras derivadas (60%) e •	
souberam compreender fatos gramaticais (60%) e descobrir o significado 
exato (75%).
Num teste de leitura, apenas 50% conseguiram indicar a tradução árabe •	
de certas palavras sublinhadas.

Müllich (1990) 

108 alunos alemães do Ensino Médio fizeram uma  tradução LE→LM
.
 

45 estavam estudando francês, 63, inglês. Pertencentes a várias turmas, os 
estudantes de cada uma das duas línguas foram divididos em quatro grupos 
de diferentes níveis de proficiência. Eles puderam usar DMs de sua escolha. 
A grande maioria escolheu o Petit Robert (que não é um DMAE) e o Oxford 
Advanced Learners’ Dictionary, respectivamente.

Alguns dos resultados:

Pa•	 ra os alunos de francês, as consultas foram dificultadas pelo estilo das 
definições nos DMs de francês, de compreensão bem mais difícil do que 
aquelas dos DMAEs de inglês. Os aprendizes desse último idioma, por 
sua vez, tiveram problemas devido ao “alto grau de contextualidade” do 
inglês, isto é, sobretudo devido às colocações. Porém, são os DMs de 
francês que o autor considera totalmente inadequados para o nível de 
proficiência dos sujeitos. 
Muitos estudantes foram incapazes de “juntar os componentes semân-•	
ticos da definição” para entender o significado e fornecer o equivalente. 
Muitas vezes eles traduziam a definição, tratando o DM quase como se 
fosse um DB. 
Freqüentemente constatou-se uma utilização vã, errada, dos dicionários. •	
Os sujeitos liam os verbetes superficialmente, muitas vezes acreditando 
ter encontrado neles a confirmação de uma suposição sua, ou eles sim-
plesmente interrompiam a leitura de verbetes longos antes de encontrar 
a solução. 
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A maior dificuldade encontrada foram as definições, não somente nos 
DMs comuns como também nos DMAEs.

Babenko & Troschina (2004)

As autoras relatam um estudo em que foi verificada a utilidade do 
DMAE de alemão Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (cf. 4.1.2.3.B)  na 
tradução de dois textos do russo para o alemão. Os sujeitos foram 50 universi-
tários russos “com bons ou muito bons conhecimentos de alemão” que nunca 
tinham utilizado esse dicionário. Eles foram solicitados a anotar com quais 
perguntas se dirigiram ao DA e se foram bem-sucedidos.

Babenko & Troschina analisaram as consultas – e mostram alguns 
exemplos –  comprovando em quais casos o dicionário ajudou ou falhou. 
Não cabe aqui mencionar os problemas que surgiram na tradução nem as 
respectivas consultas. 

As autoras resumem as opiniões dos sujeitos a respeito do dicionário 
usado. Foram considerados positivos os seguintes fatos: clareza da estrutura 
do verbete, as informações sobre sinônimos e antônimos e as informações 
sintagmáticas, as quais, entretanto, nem sempre eram suficientes para a tra-
dução. Entre as sugestões de melhorias, foi mencionada a inclusão de mais 
colocações e padrões sintáticos.

4.1.4.2 O efeito do uso

Em pesquisas sobre o efeito do uso de dicionários verifica-se em que 
medida as consultas influenciam o desempenho do usuário ou compara-se 
a eficácia de diversos dicionários. Nessas investigações são feitos testes ou 
experimentos.194

Nesi & Meara (1991)

Depois de fazer um breve resumo de Bensoussan, Sim & Weiss 
(1984), os autores, tendo constatado falhas nesse estudo – no qual não ti-
nham sido levadas em conta certas variáveis –,  afirmam que era necessário 
saber-se mais sobre os dicionários usados, as habilidades dos sujeitos e o 

194 Além dos três estudos resumidos a seguir, podem ser citados Bogaards (2002) e Wingate 
(2002), que investigaram o uso de DMAes de alemão (cf. Welker 2006).
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teste.195 Por isso, eles queriam “recriar as condições” daquela investigação, 
mas “trabalhando numa escala menor” e “prestando muita atenção” àquelas 
variáveis (p. 632).

Eles fizeram dois estudos. Em ambos, os sujeitos – estrangeiros fre-
qüentando cursos de Inglês para Fins Acadêmicos na Inglaterra – leram dois 
textos autênticos (com um total de 812 palavras) e fizeram um teste de com-
preensão, com 15 perguntas de múltipla escolha. 

Primeiro estudo
Participaram 83 sujeitos. 40 não tiveram acesso a dicionários, os outros 

podiam fazer consultas, tanto em DMAEs de inglês quanto em DBs. Todos 
realizaram a tarefa ao mesmo tempo na mesma sala. Eles tiveram uma hora 
para completar o teste. As palavras consultadas deviam ser anotadas.

Resultados: 
15 dos 43 sujeitos que tinham dicionários a sua disposição não os usa-•	
ram. 19 consultaram um DMAE, 9, um DB.
Não houve diferença significativa nos escores do teste de múltipla escolha •	
entre aqueles alunos que não tinham acesso a dicionários, os usuários de 
DMAEs, os usuários de DBs e aqueles que podiam consultar dicionários, 
mas não o fizeram.
Em média, os alunos com alto desempenho no teste (com 13 a 15 respos-•	
tas corretas) e os de baixo desempenho (6-8 respostas certas) consultaram 
o seu dicionário bem menos do que os de desempenho médio. Porém, 
como houve uma grande variação entre os sujeitos (por exemplo, no úl-
timo grupo foram feitas de 0 a 23 consultas), os autores consideram que 
os resultados não permitem generalizações.
Tendo dividido os alunos de acordo com o tempo que gastaram para •	
concluir a tarefa, os autores constataram que houve uma diferença signi-
ficativa nos escores entre os mais rápidos (R) – que tiveram um desempe-
nho melhor – e os mais lentos (L). 
No grupo R, apenas 19% recorreram ao dicionário, ao passo que, no •	
grupo L, 64% usaram-no, e, no grupo intermediário, 36%.

Segundo estudo
Ele foi feito porque Nesi & Meara queriam tirar algumas dúvidas. 

Dessa vez, 65 estudantes foram divididos em dois grupos, um (de 34 sujeitos) 
podendo consultar um determinado DMAE (o OALD), o outro, nenhum. 
Com isso, os autores queriam eliminar a influência variada que diversos dicio-
nários poderiam ter sobre os resultados. E para que nenhum dos dois grupos 

195 Na pesquisa de Bensoussan, sim & Weiss haviam sido usados DBs e DMs; entre esses últi-
mos, o mais consultado era o OALD. 
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fosse influenciado pelo comportamento do outro, eles realizaram a tarefa em 
salas separadas. Além disso, os grupos haviam sido constituídos de tal manei-
ra que a média da proficiência em inglês era a mesma nos dois. Eles deviam 
registrar o tempo exato gasto na tarefa. Antes da leitura, foi-lhes solicitado 
que marcassem numa lista – na qual estavam arroladas todas as “palavras 
lexicais” contidas nos dois textos – aqueles lexemas que eles não conheciam. 
Verificou-se depois que não havia diferença significativa entre os dois grupos 
no que diz respeito ao conhecimento lexical. 

Resultados:
5 sujeitos do primeiro grupo não usaram o dicionário. Assim, os autores •	
dividiram os alunos em 3 grupos: aqueles que o consultaram (grupo CC, 
29 sujeitos), aqueles que podiam usá-lo, mas não o fizeram (grupo NC, 
5 alunos), e os que não tiveram acesso a nenhum dicionário (SD, 31 
estudantes).
Na média dos escores no teste de múltipla escolha, não houve diferença •	
significativa entre os três grupos.
Os sujeitos que podiam usar o dicionário gastaram significativamente •	
mais tempo para completar a tarefa do que os outros, independentemen-
te de tê-lo consultado de fato ou não.

Como esse último resultado contradiz os dados obtidos por Bensous-
san, Sim & Weiss (1984), Nesi & Meara tentam explicar a discrepância di-
zendo que talvez os sujeitos da pesquisa feita em Israel tivessem sido mais 
habilidosos no uso de dicionários, ou talvez aqueles que utilizaram dicioná-
rios tivessem se sentido pressionados pelos outros a realizarem a tarefa com a 
mesma velocidade.

Quanto à falta de diferença significativa nos escores obtidos pelos três 
grupos, Nesi & Meara, acreditando que a causa possa ser procurada nos três 
“agentes” da pesquisa – no teste, no dicionário e no usuário –, fazem algumas 
observações muito pertinentes, que valem como advertências para muitas 
pesquisas:

Para apenas 5 das 15 perguntas do seu teste (que era o mesmo no primei-
ro e no segundo estudo), o conhecimento de palavras individuais era impor-
tante, ou seja, apenas num terço do teste o uso de dicionários poderia ter sido 
relevante. Além disso, os autores reconhecem que talvez as respostas oferecidas 
no teste como corretas não fossem boas definições das palavras-alvo196. Quanto 
aos dicionários, os DMAEs nem sempre forneciam as informações de que os 
alunos precisavam. Os usuários, por sua vez, talvez não tenham sabido escolher 

196 Palavras-alvo (target-words em inglês) são as palavras sobre as quais se faz o estudo ou que 
são utilizadas para investigar algo.    
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as palavras a serem consultadas. Nesi & Meara afirmam que “a habilidade de 
identificar as palavras relevantes num texto é tão importante quanto a habilida-
de de encontrar seu significado no dicionário” (p. 642) e concluem que os três 
fatores mencionados podem ter influenciado os resultados.

Harvey & Yuill (1997)

Harvey & Yuill investigaram o uso do Collins COBUILD (de 1987), 
que tem duas características peculiares: 1) as definições são dadas em forma 
de frases completas (“definição oracional” ou “sentencial”); 2) informações 
gramaticais – e algumas outras – são dadas em “colunas extras” à margem do 
verbete. Os autores queriam verificar: a) os motivos pelos quais alunos procu-
ram ajuda num dicionário quando estão produzindo um texto; b) a utilidade 
do COBUILD nessa circunstância.

Havia 211 sujeitos, de 28 línguas maternas diferentes, que estavam 
morando na Grã-Bretanha, muitos deles estudando em alguma universidade. 
Sua tarefa era escrever uma redação – sobre um de quatro temas a serem esco-
lhidos – e anotar detalhes sobre suas eventuais consultas. 

No primeiro formulário, eles tinham que anotar o item lexical que iriam 
consultar, e marcar um, ou mais, de 8 possíveis motivos. Após cada consulta, eles 
deviam preencher dois “fluxogramas” (“flowcharts”), nos quais deviam informar 
se a consulta foi bem-sucedida, onde a informação foi achada, razões pelas quais 
a consulta foi difícil, ou sem sucesso, e se, ao procurarem alguma informação, 
encontraram, ao mesmo tempo, algum outro dado útil.

Os autores receberam 582 “fluxogramas” completamente preenchidos, 
o que corresponde a 80,8% do total de consultas; os 19,2% restantes foram 
descartados por estarem incompletos ou incompreensíveis. Portanto, todos os 
dados referentes às consultas têm por base o número 582.

Resultados:
85,4% das consultas tinham um único motivo (ou seja, foi procurada •	
uma única informação), 12,9%, dois motivos. O número total de mo-
tivos é 679.
81,2% das 679 informações procuradas foram achadas facilmente.•	
Em 7,2% dos casos, a informação não foi achada com facilidade; segun-•	
do os sujeitos, o verbete tinha “seções demais” (4,1%), o informante teve 
que procurar em vários lugares (2,4%) ou o verbete era de compreensão 
difícil (0,7%).
11,6% das informações procuradas não foram encontradas; razões alegadas •	
pelos sujeitos: o verbete não forneceu a informação (6,2%); o item lexical 
não estava no dicionário (5,6%); o informante não entendeu o verbete.
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As porcentagens dos “motivos” da consulta (entre os quais os sujeitos •	
podiam escolher) são:
ortografia – 24,4; significado – 18,3; existência (isto é, queria-se verificar •	
se determinada palavra existe em inglês) – 12,8; sinônimos – 10,6; gra-
mática – 10,5; registro – 9,3; colocação – 8,2; formas flexionadas – 5,9. 

Harvey & Yuill fornecem mais detalhes a respeito das informações 
procuradas.  Limito-me a trazer os seguintes:

Ortografia: 92,8% das consultas foram bem-sucedidas; em 74,7% dos •	
casos, a informação foi achada na cabeça do verbete.197 Os autores expli-
cam que isso era esperado porque o COBUILD arrola, junto com o lema, 
as formas flexionadas mais comuns; por outro lado, eles sugerem que di-
cionários para aprendizes incluam formas erradas bastante comuns, com 
remissões para as formas corretas.
Significado: 87,1% das consultas foram bem-sucedidas; quase na metade •	
dos casos, o significado foi encontrado na definição; em 17,6% dos casos, 
os exemplos ajudaram, e, em 16,7%, a informação sobre o significado foi 
obtida somente nos exemplos. Os autores, além de falar sobre os exemplos 
autênticos fornecidos pelo COBUILD, comentam que aprendizes, de fato, 
olham os exemplos para melhor compreender o significado, mesmo no CO-
BUILD, onde as definições são dadas em forma de frases completas.
Existência: Em 77% das dúvidas, o problema foi resolvido; em mais •	
da metade dos casos, na cabeça do verbete; em 26,4% dos casos, a 
definição ajudou, ou a resposta foi encontrada unicamente nela. As 
dúvidas surgiram em três áreas: equivalentes, traduções literais, for-
mas derivadas. Os sujeitos perguntavam-se, por exemplo: Será que at-
mosphere é o equivalente exato de atmosfera? Existe vicious circle como 
tradução de círculo vicioso? Será que o equivalente de não fumante é 
unsmoker? Harvey & Yuill fazem alguns comentários a respeito desse 
último problema, isto é, à formação das palavras, sugerindo que mais 
formas derivadas sejam incluídas nos dicionários, principalmente an-
tônimos.
Sinônimos: Numa porcentagem relativamente grande (36,1%), os su-•	
jeitos não acharam sinônimos. Quanto aos 63,9% de consultas bem-
sucedidas, os autores constataram – verificando nas redações – que, 
somente num terço desses casos, os sinônimos encontrados foram, de 
fato, utilizados, o que revelaria uma certa falta de confiança, a qual, por 
sua vez, não estaria infundada, pois, muitas vezes, os sinônimos não são 
intercambiáveis. Harvey & Yuill acham que os lexicógrafos deveriam for-

197 Cabeça do verbete é a tradução literal do termo alemão Artikelkopf, definido por Wiegand 
(1988a: 546). Marello (1996: 42) usa em francês o decalque tête de l’article, Harvey & Yuill 
empregam o termo top of the entry. A cabeça do verbete compreende o lema e as informações 
anteriores à primeira definição, ou ao primeiro equivalente nos DBs (cf. Welker 2004: 110). 



216

HerBerT ANDreAs WeLker

necer informações colocacionais, semânticas e estilísticas junto com os 
sinônimos para esses poderem ser empregados adequadamente.
Gramática: 90,2% das informações procuradas foram achadas (76,1%: •	
facilmente; 14,1%: com dificuldade); 49,3% diziam respeito a formas 
verbais. A grande surpresa, segundo os autores, foi o fato de que a maio-
ria das informações foi encontrada nos exemplos (48,4% somente neles; 
18,8% com a ajuda deles), ao passo que a coluna extra foi útil somente 
em 9,8% das consultas bem-sucedidas. Harvey & Yuill concluem que 
aprendizes “são muito mais capazes de acessar informação gramatical por 
analogia do que em códigos explícitos”.  
Registro: 92,1% de consultas bem-sucedidas (segundo os informantes, •	
é claro); a informação foi achada na definição (56,9%) ou nos exemplos 
(39,7%). Os autores assinalam a importância dos exemplos para a indi-
cação do registro, lembrando que esses devem ser muito bem escolhidos. 
Quanto às definições, eles esquecem de dizer que o COBUILD difere de 
outros dicionários não somente no que concerne ao estilo definitório (com 
suas definições oracionais), mas também pelo fato de incluir, nas definições, 
informações sobre o registro; ou seja, o resultado obtido nessa pesquisa re-
ferente ao registro (56,9% das informações encontradas nas definições) só 
foi possível num dicionário do tipo do COBUILD.
Colocação: Infelizmente, os autores não definem •	 colocação; aparente-
mente, eles incluem não somente as colocações lexicais como também 
as gramaticais, ou seja, a co-ocorrência tanto, por exemplo, de um subs-
tantivo e de um verbo quanto de um substantivo e de uma preposição. 
Como esse último tipo de co-ocorrência – chamada também de coli-
gação – é gramatical, não é de surpreender que informações a respeito 
dela sejam dadas nas colunas extras do COBUILD. Em outros casos, 
as respostas procuradas foram achadas nas definições ou nos exemplos. 
Mas 21,4% das consultas malograram, de modo que os autores suge-
rem que, nos dicionários, seja dada mais importância às colocações.
Flexão: 100% de sucesso nas buscas; em 42,5% dos casos, as informações •	
procuradas foram achadas na cabeça do verbete (porque o COBUILD apre-
senta formas flexionadas nessa parte do verbete desde que sejam comumente 
usadas), mas elas foram encontradas também nas definições ou nos exem-
plos.

Nas suas conclusões, Harvey & Yuill destacam o valor do Collins CO-
BUILD, comprovado pela alta porcentagem de sucessos nas buscas. As defini-
ções e os exemplos existentes nesse dicionário foram aproveitados na procura 
de vários tipos de informações. Já a coluna extra foi usada muito pouco como 
fonte de informação gramatical, embora essa seja sua finalidade principal.
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4.1.4.3 Estudos sobre determinados componentes 

A seguir, resumo algumas pesquisas empíricas feitas especificamente 
sobre algum componente dos dicionários, mais exatamente sobre: 

a) definições – p. 217; 
b) exemplos – p. 227; 
c) definições e exemplos – p. 230;  
d) informações gramaticais – p. 232;   
e) estruturas de acesso – p. 238;   
f ) listas de acepções – p. 241;   
g) indicadores semânticos – p. 242;
h) notas de uso – p. 245;
i) pronúncia – p. 245.198    

a) Definições

Jain (1981) 

O autor afirma que, embora os learner´s dictionaries (ingleses) ajudem 
o usuário na produção de textos mais do que os dicionários tradicionais, as 
definições ainda são muito falhas – sobretudo por causa do vocabulário limi-
tado que é empregado nelas – levando a erros no emprego das palavras. No 
seu estudo, Jain pediu a alguns alunos (não há nenhuma informação sobre 
eles) para escolherem a palavra adequada em algumas frases nas quais foram 
oferecidas alternativas (por exemplo, entre keep e remain). Como eles come-
teram muitos erros, o autor mostra por quê, explicando o que há de falho nas 
definições dos dicionários aos quais os estudantes tinham acesso.

MacFarquhar & Richards (1983)

Interessando-se pelas vantagens que learners´ dictionaries oferecem aos 
aprendizes de inglês, os autores queriam saber a opinião de tais usuários a 
respeito de um fator específico, a saber, o estilo definitório. Eles distinguiram 
três tipos de definição: 

a) em dicionários gerais tradicionais, o vocabulário usado é praticamente ili-
mitado (exemplo: o Webster´s New World Dictionary – WNWD); 

b) em certos learners´ dictionaries, as definições pretendem ser claras, não ambí-
guas, levando em consideração as necessidades de falantes de outras línguas, 
mas sem limitação do vocabulário definitório (exemplo: OALD); 

198 A maioria desses resumos já consta em Welker (2006). 
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c) em outros learners´ dictionaries, o vocabulário definitório é limitado a 
1.500 ou 2.000 palavras (exemplo: LDOCE). 

Os sujeitos de MacFarquhar & Richards foram 180 alunos – vindos 
da Ásia e do Pacífico – de cursos intermediários ou avançados de inglês na 
Universidade do Havaí. 

Para verificar qual dos três estilos definitórios esses estudantes prefe-
riam, os autores fizeram o seguinte: 

Escolheram 60 palavras que alunos estrangeiros poderiam querer con-
sultar. As definições que constam nos três dicionários mencionados acima fo-
ram copiadas. Para cada palavra foi feito um cartão no qual as três definições 
foram colocadas lado a lado, acrescidas de um quadrado no qual os sujeitos 
deveriam marcar a sua preferência com um “x”. Em cada grupo de 20 car-
tões, as definições provindas dos três dicionários foram colocadas em ordem 
diferente; ou seja, em 20 cartões, as do WNWD, por exemplo, apareciam à 
esquerda, em 20, no meio, e no resto, à direita. Assim pretendia-se evitar que 
o lugar, ou a seqüência dos três tipos de definição, influísse nos resultados. Os 
três grupos de 20 palavras cujas definições foram distribuídas dessa maneira 
foram escolhidos aleatoriamente.

De cada cartão foram feitas 30 cópias, no total 1.800 cópias (30 x 60 
cartões). Cada um dos 180 sujeitos recebeu 10 cópias, ou seja, 10 palavras. 
Como eram 180 sujeitos e 60 palavras, as definições de cada palavra seriam 
avaliadas por 30 alunos diferentes.

Os autores solicitaram ainda que os estudantes indicassem qual tinha 
sido seu escore no TOEFL e o nível do curso no qual estavam matriculados.

Resultados:  
51,5% dos sujeitos preferiram as definições do LDOCE, 28,5%, as do •	
OALD, e 20,0%, as do WNWD. 

Ficou muito clara, portanto, a preferência desses alunos por definições 
com vocabulário limitado.

Com base nas informações que os sujeitos deram a respeito de seu 
nível de inglês,  MacFarquhar & Richards perceberam que a proficiência não 
influiu significativamente nas preferências. Porém, nota-se que a diferença 
entre os tipos “c” (LDOCE) e “b” (OALD) diminui bastante com o aumento 
da proficiência: 

Alunos com escore de TOEFL abaixo de 500: LDOCE – 57%; OALD •	
– 25%; WNWD – 18%.
Alunos com escore de TOEFL acima de 570: LDOCE – 44,2%; OALD •	
– 33,3%; WNWD – 22,5%.
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Os autores reconhecem que os resultados “se baseiam nas respostas 
de um pequeno número de aprendizes a respeito de uma pequena seleção 
de palavras” e que se investigaram “apenas as percepções” dos alunos.199  

Kostrzewa (1991)200

Nessa tese de doutorado, o autor queria investigar a eficácia de diferen-
tes estilos definitórios.

Universitários alemães com nível avançado de inglês, divididos em 
três grupos de 8 a 9 sujeitos, leram quatro pequenos textos em inglês. Um 
grupo podia usar o LDOCE (grupo 1), o outro, o COBUILD (grupo 2), e 
o terceiro podia consultar verbetes elaborados pelo autor (grupo 3). Nesses 
verbetes ocorriam menos palavras desconhecidas e a sintaxe era mais sim-
ples do que nos dois DMAEs. Além disso, havia mais “redundâncias”. Por 
“redundâncias” o autor entende quer a repetição de partes das definições 
sob forma modificada (usando-se, por exemplo, parassinônimos) quer a 
existência de frases-exemplo. Nas suas definições, o autor aparentemente 
havia colocado o lema às vezes mais no início, às vezes mais no final.

Após a leitura, solicitou-se aos sujeitos que traduzissem as palavras 
consultadas para o alemão.

O mesmo teste foi repetido vinte minutos mais tarde. Com isso, Kos-
trzewa pretendeu verificar a retenção das palavras.

Dois dias depois, foram feitas entrevistas retrospectivas nas quais se 
pediu aos alunos para dizerem quais características dos verbetes, ou das defi-
nições, ajudaram ou dificultaram a compreensão.

Resultados:
Tanto no teste quanto nas entrevistas constatou-se que definições mais •	
longas ajudaram mais, razão pela qual o grupo 3, que consultou os verbe-
tes escritos pelo autor, teve o melhor desempenho nos dois testes.
Quando a palavra consultada aparecia mais no final das definições, os •	
sujeitos a compreendiam melhor.

199 Dolezal & McCreary (1999:74) erram ao dizer que os autores fizeram um levantamento 
entre 180 alunos sobre seu uso de dicionários e que eles constataram que os estudantes os 
utilizam apenas para verificar o significado e a ortografia. Na verdade, MacFarquhar & ri-
chards, antes de relatar a pesquisa descrita aqui, apenas discorrem sobre o uso de dicionários. 
Nesi (2000: 46ss.) faz um bom resumo do artigo, mas erroneamente num subcapítulo sobre 
“observações de casos controlados de uso de dicionários”, e ela emprega o termo experimento, 
entendendo, porém, que, para avaliar-se verdadeiramente a qualidade das definições (ela diz 
“readability”, legibilidade), teria sido necessário que os sujeitos realizassem alguma tarefa.   
200 Baseio-me no resumo feito por Wingate (2002: 57s.).
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Alguns alunos, apesar de compreenderem a definição de certas palavras, •	
não conseguiram fornecer o equivalente alemão. 

Wingate (2002: 58) critica vários aspectos dessa pesquisa: o número 
de alunos em cada grupo era pequeno demais para garantir dados quantitati-
vamente significativos; Kostrzewa apenas apresenta os escores médios, não o 
desvio padrão (que indica a variabilidade); o autor não esclareceu se fez um 
teste para avaliar a proficiência dos sujeitos nem revelou de que maneira eles 
foram divididos em grupos; o segundo teste foi aplicado apenas vinte minu-
tos após o primeiro, o que não permite dizer que ocorreu uma retenção das 
palavras; o tempo decorrido até as entrevistas retrospectivas foi longo demais, 
e essas entrevistas não foram gravadas.

Cumming, Cropp & Sussex (1994)  

Discorrendo sobre as vantagens de recursos lexicais eletrônicos, os 
autores mencionam o fato de que em dicionários eletrônicos não há restri-
ções impostas por  limitações de espaço como nos dicionários impressos. 
Assim, definições, por exemplo, poderiam ser mais compridas do que nor-
malmente.

Visto que existem dicionários impressos nos quais as definições são de 
fato mais compridos do que tradicionalmente, Cumming, Cropp & Sussex 
queriam verificar a preferência dos usuários e o efeito dos dois formatos de 
definição, ou estilos definitórios.

Foram escolhidos 10 adjetivos e 10 verbos raros. Para cada uma dessas 
vinte palavras foi preparada uma folha em quatro versões: em uma, havia uma 
definição tradicional (DT); na segunda, uma definição em forma de frase, ou 
definição sentencial (DS); o mesmo foi repetido nas terceira e quarta folhas, 
mas com a inclusão de um exemplo. Assim, havia quatro condições: DT, DS, 
DT+E (DT com exemplo), DS+E (DS com exemplo).

As DTs foram tiradas do LDOCE (porque elas constituem, segundo 
os autores, o “ponto alto da arte” desse estilo definitório) e as DSs, do dicio-
nário COBUILD.

Os sujeitos foram 85 alunos adultos de ESL (muito provavelmente nos 
EUA), falantes nativos de uma de 26 LMs.

Cada sujeito recebeu folhas com 8 palavras, em duas das quatro con-
dições.

As folhas, divididas em três partes, estavam dobradas de tal maneira 
que se tinha que desdobrá-las para ter acesso à segunda e depois à terceira 
parte.
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Na primeira parte estava a palavra a ser definida, e os alunos tinham 
que indicar o grau de sua familiaridade com ela.

Na segunda parte havia novamente a palavra, agora com as infor-
mações em uma das quatro condições escritas acima. Os sujeitos tinham 
que indicar, em uma escala de 1 a 100, em que grau as informações seriam 
úteis. Depois, eles tinham que empregar a palavra em uma frase (tarefa 
produtiva)

Abrindo a terceira parte, os alunos viam seis frases nas quais a palavra 
estava empregada. Em três delas, o emprego estava incorreto (com erros de 
significado, de sintaxe ou de colocação). Os sujeitos tinham que marcar as 
corretas e as incorretas (tarefa receptiva). 

Após completar as tarefas com as 8 palavras, cada aluno devia indicar 
quão útil achou as informações nas quatro condições e sua ordem de prefe-
rência por elas.

Na análise dos dados, foram levadas em conta as folhas de 77 sujeitos. 
Os pesquisadores fizeram vários cruzamentos de dados (familiaridade 

com a palavra, opinião sobre a utilidade, resultados das tarefas produtiva e 
receptiva, as quatro condições), mas não cabe aqui entrar em detalhes.

Resultados gerais:
71% dos 77 sujeitos preferiram a DS+E (definição sentencial com exem-•	
plo), 19%, a DT+E.
A opinião inicial sobre a utilidade foi quase igual nas quatro condições. •	
Após as tarefas, as opiniões mudaram muito: as definições com exemplos 
foram consideradas bem mais úteis do que sem exemplos, e as DSs foram 
consideradas bem melhores do que as DTs.
Porém, as preferências e opiniões finais sobre a utilidade não se refletiram •	
no desempenho, pois não houve diferenças significativas entre as quatro 
condições nem na produção nem na recepção de textos. 

Os autores consideram esse último resultado muito surpreendente 
(“striking”) e reconhecem as limitações de seu estudo: por exemplo, foram 
usadas poucas palavras, e apenas verbos e adjetivos. 

Nesi & Meara (1994)

Os autores queriam investigar a eficácia das definições de DMAEs na 
produção escrita. Foram escolhidos os dicionários OALD, LDOCE e CO-
BUILD. Porém, os sujeitos não usaram dicionários verdadeiros. Eles preci-
saram apenas ler as definições, que foram mostradas na tela do computador. 
Aliás, todo o teste foi feito no computador, de modo que as consultas – inclu-
sive o tempo – puderam ser registradas eletronicamente.
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Os sujeitos foram 52 adultos estrangeiros que estavam estudando in-
glês numa universidade da Grã-Bretanha. Infelizmente, os autores não re-
velam o seu nível de proficiência; entretanto, eles afirmam que num teste 
de vocabulário foi comprovado que eles tinham aproximadamente o mesmo 
conhecimento lexical.

Nesi & Meara empregaram o mesmo método utilizado por Nesi 
(1994): os sujeitos foram solicitados a formar frases com 18 palavras relativa-
mente raras – isto é, que poderiam estar desconhecidas – junto com palavras 
bem comuns; desse modo, em cada frase ocorreriam uma das palavras raras 
e uma das palavras comuns. Nesi (1994: 579) explica que esse procedimen-
to foi adotado “para impedir que os sujeitos simplesmente reproduzissem as 
frases dos exemplos do dicionário; [eles] eram obrigados a criarem um novo 
contexto para acomodar as duas palavras do par na mesma frase”. Nos dois 
estudos foram usadas as mesmas palavras.

Os sujeitos foram divididos em três grupos, cada um podendo consul-
tar um DMAE diferente.

As frases produzidas foram avaliadas por três “juizes”, que eram falan-
tes nativos de inglês e professores experientes. 

Foram registradas 712 consultas, e os autores dizem que seria possível 
diferenciar e comparar os dados dos três grupos. Entretanto, na maior parte 
do relato, eles se limitam a examinar o corpus dos erros cometidos pelos sujei-
tos, sem distinção de grupos.

Segundo os avaliadores, em 56,5% dos 712 casos em que os alunos 
consultaram um dicionário, eles escreveram frases erradas. A porcentagem de 
falhas pode até ser maior porque é possível que algumas frases tenham sido 
julgadas aceitáveis, embora os sujeitos não tenham realmente compreendido 
o significado da palavra consultada.

Os erros foram divididos em três tipos: a) a palavra rara nem foi usada; 
b) erro semântico; c) erro gramatical. 

Calculou-se a porcentagem desses tipos de erros quando cometidos 
após consulta a um dos três dicionários:

Tipo “a” Tipo “b” Tipo “c”
OALD 5,7 46,5 9,7
LDOCE 4,5 39,4 8,7
COBUILD 3,8 40,9 8,4

Não houve diferença significativa entre os três dicionários com res-
peito aos tipos “a” e “c”, mas, no caso do tipo “b”, o grupo de sujeitos que 
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consultou o OALD cometeu significativamente mais erros do que os dois 
outros. Os autores supõem que isso se deva às características do estilo defini-
tório desse dicionário.

Em seguida, Nesi & Meara mostram e analisam exemplos de erros as-
sim como as respectivas definições existentes nos DAs, chegando às seguintes 
conclusões principais: 

Em pouco menos de um quarto dos casos, os sujeitos erraram porque 
usaram a estratégia kidrule.201 Para detectá-la, os autores a empregaram “de 
trás para frente”, substituindo a palavra consultada por um segmento apro-
priado da definição; eles acreditam que, se desse modo podiam ser produzidas 
frases aceitáveis, a estratégia kidrule havia sido usada. Mas eles ressaltam que 
não podem comprovar isso e que se baseiam na sua intuição, não em avalia-
ções objetivas (p. 9). 

Segundo Nesi & Meara, o uso dessa estratégia é mais facilmente des-
coberto quando o aluno tinha escolhido um segmento da definição que não 
era, de forma alguma, sinônimo da palavra consultada, escrevendo, por con-
seguinte, uma frase que não fazia sentido nenhum.

Os autores mostram também exemplos de frases nas quais se percebe 
que os sujeitos confiaram demais em uma única de várias definições dadas no 
DMAE. Em outros casos, os erros foram provocados pelo fato de o consulen-
te não prestar atenção às informações gramaticais ou colocacionais.

No final do artigo, Nesi & Meara admitem que as condições em que 
a tarefa – consistindo em redação e consultas – foi realizada eram bastante 
artificiais. Mesmo assim, acreditam que a pesquisa forneceu “algum insight de 
como aprendizes interpretam verbetes de dicionários”.

Nesi (1998) 

A autora queria investigar a eficácia dos verbetes de vários dicioná-
rios.202 Ela escolheu os quatro famosos learners´ dictionaries OALD5, LDO-

201 A designação kidrule foi criada por Miller & Gildea (1984) quando investigaram as estraté-
gias que crianças norte-americanas adotam ao consultarem DLMs. Os autores imaginaram que 
as crianças seguiam os seguintes passos (formulados como imperativos): 1) encontre a palavra 
no dicionário. 2) Leia a definição. 3) selecione um segmento curto e conhecido. 4) Faça uma 
frase que contenha esse segmento. 5) substitua o segmento escolhido pela palavra consultada.
202 No título do artigo, são mencionadas tanto definições (“defining a shoehorn”) quanto ver-
betes (“entries”). No texto do artigo, a autora fala, na maioria das vezes, de verbetes, os quais 
podiam conter exemplos. No entanto, apenas dois dos cinco dicionários usados continham 
exemplos, e não de todas as palavras. Desse modo, a informação tinha que ser colhida quase 
exclusivamente das definições.
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CE3, COBUILD2 e CIDE, além de um DLM de tamanho semelhante 
(Concise Oxford Dictionary – COD). Como lemas, selecionou cinco palavras 
(inglesas) que designam utensílios domésticos (colander, insole, plunger, shoe-
horn, spout), pela seguinte razão:  esses lexemas são gramaticalmente regular, 
não estão restritos em termos de colocações, a maioria dos participantes não 
os conhecia, mas conhecia os objetos que eles designam, e esses objetos po-
dem ser facilmente ilustrados por imagens (p. 160).

Foi avaliado o grau de dificuldade dos verbetes nos cinco dicionários, 
usando-se três medidas: o número de frases em voz passiva (consideradas 
mais difíceis do que aquelas em voz ativa), a legibilidade (calculada segundo 
determinada fórmula por um programa computacional) e a densidade lexical 
(“quanto maior a proporção de palavras lexicais no texto, tanto mais denso o 
conteúdo da informação” – p. 161). Constatou-se que os verbetes do LDO-
CE eram os mais “acessíveis”.

Foram preparadas folhas de papel da seguinte maneira: elas foram do-
bradas, de modo que havia quatro páginas. Na primeira página, os sujeitos 
tinham que responder a três perguntas pessoais e indicar, numa escala de 1 a 
5, o grau de familiaridade com as cinco palavras. Na segunda página, estavam 
escritas as cinco palavras e o verbete de cada uma delas. Os alunos foram 
solicitados a avaliar, novamente numa escala de 1 a 5, o grau de utilidade dos 
verbetes. Na terceira página, os sujeitos tinham que escrever uma frase com 
cada uma das cinco palavras, e na quarta, identificar, entre doze ilustrações, 
aqueles objetos que as cinco palavras designam. 

Como havia verbetes tirados de cinco dicionários, foram elaboradas 
cinco versões dessas folhas, de modo que em cada uma das versões as palavras 
estavam juntas com o verbete de um dicionário diferente. As cinco versões 
foram distribuídas aleatoriamente entre os sujeitos.

Participaram 120 universitários estrangeiros estudando inglês (101 
em Botswana, e 19 japoneses participando de um curso de um ano na Grã-
Bretanha), além de 38 aprendizes adultos de várias LMs. 

As frases produzidas pelos estudantes foram julgadas “corretas”, “erra-
das” ou “ambíguas”, sem que fossem levados em conta erros gramaticais. Fo-
ram consideradas ambíguas aquelas que não deixavam claro que o significado 
da palavra tinha sido compreendido. Constatou-se depois que, em 85,8% dos 
casos de frases ambíguas, os sujeitos acertaram na identificação dos objetos, 
ou seja, tinham entendido a definição.

Para as tarefas de produção de frases e de identificação dos objetos, 
foram calculados os escores esperados de cada um dos dicionários.



225

4. DICIONÁrIOs PArA APreNDIZes De LÍNGUAs esTrANGeIrAs

Resultados mais importantes:

Avaliação do grau de utilidade (em uma escala de 1 a 5) dos verbetes dos •	
cinco dicionários: CIDE e LDOCE – 3,13; COBUILD – 3,11; OALD – 
2,92; COD – 2,17. Cálculos estatísticos mostraram que a diferença entre 
os dois primeiros e o último era significativa.
Tanto na produção de frases quanto na identificação dos objetos, as dife-•	
renças entre escores esperados e escores obtidos não foram significativas; 
porém, o uso do CIDE levou a bem mais frases corretas e identificações 
corretas do que o esperado.
Contando-se apenas os casos em que os sujeitos tinham indicado pouca •	
familiaridade com as palavras, as porcentagens de acertos (tendo-se aces-
so às definições de determinado dicionário) foram as seguintes: CIDE 
e LDOCE – 41,8%; OALD – 39,6%; COBUILD – 36,7%; COD – 
28,6%.
Havia diferenças nos acertos e erros dependendo das palavras: •	 shoehorn e 
spout causaram bem mais erros do que os outros lexemas.  

Esse último dado é interessante. No entanto, para o objetivo da pes-
quisa, o mais importante é o penúltimo resultado, pois ele mostra o grau de 
utilidade dos cinco dicionários no caso das palavras desconhecidas ou pouco 
conhecidas. Ressalte-se que a avaliação feita pelos sujeitos coincide com os 
escores obtidos na produção de frases e na identificação dos objetos: CIDE e 
LDOCE em primeiro lugar, e COD, em último.

Nesi salienta que ela não pretendeu investigar diferenças entre estilos 
definitórios, e sim entre tipos de verbetes. Porém, o que ela queria verifi-
car foi em que medida os sujeitos conseguiriam descobrir o significado de 
certas palavras, e o significado costuma ser depreendido das definições e/
ou dos exemplos de uso. Mas ela esclarece que no LDOCE, no COBUILD 
e no COD não havia exemplos; já no CIDE existiam exemplos para duas 
palavras. Assim, foram misturadas duas coisas: verificaram-se estilos defini-
tórios (ou simplesmente definições) diferentes – nos casos em que não havia 
exemplos – e investigou-se a diferença entre verbetes com e sem exemplos. 
Tendo em vista que o CIDE e o LDOCE levaram ao melhor desempe-
nho dos sujeitos e que apenas o CIDE oferecia exemplos (os quais podem 
ter ajudado na compreensão das palavras), seria necessário admitir que as 
definições do LDOCE são melhores. Por outro lado, Nesi apresenta duas 
tabelas que mostram que, consultando os verbetes do CIDE, os sujeitos 
conseguiram errar bem menos do que com os outros dicionários. 

A autora reconhece as limitações de seu estudo, devidas principalmen-
te ao pequeno número de palavras utilizadas.
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McCreary (2002)

McCreary queria comparar a eficácia de definições tradicionais com a 
de definições comuns em DMAEs, nas quais se usa um vocabulário defini-
tório limitado baseado em algum corpus. Ele desejava saber se tais definições 
(como também as definições sentenciais do Collins COBUILD) seriam úteis em 
DLMs utilizados por falantes nativos. Os sujeitos da pesquisa foram 207 calou-
ros universitários norte-americanos (com 18 ou 19 anos de idade) freqüentan-
do aulas de LM (inglês). Após vários pré-testes, foram escolhidas vinte palavras 
raras ou “difíceis”, com as quais os participantes tinham que formar frases. Eles 
podiam consultar os respectivos verbetes de dicionários. Esses verbetes haviam 
sido extraídos de três obras, de The American Heritage Dictionary (com defini-
ções tradicionais) e dos dois DMAEs Collins COBUILD e LDOCE. Haviam 
sido preparados quatro “pacotes” de verbetes, isto é, quatro diferentes versões 
(nas quais a seleção e seqüência dos verbetes dos três dicionários era diferente), 
e aproximadamente cada quarto (25%) dos sujeitos recebeu uma dessas versões. 
As frases escritas por eles foram consideradas, como já em estudos anteriores, 
“aceitáveis”, “inaceitáveis” ou “ambíguas”. Lamentavelmente – como na pesqui-
sa de Nesi (1998) – não foram levados em conta apenas estilos definitórios, já 
que nos dois DMAEs, ao contrário do DLM, havia também exemplos.203  De 
qualquer modo, constatou-se que o desempenho dos participantes esteve, em 
média, 30% melhor quando consultavam os verbetes dos DMAEs.204

Lew & Dziemianko (2006, 2006a)

Os dois autores poloneses interessaram-se por um novo tipo de defini-
ção usado em alguns DMAEs de inglês. Trata-se de orações introduzidas por 
when (“quando”), que substituem as definições analíticas no caso de certos 
substantivos abstratos. Um exemplo é:

 ascent – when someone starts to become successful  
Em dois estudos (2006, 2006a), Lew & Dziemianko queriam verificar 

se esse tipo de definição permite aos consulentes descobrirem a classe grama-
tical à qual pertence o lema. Devido à especificidade do assunto, deixo de 
descrever essas pesquisas.

203 “A superioridade dos DMAes foi atribuída, para alguns itens [...], à própria formulação da 
definição, ou às frases-exemplo [...].” (p. 188)
204 Além desse resultado, McCreary notou nos participantes – falantes nativos com 18 ou 19 
anos – as mesmas estratégias percebidas em outras pesquisas, com crianças ou falantes não 
nativos: a) “kidrule” (cf. Nesi & Meara 1994 supra), e b) a escolha simplesmente da primeira 
definição, estratégia que também já havia sido percebida em outros estudos (e.g. Tono 1989).  
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b) Exemplos

Laufer (1992)

Depois de fazer algumas considerações gerais sobre exemplos autên-
ticos, extraídos de um corpus (“corpus-based”), e exemplos inventados pelos 
lexicógrafos, Laufer cita uma pesquisa de Maingay & Rundell, na qual os 
autores constataram que professores de inglês assim como falantes nativos 
“leigos” – ou seja, que não eram professores – não conseguiam distinguir os 
dois tipos. Além disso, os professores não viam nenhuma diferença no valor 
pedagógico dos exemplos (o que parece óbvio, já que eles não sabiam distin-
guir os dois tipos).205

Como Maingay & Rundell tinham investigado apenas se as pessoas 
conseguem diferenciá-los e de que maneira professores os avaliam em termos 
pedagógicos, Laufer queria estudar a eficácia dos dois tipos quando se con-
sultam DAs de inglês.

Seus sujeitos foram universitários israelenses de nível avançado que 
estavam freqüentando um curso de EAP.

A autora escolheu 20 das 25 palavras raras do teste de Maingay & 
Rundell, junto com os exemplos (autênticos ou inventados) fornecidos pelos 
mesmos autores. 

Laufer fez dois experimentos (que ela denomina “condition 1” e “con-
dition 2”). Em ambos, ela entregou aos sujeitos uma folha com 10 palavras 
e os respectivos exemplos autênticos e uma outra folha com as outras 10 
palavras junto com exemplos inventados. Em cada metade das folhas, as 10 
palavras eram diferentes. Assim, cada palavra foi testada uma vez com cada 
tipo de exemplo.

No primeiro experimento, do qual participaram 26 estudantes, não 
havia outras informações além dos exemplos. Para possibilitar a verifica-
ção da compreensão das palavras, os sujeitos tinham que traduzi-las para 
o hebreu, sua LM. Para cada tradução correta, eles receberam 2 pontos, 
para cada tradução aproximada, 1 ponto, e para traduções erradas, 0 pon-
to.

205 No texto de seu artigo, Laufer cita essa pesquisa como “rundell & Maingay (1990/1991)”, 
mas nas referências bibliográficas ela indica dois trabalhos de Maingay & rundell, um de 1990 
e um de 1991: 
(1990) “What makes a good dictionary example?” Paper presented at the 24th IATeFL Confer-
ence, Dublin.
(1991) “What we have learnt about writing dictionaries from students and teachers”. Paper 
presented at the  25th IATeFL Conference, exeter.
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Resultados do experimento 1 (também denominado teste de “example 
only”): 

Os escores conseguidos nessa condição foram bastante baixos, o que •	
mostra que depreender o significado apenas do contexto de exemplos 
parece ser difícil.
No caso dos exemplos autênticos, o escore médio foi de 2,15 (de um •	
máximo possível de 20), no caso dos exemplos inventados, 4,15, sendo 
a diferença estatisticamente significativa. Isso quer dizer que os exemplos 
dos lexicógrafos deram mais pistas para a compreensão do significado do 
que aqueles extraídos de um corpus.

No segundo experimento, constava nas folhas não somente um exem-
plo (autêntico ou inventado) como também a definição de cada palavra. Des-
sa vez, participaram 36 estudantes, e, além da verificação da compreensão, 
houve um teste de produção, no qual os sujeitos tinham que formar frases, 
em inglês, com as 20 palavras.

Resultados do experimento 2 (“definition + example”): 
compreensão:•	

Os escores médios foram, compreensivelmente, bem melhores: 9,32 •	
e 10,45, respectivamente. A diferença entre os dois foi estatistica-
mente significativa, ou seja, mesmo quando havia uma definição, 
os exemplos inventados pelos lexicógrafos ajudaram mais na com-
preensão do que os autênticos.

produção:•	
A diferença entre os escores médios (7,36 e 8,36, respectivamente) •	
não foi significativa, o que quer dizer que o tipo de exemplo prati-
camente não influiu na redação de frases com as novas palavras. 

Resumindo, os exemplos inventados ajudaram os consulentes mais do 
que os autênticos, sendo que a diferença foi significativa na compreensão e 
pequena na produção.

Com base nesses resultados, Laufer pergunta por que os primeiros, so-
mente porque não são “naturais”, seriam inaceitáveis, e acredita que um gru-
po de lexicógrafos, consultando corpora (mas sem simplesmente copiar frases) 
conseguiria propor exemplos que “fossem típicos e naturais, provocassem  a 
reflexão e estivessem inseridos num contexto típico” (p. 76).

Concordo plenamente com a autora, porém não se pode deixar de frisar 
que os resultados de sua pesquisa não são generalizáveis, por várias razões: a) o nú-
mero de sujeitos foi pequeno; b) alguns deles podem ter conhecido algumas das 
palavras antes do teste; c) foram usados determinados exemplos (dos dois tipos), 
de modo que, com outros exemplos, os resultados poderiam ser diferentes. 
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De qualquer modo, fica válida a sugestão de Laufer de os lexicógrafos 
construírem exemplos melhores – e também pode-se pedir aos defensores dos 
exemplos autênticos para escolherem exemplos melhores nos seus corpora.    

Nesi (1996)206 

Como se depreende do título do artigo, a autora queria verificar o 
efeito de exemplos na produção de textos.

Ela usou o mesmo método já empregado em Nesi (1994): os sujeitos 
tinham que escrever frases usando palavras relativamente raras, combinando 
cada uma com uma determinada palavra freqüente. 

Dessa vez, havia 40 sujeitos – estrangeiros aprendendo inglês na Grã-Breta-
nha – que podiam consultar um dicionário (ou melhor, verbetes preparados). Eles 
foram divididos em dois grupos; para o grupo A, os exemplos constantes dos verbe-
tes da primeira metade das 18 palavras foram retirados; para o grupo B, o mesmo 
foi feito com os verbetes da segunda metade das palavras.

As frases produzidas foram avaliadas conforme os mesmos critérios já esta-
belecidos na pesquisa de 1994 (de “adequada” até “totalmente inadequada”).

Resultados: 
A existência de exemplos nos verbetes não influiu significativamente no •	
tempo de consulta nem na qualidade das frases produzidas. 

A autora indica três possíveis razões para esse resultado surpreendente: 
a) a (falta de) qualidade dos exemplos; b) a incapacidade dos usuários de 
valer-se das informações fornecidas pelos exemplos; c) eventuais falhas na 
metodologia da pesquisa.207 

Depois, ela analisa detalhadamente os exemplos e os erros ocorridos.
Na conclusão, Nesi reconhece que um resultado mais positivo – fa-

vorável aos exemplos – poderia ter surgido se os sujeitos pertencessem a um 
grupo mais homogêneo e/ou se fossem mais numerosos. Pelo fato de ter-se 
julgado a qualidade das frases – onde a aceitabilidade gramatical e coloca-
cional tem uma parte importante – não foi possível determinar em que me-
dida os exemplos melhoraram a compreensão do significado das palavras. 

Xu (2006)  

Ao contrário dos estudos anteriores sobre exemplos, esse autor utilizou 
o método do questionário. Seus informantes foram 367 universitários chi-

206 Nesi (2000: 106-116) apresenta uma versão bastante ampliada – na qual me baseio.
207 Humblé (1997 [2001: 49s.]) faz algumas críticas a essa pesquisa. ele mostra, por exemplo, 
que todas as 18 palavras escolhidas por Nesi “inadvertidamente” são de origem latina. 
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neses, aprendizes de inglês. A maioria usava o OALD (41,21%), o LDOCE 
(21,31%) ou dicionários eletrônicos (21,67%). Os resultados a respeito dos 
exemplos foram os seguintes:

Freqüência de leitura dos exemplos: às vezes – 37%; freqüentemente – •	
34%; a cada consulta – 27%.
Principais motivos da leitura dos exemplos: •	

querer informações sobre alguma colocação ou sobre o uso da palavra  �

– 36,09%;
querer compreender melhor o significado (após a leitura da definição  �

ou, em DBs, do equivalente) – 16,17%;
Grau de utilidade dos exemplos: extremamente úteis – 57%; úteis – 40%.•	
Funções dos exemplos:•	

indicar as colocações ou o uso das palavras – 43,6%; �

esclarecer os significados – 26,6%; �

ajudar a memorizar a palavra – 13,4%; �

ajudar a formar alguma frase – 5,4%; �

diferenciar sinônimos – 3%. �

Preferência por exemplos em forma de frases (a) ou em forma de sintag-•	
mas (b): 46,96% gostavam de ambos os tipos, mas davam preferência ao 
tipo (a); 20,72% gostavam de ambos os tipos, mas davam preferência 
ao tipo (b); 18,23% preferiam o tipo (a); 8,84% preferiam o tipo (b); e 
5,25% não se importavam.
Razões mais citadas da preferência por exemplos em forma de frases: eles •	
mostram mais claramente colocações ou o uso da palavra – 16,48%; eles 
fornecem um contexto concreto e são mais informativos e vívidos – 15,10%; 
eles mostram mais claramente o significado da palavra – 13,27%.
Razão mais citada da preferência por exemplos em forma de sintagmas: •	
eles são breves, claros, salientam a colocação – 13,27%.
Quantidade de exemplos nos dicionários utilizados: adequada – 65,92%.•	
Tipos de palavras (mais citados) para os quais deveria haver exemplos: •	
verbos, verbos frasais – 21,71%; palavras polissêmicas – 11,62%; pala-
vras ambíguas – 10,86%.
Sugestões mais freqüentes dos informantes: os exemplos deveriam ser •	
práticos, naturais e realistas – 27,62%; deveriam ser típicos, representa-
tivos e clássicos – 9,39%; deveriam mostrar o uso atual e ser atualizados 
freqüentemente – 9,12%.

c) Definições e exemplos

Laufer (1993)

Enquanto Laufer (1992) estudou a diferença entre exemplos autên-
ticos e exemplos inventados, Laufer (1993) queria fazer uma investigação 
parecida com a de Summers (1988) – resumida em Welker (2006: 315ss.) –, 
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ou seja, verificar a influência dos exemplos e da definição na compreensão e 
na produção, sem levar em conta os dois tipos de exemplos. 

Seus sujeitos foram 43 universitários israelenses, que estavam come-
çando a freqüentar um curso de Inglês para Fins Acadêmicos.

Os procedimentos foram muitos parecidos com os do experimento 
anterior. A autora escolheu 18 palavras raras. Num pré-teste com um outro 
grupo, foi comprovado que elas eram, com grande probabilidade, desconhe-
cidas pelos sujeitos.

Foram preparadas duas versões do teste, cada uma com metade das pa-
lavras; numa, havia apenas uma definição para cada uma das nove primeiras 
palavras, e apenas um exemplo para cada uma das palavras restantes; na outra, 
os dois grupos de palavras estavam invertidos. Cada sujeito recebeu uma das 
versões, sendo que as duas versões foram distribuídas aleatoriamente.

Na primeira fase do experimento, os alunos tinham que traduzir as pa-
lavras para sua LM (o que foi considerado uma verificação da compreensão) 
e escrever uma frase com cada uma (= produção). Os pontos foram dados 
como em Laufer (1992).

Na segunda fase, cada aluno recebeu a outra versão, de forma que, se 
antes ele tinha visto apenas a definição, agora ele via também um exemplo, e 
vice-versa. Pediu-se que os sujeitos reconsiderassem as soluções dadas na pri-
meira frase e que anotassem, caso desejassem, uma nova tradução e fizessem 
uma nova frase.

Desse modo, a autora pôde verificar o efeito de consultas no caso de exis-
tirem nos verbetes: a) somente exemplos; b) somente definições; c) definições e 
exemplos. Como metade dos sujeitos havia visto primeiro as definições e depois, 
na outra versão, os exemplos, enquanto na outra metade aconteceu o contrário, 
Laufer dividiu a condição (c) em “definição+exemplo” e “exemplo+definição”.

Resultados (escores médios):

Somente 
definição

Somente 
exemplo

Definição + 
exemplo

Exemplo + 
definição

Compreensão 8,60 7,37 9,90 10,32
Produção 6,65 6,39 8,04 8,13

Como era de (se) esperar, os escores na produção, em geral, foram menores. •	
Quanto ao objetivo da verificação, fica patente que a condição •	
“definição+exemplo” foi significativamente mais vantajosa tanto na com-
preensão quanto na produção.
Na compreensão, a vantagem da definição sobre o exemplo também foi •	
significativa, já na produção ela foi muito pequena.
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Como cada metade dos alunos viu primeiro ou a definição ou o exem-
plo, Laufer pôde calcular em que medida o acréscimo da outra informação – 
exemplo ou definição – ajudou. No quadro a seguir, mostram-se as melhoras 
nos escores médios que esse acréscimo provocou.

  
Definição, 

depois exemplo
Exemplo, 

depois definição
Compreensão 1,34 2,93 
Produção 1,36 1,70 

Os números mostram que foi mais vantajoso ler primeiro o exemplo e •	
depois a definição do que vice-versa, porém esse acréscimo trazido pela 
definição só é estatisticamente significativo na compreensão.

Eis como Laufer resume os resultados referentes à eficácia dos diversos 
elementos (sendo que o símbolo “>” significa “melhor do que”): 

Compreensão:  definição+exemplo > definição > exemplo
Produção:   definição+exemplo > (definição = exemplo)
Contribuição de cada componente:
Compreensão:  definição  > exemplo
Produção:   definição = exemplo  

Poder-se-ia perguntar por que a autora quis verificar a consulta em 
verbetes em que não houvesse definições. Será que tal DM ou DMAE existe 
ou é imaginável? Embora não achando isso realista (p. 141), implicitamente 
ela dá a resposta, afirmando (p. 133) que Summers (1988) mencionou a pos-
sibilidade de um DMAE onde houvesse apenas exemplos e que tal dicionário 
estava previsto para estudantes muito avançados.

No final de seu artigo, Laufer afirma que o já tradicional verbete dos 
DMAEs, que consiste em definição e exemplo, é a melhor solução, já que 
esses dicionários são usados tanto em atividades receptivas quanto nas pro-
dutivas. 

d) Informações gramaticais

Nesi (1999a)

Como estava prevista a publicação de um DM para jovens aprendizes 
de inglês, a autora queria investigar em que medida diversas formas de apre-
sentação de informações gramaticais ajudariam a escolher a forma correta de 
palavras.
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Os sujeitos foram 1.500 alunos de vários países africanos e da Jordânia 
que estavam na quarta ou quinta série do primeiro grau de escolas nas quais 
a língua de ensino era o inglês.

12 palavras-alvo foram divididas em dois grupos de 6. Em cada grupo, 
havia um substantivo comum, um substantivo irregular, dois verbos irregu-
lares, um verbo “regular e irregular” (smell e lean) e um adjetivo para o qual 
existe a forma do comparativo e do superlativo (fierce e smooth).

Para cada uma dessas palavras foram preparadas 6 versões de verbete, 
as quais se diferenciavam pela quantidade e forma de apresentação das infor-
mações gramaticais, que, por sua vez, se restringiam à indicação da classe de 
palavras (abreviada ou não) e à apresentação de formas flexionadas (sim ou 
não). Assim, na versão mais explícita, a classe de palavras (substantivo, verbo, 
adjetivo) estava indicada sem abreviatura, e estavam listadas as formas fle-
xionadas; na versão menos informativa, não havia nem a indicação da classe 
gramatical nem as formas flexionadas. 

A autora esclarece que, na própria definição e nos exemplos presentes em 
todos os verbetes, encontravam-se informações gramaticais implícitas. Por exem-
plo, na frase-exemplo percebia-se que determinada palavra era um substantivo.

Como havia dois grupos de palavras, cada um em seis versões de ver-
betes, existia um total de 12 versões de verbetes, as quais foram distribuídas 
– impressas em folhetos (“leaflets”) – entre os 1.500 sujeitos. Nos folhetos 
constavam ainda três frases (uma ou duas corretas e duas ou uma incorreta) 
com cada uma das seis palavras-alvo.

Aos alunos foi solicitado o seguinte:
a) avaliar seu grau de familiaridade com as 6 palavras-alvo;
b) avaliar o grau de utilidade dos verbetes que lhes foram apresentados;
c) marcar “correta” ou “errada” as três frases nas quais constavam as palavras-

alvo.

Resultados:

Opiniões dos alunos sobre a utilidade das seis versões de verbetes:•	
Houve ume leve preferência por verbetes com poucas informações gra- �

maticais, mas as diferenças entre as avaliações dos diversos tipos de 
verbete não foram significativas.

Escores no teste:•	
Os melhores escores foram conseguidos na consulta aos verbetes nos  �

quais não havia indicação da classe de palavras, mas sim a apresenta-
ção de formas flexionadas (plural de substantivo, pretérito de verbo, 
comparativo de adjetivo): em média, 44,7% dos sujeitos acertaram em 
todas as 3 frases feitas com cada uma das 6 palavras-alvo. O pior resul-
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tado foi obtido com verbetes sem nenhuma das informações gramati-
cais explícitas: 40,7%. Percebe-se que a diferença entre o melhor e o 
pior resultado foi pequena.

Escores dos sujeitos que – segundo a auto-avaliação – não conheciam •	
determinadas palavras-alvo ou tinham pouca familiaridade com elas:

Das seis versões de verbetes, as duas mais informativas levaram a  �

escores significativamente melhores do que as duas menos infor-
mativas.
Esses mesmos sujeitos deram mais respostas corretas do que incor- �

retas em quase todas as condições, ou seja, mesmo não conhecendo 
a palavra e não recebendo nenhuma informação gramatical explíci-
ta no verbete, muitos conseguiram acertar, o que parece indicar que 
eles aplicaram regras gerais (por exemplo, a terminação -y torna-se 
-ies no plural), ou eles descobriram as formas corretas nos exem-
plos.

Com base nesse último resultado, a autora opina que seria desneces-
sário incluir no dicionário formas flexionadas para as quais existem regras 
gerais. Por outro lado, ela afirma que a hipótese de que um maior número de 
informações gramaticais seria vantajoso foi confirmada.

Na sua conclusão, a autora reconhece que algumas das respostas não 
puderam ser interpretadas com clareza e que seu estudo não resolveu por in-
teiro a questão de saber o que teria que ser incluído nos verbetes.

Bogaards & Kloot (2001)

Nos learners´ dictionaries OALD5, LDOCE3, COBUILD2 e CIDE –  
como também em outros DMAEs – é dada bastante importância às informa-
ções gramaticais, sobretudo a respeito dos verbos, mas essas informações são 
apresentadas de formas diversas. Bogaards & Kloot queriam verificar em que 
medida os dicionários se distinguem em matéria de findability (ou seja, a faci-
lidade com que o usuário encontra as informações gramaticais) e de usability 
(que os autores entendem como compreensibilidade das informações). Eles 
restringiram seu estudo às informações sobre os verbos. Por algumas razões, 
o OALD5 foi excluído, de modo que o objeto da pesquisa foram LDOCE3, 
COBUILD2 e CIDE. Os autores decidiram usar “verbos de alta freqüência 
em construções menos conhecidas” (p. 106). Por isso, foram escolhidos ver-
bos que fazem parte de um vocabulário básico de 2.000 palavras e dos quais 
existem construções “difíceis”, as quais, por sua vez, tinham que constar nos 
três dicionários.208 Assim, chegou-se a 35 verbos. Num teste com dezesseis 

208 essas “construções” são os verb patterns (padrões verbais). 
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alunos de inglês foi verificado quais desses verbos preenchiam as condições 
pré-estabelecidas. Ficaram 12 verbos.

Os sujeitos foram 88 holandeses, sendo 59 alunos do segundo grau, 
com pelo menos sete anos de estudo de inglês, e 29 alunos do primeiro ano 
do curso de Letras-Inglês, com pelo menos nove anos de aprendizagem do 
idioma. 

O procedimento foi o seguinte:
Os sujeitos receberam um caderno de quatorze páginas. Na primeira, 

havia um exemplo da tarefa a ser realizada, na última, perguntas sobre os alu-
nos (idade, sexo, escolaridade etc.). Em cada uma das outras doze: 

pedia-se para marcar o tempo de início e de fim da execução da tarefa;
havia uma frase em holandês e uma tradução parcial dessa frase para o inglês;
na tradução, faltavam o verbo e seus complementos;
o verbo a ser usado estava indicado;
havia a cópia do verbete – desse verbo – de um dos três dicionários;
pedia-se para indicar em que parte do verbete foi encontrada a informação 

pertinente;
os sujeitos deviam completar a frase em inglês.209 
Os cadernos existiam em seis versões, pois haviam sido estabelecidos 

três conjuntos de quatro verbos (C1, C2, C3), e para cada grupo tinham sido 
fornecidos os verbetes de um dicionário diferente (D1, D2, D3). Assim, exis-
tiam as combinações – e as seis versões de caderno – {C1D1, C2D2, C3D3}, 
{C2D1, C3D2, C1D3}, {C3D1, C1D2, C2D3}, {C2D1, C1D2, C3D3}, 
{C3D1, C2D2, C1D1}, {C1D1, C3D2, C2D2}. As seis versões foram alea-
toriamente distribuídas aos estudantes.

Os resultados foram analisados estatisticamente e são apresentados em 
tabelas e gráficos. Os autores concluem o seguinte (p. 117s.):

“[...] alguns verbos são mais difíceis de serem consultados do que outros, e •	
essas diferenças são, em certa medida, ampliadas pelo dicionário usado.”
Essas diferenças variam nos dois grupos de sujeitos.•	
Não foi encontrada uma evidência clara de que houvesse diferenças entre •	
os dicionários.
Apenas no grupo dos alunos do segundo grau percebeu-se “um efeito •	
(quase) significativo” dos dicionários no que diz respeito à relevância das 
informações encontradas e ao desempenho na resolução da tarefa (“cor-
rectness”): nos dois quesitos, o CIDE parecia ser menos bom do que os 
dois outros; apenas no caso da correção, o COBUILD2 parecia ser me-
lhor do que o LDOCE3.

209 Veja um exemplo de tarefa infra no resumo de Bogaards & kloot (2002).
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Os alunos de segundo grau gastaram muito mais tempo para achar a •	
informação relevante e a encontraram mais raramente do que os univer-
sitários.
Não há evidência clara de que um dos modos de apresentação das infor-•	
mações gramaticais nos três dicionários seja melhor do que os outros.

Veja infra em Bogaards & Kloot (2002) uma nova pesquisa sobre o 
mesmo assunto.

Bogaards & Kloot (2002)

Os resultados do estudo de Bogaards & Kloot (2001) foram incon-
clusivos. Os autores explicam que vários fatores podem ter interferido. Por 
isso, queriam investigar novamente o mesmo assunto, a saber, a influência 
de várias maneiras de se apresentarem informações sobre as “construções do 
verbo” (“verb constructions”). Dessa vez, os sujeitos não teriam que procurar 
em verbetes inteiros, pois, além de uma definição e exemplos, foram-lhes 
mostradas apenas essas informações.

Bogaards & Kloot distinguem quatro modos, ou tipos, de apresenta-
ção de tais informações; para os três primeiros eles esclarecem em qual de três 
learners´ dictionaries eles foram adotados: 

a) códigos gramaticais, como “V n” ou “V prep n” (na coluna extra do CO-
BUILD2);

b) uma forma explícita como “to be charged with” ou “to reward sb with sth” 
(LDOCE3); 

c) um modo implícito, no qual a informação se encontra na definição (nas 
definições sentenciais do COBUILD2 e, menos sistematicamente, no 
CIDE); 

d) um modo implícito, no qual a informação pode ser achada nos exemplos.
Nesse estudo, os autores usaram os mesmos doze verbos da pesquisa 

anterior, ou seja, verbos freqüentes, mas empregados em construções menos 
comuns. 

Os sujeitos foram três grupos de estudantes holandeses: 33 alunos do 
segundo grau que tinham estudado inglês por pelo menos seis anos; 56 uni-
versitários que estavam no primeiro ano de um curso de Letras-Inglês; 28 
estudantes de francês ou espanhol que  tinham um nível de proficiência em 
inglês parecido com o do segundo grupo.

Foram preparados verbetes para cada um dos verbos. Nesses verbetes 
artificiais forneceram-se as informações sobre as construções verbais (ou a 
valência verbal) de várias maneiras, em duas versões diferentes, mas nas duas 
versões havia para cada verbo os mesmos exemplos.
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Os sujeitos receberam um caderno com quatro páginas. Na primeira, 
foi explicado o procedimento, e os estudantes tinham que dar algumas infor-
mações pessoais. Em cada uma das outras três, havia as tarefas para quatro 
verbos diferentes, mas o modo de informação sobre a valência verbal era o 
mesmo para os quatro verbos. 

Para cada verbo, a tarefa foi a seguinte: havendo uma frase holandesa 
e sua tradução para o inglês – na qual faltava o verbo – os sujeitos tinham 
que consultar o verbete e acrescentar esse verbo, na construção correta. Eles 
também tinham que sublinhar a parte do verbete na qual haviam encontrado 
a informação pertinente.

Para esclarecer melhor, dou um exemplo em português. Suponhamos 
a frase “Ele foi acusado de roubo”. Era dada então a tradução “He ___  ____  
___ theft”, além de um verbete do verbo charge (“acusar”), e os alunos tinham 
que preencher as lacunas com a construção verbal correta.  

Os pesquisadores verificaram qual parte do verbete tinha sido esco-
lhida pelos estudantes (o que mostraria as preferências por um determinado 
modo de informação) e em que medida eles acertaram na “tradução”, a qual, 
na verdade, se restringia ao emprego correto do verbo. Os dados – que são 
mostrados detalhadamente em duas tabelas e dois gráficos – foram analisados 
estatisticamente.

Resultados (referentes aos quatro tipos de informação gramatical):
Não se notou diferença significativa entre os dois grupos de estudantes •	
universitários.
O tipo “a” foi aproveitado muito raramente. •	
O tipo “d” foi aproveitado muito por todos os sujeitos, mas os univer-•	
sitários tendiam “a preferir uma informação gramatical dada de forma 
menos abstrata sempre que estivesse disponível” (p. 755).210 O tipo “c” 
ficou em segundo lugar.
Quanto à eficácia dos diversos tipos – medida pelo desempenho no pre-•	
enchimento das lacunas – não houve diferença significativa. A taxa de 
acertos ficou entre 80 e 90%.

Esse último resultado é comentado por Bogaards & Kloot (p. 756) 
com as seguintes palavras: “Tem-se a impressão de que os usuários sabem 

210 Baseio esse resumo dos resultados nas conclusões dos autores. entretanto, os dados apre-
sentados nas tabelas mostram que o tipo “d” foi de longe o tipo mais aproveitado por todos 
os grupos de sujeitos (ao total, 509 vezes). Quanto ao tipo “c” (249 vezes), os autores dizem 
que ele “parece não ter sido usado como poderia ser, isto é, como exemplos do uso dos verbos” 
(p. 755). 
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intuitivamente como colher a informação que mais lhes convém. Uma vez 
que acharam essa informação, eles conseguem usá-la corretamente na maioria 
dos casos.” 

e) Estrutura de acesso211

Bogaards (1998a) 

Como deixa transparecer o título do artigo, Bogaards queria verificar como 
os usuários procedem quando procuram uma informação em verbetes muito lon-
gos. Mais exatamente, ele queria investigar o efeito da organização dos verbetes de 
certos DMAEs de inglês sobre o sucesso das consultas durante a leitura.

Os DMAEs eram o CIDE, o COBUILD, o LDOCE e o OALD, cujas 
estruturas de acesso variam de um para o outro. Bogaards explica (p. 556):

O LDOCE e o CIDE oferecem uma informação semântica; os sign posts e 
os menus no LDOCE e as guide words no CIDE tentam guiar os usuários, 
o mais rapidamente possível, à parte do verbete que lhes possa ser mais 
útil. No COBUILD, o elemento que mais chama a atenção é a coluna 
extra, que contém principalmente informações gramaticais. Com exceção 
de alguns verbetes muito longos, o OALD não oferece nenhuma informa-
ção especial para guiar o usuário.212

Visto que leitores, via de regra, estão interessados no conteúdo do tex-
to que estão lendo, a hipótese de Bogaards era que estruturas de acesso que 
atrapalham a compreensão o menos possível dariam melhores resultados nas 
consultas, de modo que dicionários com uma estrutura de acesso baseada na 
semântica – como o CIDE e o LDOCE – seriam mais adequados.  

Na sua pesquisa, o autor selecionou palavras inglesas de alta freqüência 
– as quais deveriam ser do conhecimento dos sujeitos – e de muitas acepções. 
Obviamente, algumas dessas acepções eram desconhecidas pelos sujeitos, porque 
bastante raras. Cada uma dessas palavras foi inserida num contexto, numa frase, 
em que cabia uma das acepções raras, presumivelmente desconhecida. 

Primeiro, as frases foram testadas num grupo de alunos mais avança-
dos, que tinham que traduzir as respectivas palavras sem o uso de dicionários. 
Aqueles casos em que o contexto permitiu-lhes inferir o significado foram 
eliminados. Dessa forma, ficaram 20 palavras.

Os sujeitos da pesquisa eram 54 alunos holandeses do final do ensino 
de segundo grau, que tinham estudado inglês durante cerca de sete anos.

211 sobre estrutura de acesso, cf. 4.1.3.d.
212 sobre menus, guide words e sign posts, cf. 4.1.3.o e 4.1.3.p. 
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Eles receberam 20 folhas de papel. Em cada folha, constava: uma das 
20 palavras inseridas numa frase; a tradução da frase, com uma lacuna no 
lugar do equivalente holandês; uma cópia do respectivo verbete de um dos 
quatro dicionários; acima e abaixo de tudo isso, uma linha em que deveria ser 
indicado o horário (em minutos e segundos) do início e do final da tarefa (a 
qual era encontrar o significado de cada palavra), e, por último, uma linha em 
que deveria ser anotado o equivalente holandês. Fazia parte da tarefa também 
sublinhar a informação que eles iam usar para resolver a questão. 

Havia quatro versões do teste. Em cada versão, as palavras (isto é, as fo-
lhas) estavam em ordem diferente, e para cada grupo de cinco palavras havia o 
verbete de um dicionário diferente. Assim, havia o verbete de um dicionário 
diferente para cada palavra. As quatro versões foram distribuídas aos alunos 
aleatoriamente.

O autor descartou da análise os casos em que tinha sido sublinhada 
uma informação errada. No restante dos casos, a tradução holandesa dada 
pelos sujeitos foi qualificada de  “correta”, “quase correta” ou “incorreta”.

Para ter dados mais detalhados sobre as consultas, Bogaards contou o 
número de linhas de cada verbete dos quatro dicionários assim como o núme-
ro de linhas do início do verbete até a acepção correta. Veja: 

Média do número 
de linhas

Média de linhas até a 
acepção correta

CIDE 69,9 53,0
COBUILD 73,5 36,3
LDOCE 69,2 33,6
OALD 62,0 22,8

Nas análises estatísticas, o autor percebeu que esses dados tinham uma 
correlação não significativa com o tempo gasto nas consultas. 

No quadro seguinte consta o número de casos em que o local da acep-
ção correta foi encontrado (sendo que o máximo total seria 1.080, isto é, 
o número de sujeitos multiplicado pelo número de palavras) assim como a 
média de segundos que duraram as consultas:

Número de consultas 
válidas

Média 
de segundos gastos

CIDE 221 44,79
COBUILD 204 50,50
LDOCE 208 42,30
OALD 181 52,42
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Percebe-se que o CIDE e o LDOCE foram bem melhores, no conjun-
to dos dois quesitos, do que o OALD, e que o COBUILD esteve no meio.213 

O tempo que se gasta nas consultas não deve ser desprezado, mas o 
mais importante é obviamente a exatidão das respostas. Eis os resultados 
(com as porcentagens calculadas em relação às consultas consideradas vá-
lidas): 

Errado Quase 
correto

Correto Sem 
resposta

CIDE 7 14 71 8
COBUILD 8 21 61 10
LDOCE 8 17 70 5
OALD 8 18 69 5

Bogaards chega à seguinte conclusão (p. 560):

O LDOCE e o CIDE, que possuem estruturas de acesso baseadas em 
princípios semânticos, dão os melhores resultados: os alunos acham a in-
formação procurada mais freqüentemente e gastam menos tempo para 
achá-la. O único dicionário sem nenhum princípio claro para guiar o 
usuário, o OALD, tem o menor sucesso: mais freqüentemente os alu-
nos não acham o que procuram, e eles levam mais tempo [...], apesar de 
haver menos texto a percorrer e o número de linhas a serem lidas antes 
de se chegar à informação relevante ser muito menor do que nos outros 
dicionários. O COBUILD, que tem um sistema baseado principalmente 
em fatos gramaticais, está entre esses dois extremos. [...] [Porém]  o CO-
BUILD parece dar descrições menos claras dos significados envolvidos do 
que os outros dicionários.

A última frase dessa citação refere-se ao baixo número de respostas cor-
retas (apenas 61%) no caso do COBUILD. Aliás, na sua conclusão, Bogaards 
leva em conta quase somente os dados apresentados nos quadros anteriores, 
não aqueles sobre a exatidão. Pois o último quadro mostra que o OALD 
apresenta as menores taxas de respostas erradas e de falta de resposta, estando 
quase igual ao LDOCE e mesmo um pouco melhor que o CIDE. Mas como 
as diferenças nesses resultados são pequenas, a avaliação do autor, que se fun-
damenta nos outros quesitos, é, em princípio, correta.

213 Bogaards não calculou as porcentagens dos casos em que a informação não foi encontrada, 
e não faz nenhum comentário sobre o fato de que esses casos foram tão numerosos. Tendo em 
vista que o máximo de acertos seria 270 (que é o número de alunos multiplicado por 5 palavras 
em cada dicionário), a porcentagem de consultas válidas no CIDe, por exemplo, foi 81,9, no 
OALD, apenas 67.  
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Na sua pesquisa, Bogaards evitou o problema dos testes de múltipla 
escolha; entretanto, o procedimento adotado por ele inclui um fator de in-
certeza, a saber, o fato de que os sujeitos, tendo encontrado a definição da 
acepção procurada, tinham que fornecer o equivalente holandês. Essa tarefa, 
a ser realizada sem a ajuda de um DB, pode ter sido mais difícil para uns do 
que para outros, o que pode ter influenciado os resultados mostrados no úl-
timo quadro, pois encontrar e compreender o significado certo é uma coisa, 
achar – na memória – a tradução certa, é outra.  

f ) Listas de acepções (“menus”)

Tono (1992)214 

Tendo constatado, em Tono (1984), que alunos japoneses de LE têm 
dificuldades em usar dicionários, o autor queria verificar em que medida os 
“menus” – ou listas de acepções (cf. 4.1.3.o) – existentes em alguns learners´ 
dictionaries poderiam ajudá-los. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram 57 calouros japoneses do curso de 
Direito numa universidade no Japão e 152 alunos japoneses de segundo grau 
(do terceiro ano de uma Junior High School)215. Tono não pôde fazer um teste 
de habilidades de consulta, mas acredita que os dois grupos representam dois 
níveis de tais habilidades, já que o primeiro tinha mais experiência no uso 
de dicionários. Cada um dos dois grupos foi dividido, de modo que metade 
consultaria verbetes contendo listas de acepções (menus); para a outra não 
haveria tal auxílio.

O autor preparou o seguinte teste:
Os sujeitos teriam que traduzir 9 frases inglesas para o japonês. Em 

cada uma, um lexema foi substituído por uma palavra inventada, cujo sig-
nificado não poderia ser adivinhado com base no contexto (por exemplo, 
o significado de stup em “If you say something like that, I´m sure he will be 
stup about it”). Assim, ela teria que ser consultada. Haviam sido elaborados 
“minidicionários” contendo um verbete para cada uma dessas palavras. Nos 
verbetes, constavam pelo menos duas acepções (infelizmente, Tono 2001  
não informa detalhes nem mostra exemplos desses verbetes). Por exemplo, 
para stup havia duas acepções – angry e sorry – e para cada uma existia uma 
informação (que Tono chama de “colocacional”) sobre a preposição a ser 

214 Meu resumo é baseado no capítulo 10 de Tono (2001), onde se encontra uma nova versão 
do artigo de 1992.
215 Cf. nota 31.
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usada com os adjetivos (stup of = sorry; stup about = angry). Desse modo, o 
consulente saberia que, no contexto da frase citada, na qual consta a prepo-
sição about, o significado de stup seria angry. A metade dos sujeitos de cada 
grupo recebeu “minidicionários” em cujos verbetes existiam as referidas lis-
tas de acepções, que, pela hipótese do autor, deveriam facilitar a busca da 
acepção correta.

Nas traduções dos alunos, foi verificado apenas se eles tinham encon-
trado a acepção certa, ou seja, não foi avaliada a correção ou adequação da 
tradução.

Resultados:
Entre os alunos de segundo grau (com menos habilidade no uso de dicio-•	
nários) o grupo que teve acesso às listas de acepções teve um desempenho 
significativamente melhor do que o outro.
Entre os alunos universitários, a diferença não foi significativa.•	

Tono (p. 173) conclui que as listas de acepções constituem um auxílio 
eficaz para usuários menos hábeis (“poor dictionary users”), mas ele reconhece 
(p. 170) que seu estudo foi apenas “quase-experimental” e que “um experi-
mento mais controlado poderia chegar a resultados um pouco diferentes”.

g) Indicadores semânticos (signposts, guidewords)216

Tono (1997) 

Como vários outros relatos de pesquisa do autor, esse foi republicado, 
numa versão levemente modificada, em Tono (2001), onde colhi as informa-
ções que seguem.

Tono pretendeu investigar o efeito dos indicadores semânticos existen-
tes em alguns learners´ dictionaries. Além da eficácia, o autor queria também 
verificar se os lexemas escolhidos como indicadores semânticos são palavras 
que os usuários associam com as respectivas acepções.

Tono fez dois testes. Nos dois, foram usados os dicionários citados 
acima.

Primeiro teste
Os sujeitos foram 11 estudantes japoneses em nível de pós-graduação. 

O autor não diz quais eram seus cursos nem revela seu nível de proficiência 
em inglês. 

Tono selecionou 25 lemas. De uma das acepções de cada lema, copiou 
um exemplo de uso (ou abonação em forma de frase) de cada um dos dois 

216 sobre esses termos, cf. nota  193.
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dicionários. Por exemplo, nos verbetes de forge, constava “She forged a new 
career for herself as a singer” no CIDE e “Gorbachev was able to forge new links 
between Russia and the West” no LDOCE3. 

Os sujeitos tinham que procurer essas frases nos dicionários. Foi regis-
trado o tempo que levaram para achá-las.

Já que Tono queria estudar o efeito dos indicadores semânticos – que 
não existem em todos os verbetes – Tono havia escolhido os 25 lemas de tal 
maneira que existiam as cinco combinações seguintes (nas quais “–“ significa 
que não havia indicador semântico): a) LDOCE3 (–), CIDE (–); b) LDO-
CE3 (–), CIDE (+); c) LDOCE3 (+), CIDE (–); d) LDOCE3 (+), CIDE (+), 
verbete curto; e) LDOCE3 (+), CIDE (+), verbete longo.

Resultados concernentes ao tempo gasto na procura:
No caso de não haver indicador semântico nos dois dicionários (“a”), o •	
tempo de procura foi praticamente igual.
Nos casos “b”, “c” e “d”, o desempenho dos sujeitos usando o LDOCE3 •	
foi bem melhor do que o dos outros.
Havendo indicadores semânticos em verbetes longos nos dois dicionários •	
(“e”), o CIDE permitiu uma busca bem mais rápida.

O autor imagina que o último resultado é devido ao arranjo peculiar da 
microestrutura no LDOCE3, onde se misturam acepções e colocações, ambas 
numeradas, o que dificultaria a procura dos indicadores em verbetes longos. 

O que ele não explica é por que no caso “b” a procura nesse dicionário 
foi muito mais rápida de que no CIDE (38,83 segundos vs. 90,37 segun-
dos). Como ele mostra os verbetes de um dos lemas desse caso (trata-se de 
forge), podemos observar que, pelo menos no caso desse lema, há muito mais 
exemplos no CIDE do que no LDOCE3 (11 vs. 3), de modo que não é sur-
preendente que tenha sido mais difícil – apesar da existência de indicadores 
semânticos – encontrar-se a frase que tinha que ser procurada. 

Tentando encontrar uma explicação para o fato de que os indicadores 
no CIDE, em geral, eram menos eficazes, Tono fez um segundo teste. 

Segundo teste 
Participaram 46 alunos japoneses de um curso de licenciatura em in-

glês. Seu nível de proficiência – com média de 550 pontos no TOEFL – era 
considerado intermediário superior.

Eles foram solicitados a anotar o máximo de palavras ou expressões 
que eles associassem com os lexemas que lhes foram mostrados (bridge, finish,  
period, serious).

Depois, ele verificou nos dois dicionários quantas das palavras ou ex-
pressões anotadas pelos estudantes coincidiam com os indicadores semânti-
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cos. Por exemplo, muitos sujeitos escreveram over a river no caso de bridge, e é 
exatamente esse adjunto adverbial que consta como indicador no LDOCE. 

Resultado:
Em geral, havia muito mais coincidência entre as palavras e expressões •	
anotadas pelos sujeitos e os indicadores semânticos no LDOCE3 do que 
no CIDE.

Analisando os casos de três das quatro palavras-alvo, Tono constata 
que os indicadores do CIDE são menos adequados, tendo, por exemplo no 
verbete bridge, um significado “amplo ou abstrato demais” (p. 185). 

Lew & Pajkowska (2007) 

Conhecendo os estudos de Tono (1997) e de Bogaards (1998) – esse 
último resumido no item sobre estruturas de acesso – os autores queriam 
fazer uma nova pesquisa sobre o efeito dos indicadores semânticos (“sign-
posts”), introduzindo mais variáveis: tempo de consulta, precisão da tradução, 
comprimento dos verbetes e nível de proficiência lingüística dos usuários. 
Os sujeitos foram 51 alunos poloneses do Ensino Médio (com idade entre 
16 e 19 anos), 20 deles com nível pré-intermediário em inglês (3 ou 4 anos 
de estudos), os outros 31 com nível intermediário (6 ou 7 anos de estudos). 
O procedimento foi o seguinte: os estudantes receberam um conjunto de 10 
páginas; em cada página havia uma frase em inglês e uma tradução para o po-
lonês, na qual faltava uma palavra; o item correspondente estava sublinhado 
na frase inglesa; a tarefa foi completar a frase, consultando-se um verbete que 
se encontrava na mesma página; os sujeitos deviam marcar no verbete a acep-
ção que eles achavam adequada e marcar o tempo que levavam para encontrar 
a solução em cada uma das dez frases. As frases haviam sido formuladas de 
tal maneira que as palavras para as quais tinha que ser achada a tradução es-
tavam sendo empregadas em uma das suas acepções menos conhecidas. Nas 
dez páginas estavam alternados verbetes relativamente breves (com cerca de 4 
acepções) com verbetes mais longos (9 ou 10 acepções). 25 alunos receberam 
folhas com verbetes com indicadores semânticos, enquanto nos verbetes que 
os outros 26 podiam consultar não havia tais indicadores. Todos os resultados 
foram analisados estatisticamente.

Resultados:
O tempo de consulta nos verbetes com indicadores semânticos foi 14% •	
mais curto do que nos outros. A diferença não é significativa estatistica-
mente, mas está perto de tal significância.
Não foi encontrada diferença na ajuda que esses indicadores prestam a •	
alunos com níveis diferentes de proficiência em inglês.
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Os indicadores semânticos foram mais úteis para alunos de nível pré-•	
intermediário em verbetes curtos, e para os outros em verbetes mais lon-
gos.
Perto da significância estatística está o seguinte resultado: somente no •	
caso dos alunos de nível intermediário, os indicadores parecem ter ajuda-
do a encontrar traduções mais precisas.

Lew & Pajkowska concluem que seu estudo indica que os “signposts” 
não são tão úteis quanto alguns lexicógrafos pensam. Mas eles reconhecem 
que são necessários novos estudos. De fato, além de apenas 25 sujeitos terem 
consultado verbetes com esses indicadores, havia muito poucas palavras a 
serem consultadas, apenas 5 em verbetes longos (nos quais a probabilidade 
de os indicadores semânticos ajudarem é maior). Além disso, os estudantes 
tinham que fornecer traduções (sem terem acesso a um DB), e, como foi dito 
no final do resumo do estudo de Bogaards (1998) em (e), compreender uma 
palavra depois de ter achado o significado no dicionário é diferente de ter que 
traduzi-la sem a ajuda de um DB.

h) Notas de uso

Howarth (1995), percebendo a necessidade de se saber se as notas de 
uso são eficazes, fez o seguinte pequeno estudo: 

Dois grupos de dez aprendizes adultos de inglês, de nível intermediário 
ou avançado, tinham que responder duas vezes dez questões baseadas no con-
teúdo de notas de uso; na primeira vez, eles não tinham acesso a dicionários, 
na segunda vez (suas respostas tendo sido retiradas), eles podiam ler cópias 
de notas de uso extraídas do OALD4. Os resultados indicaram que a leitura 
das notas melhorou em 30% o desempenho dos informantes, o que constitui 
uma diferença estatisticamente significativa.

Howarth aborda as dificuldades da elaboração de um teste confiável 
e reconhece que diversos fatores que podiam influenciar os resultados não 
foram levados em conta.

i) Pronúncia217

Antes de relatar sua própria pesquisa, Bettoni-Techio & Humblé 
(2007: 57) fazem alguns comentários e mencionam um outro estudo:  

217 Talvez haja um relato de uma pesquisa sobre a pronúncia no livro de Sobkowiak (1999), ao 
qual não tive acesso. Sobkowiak & Kuczynski (2002) não investigaram como as informações 
sobre a pronúncia são usadas; eles  verificaram se o vocabulário definitório do LDOCE e do 
CIDE é foneticamente mais fácil do que as palavras empregadas nas definições de outros di-
cionários, o que se confirmou.
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A ausência de menção à pronúncia por parte da maioria dos pesquisadores 
ocorre provavelmente devido a esquecimento e desconhecimento e não à 
pouca importância dada à mesma. Porém, essa mesma postura dos pesqui-
sadores reflete na formação de professores de língua que, em grande parte, 
parecem ignorar a interpretação de símbolos fonéticos, contribuindo para 
vícios de pronúncia passados através de gerações de professores, uma vez 
que poucos possuem exposição suficiente ao inglês falado por nativos.
Campoy-Cubillo (2002) conduziu um estudo de longo prazo com 85 
estudantes universitários de Química com nível pré-intermediário de pro-
ficiência em língua inglesa e cuja língua nativa era o espanhol. Ela pediu 
que eles desenvolvessem seus próprios dicionários com uma macroestru-
tura de 100 palavras escolhidas por eles. Ela ordenou as informações mais 
lembradas pelos participantes e descobriu que o item pronúncia ficou em 
segundo lugar (de um total de 14 itens), sendo lembrado por 84,7% dos 
participantes. Porém, ao serem indagados quanto às suas razões para in-
cluírem a pronúncia em seus dicionários, eles afirmaram que o fizeram 
porque a pronúncia estava presente em todos os dicionários que haviam 
utilizado, mas não faziam idéia de como ler os estranhos símbolos. Os 
participantes disseram que achavam a informação valiosa e gostariam de 
conseguir usá-la. Embora afirmando não saber como utilizar a informa-
ção, eles afirmaram que o que eles mais aprenderam com as aulas que 
tiveram com dicionários e com a construção dos mesmos foi como pro-
nunciar palavras que eram conhecidas, mas cujos sons indicados não sa-
biam produzir.

Bettoni-Techio & Humblé (2007) submeteram um questionário a 
16 professores brasileiros de inglês. O questionário continha 22 questões, 
a maioria das quais dizia respeito à indicação da pronúncia em dicionários 
impressos e em dicionários eletrônicos (de inglês). Eram as seguintes: 

Quando você não sabe a pronúncia correta de uma palavra em inglês e 1. 
tenta descobrir, o que você faz com mais freqüência?
Com que freqüência você utiliza o dicionário impresso com a finalidade 2. 
de descobrir a pronúncia correta de uma palavra em inglês?
O seu dicionário impresso apresenta transcrição da pronúncia com sím-3. 
bolos fonéticos ou representação da pronúncia com alfabeto de escrita? 
Você recebeu treinamento para ler a pronúncia de palavras no dicionário?4. 
Você leu as instruções do dicionário sobre como ler a pronúncia das pa-5. 
lavras?
Você costuma ensinar seus alunos a lerem a pronúncia no dicionário?6. 
Em um dicionário eletrônico com arquivo de som, você acha necessário 7. 
que a transcrição fonética seja mostrada? Por quê?
Com que freqüência você utiliza o dicionário eletrônico com a finalidade 8. 
de buscar a pronúncia de alguma palavra?
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Em caso afirmativo, o dicionário eletrônico continha transcrição e som 9. 
audível?
Além da transcrição e arquivo de som com pronúncia padrão, o que 10. 
mais você gostaria que o dicionário eletrônico apresentasse em relação à 
pronúncia?

Também perguntou-se aos informantes o que significavam dois sím-
bolos fonéticos;  pediu-se ainda que eles escrevessem duas palavras das quais 
foi dada a transcrição fonética e que pronunciassem uma terceira palavra 
transcrita.

Os autores concluíram: 

O grande problema apresentado neste estudo é que a formação do profes-
sor é falha tanto no que diz respeito à pronúncia quanto no que se refere 
ao aspecto lexicográfico do ensino dessa pronúncia. O professor não rece-
beu treinamento para utilizar o dicionário e seus recursos. A transcrição 
fonética no dicionário, por sua vez, parece ser um dos recursos menos uti-
lizados e, provavelmente, o que necessita de maior conhecimento prévio. 
Este deveria ser passado do professor para o aprendiz. (p. 69)
O presente estudo mostrou que certo número de professores formados 
em Letras não sabe nem ler símbolos fonéticos nem utilizar os recursos 
de dicionários impressos e eletrônicos. Questionados sobre o que fazem 
quando desconhecem a pronúncia de uma palavra em inglês, a maioria 
dos participantes afirmou procurá-la no dicionário impresso, mesmo não 
sabendo ler as transcrições. Portanto, a apresentação da transcrição em si é 
útil. Mas os professores precisam aprender os símbolos fonéticos.
A partir do momento em que o professor estiver preparado para utilizar os 
recursos do dicionário, ele precisa: (1) orientar seus alunos na escolha de 
um bom dicionário que corresponda aos seus objetivos; (2) apresentar a 
gama de bons dicionários eletrônicos gratuitos; (3) ensinar o aluno a uti-
lizar os recursos que os dicionários impressos e eletrônicos fornecem; (4) 
ensinar aos alunos os fonemas da língua-alvo e treiná-los na interpretação 
dos símbolos fonéticos. E, é claro, como todo docente, ele deve continuar 
se atualizando, buscando novos instrumentos de ensino. (p. 70)

Bettoni-Techio & Humblé estão conscientes das limitações do estudo, 
por exemplo, do pequeno número de informantes. E eles sugerem que, entre 
outras, “[p]esquisas futuras poderiam ser conduzidas com questionários e ob-
servação de professores na sala de aula e depoimentos dos alunos” (ibid.).
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4.2 Dicionários bilíngües

4.2.1 Sobre dicionários bilíngües em geral218

A pesquisa em lexicografia bilíngüe tem uma história muito breve, consi-
derando-se a longa história desses dicionários socialmente tão importan-
tes. É verdade que a  introdução de dicionários bilíngües freqüentemente 
contém reflexões sobre questões de princípios [...], mas não foi publicada  
nenhuma teoria unificada da lexicografia bilíngüe.  

(Kromann, Riiber & Rosbach  1991)219 

Apesar dessas afirmações, a literatura relativa à lexicografia bilíngüe, 
embora menos volumosa do que aquela sobre dicionários monolíngües, é 
bastante vasta. Sem mencionar os numerosos artigos, cabe citar, entre os 
trabalhos mais extensos, nos quais são abordadas questões relativas aos DBs 
em geral, Al-Kasimi (1977), Kromann, Riiber & Rosbach (1984), Métrich 
(1993), Carvalho (2001) e Welker (2003). Zgusta (1971) dedicou cinqüenta 
páginas ao assunto, Kromann, Riiber & Rosbach (1984a, 1991) e Hausmann 
& Werner (1991) apresentam bons resumos. Béjoint & Thoiron (1996), 
Szende (2000), Ferrario & Pulcini (2002) e Szende (2003) reúnem ensaios 
de vários autores sobre diversas questões. 

Na verdade, há vários aspectos em que os DBs, em princípio, diferem 
muito pouco dos DMs. É por isso, entre outras razões, que abordarei, neste 
capítulo, apenas algumas questões nas quais a diferença é bem nítida, sendo 
a maior delas o fato de que, no lugar da definição (ou explicação do significa-
do), são fornecidos equivalentes. 

4.2.1.1 Os equivalentes

Como o lexicógrafo encontra os equivalentes?
Segundo Baldinger (1971 [1985: 139s.]), os passos do processo de 

busca de equivalentes na outra língua deveriam ser os seguintes: 1) analisam-
se os sememas do lexema da língua para o qual se procura um equivalente (na 
verdade, trata-se, em determinado contexto, de certa acepção, e, portanto, 

218 este item é uma versão modificada de Welker (2004: 193ss.).
219 Al-kasimi (1977: 9) chega a afirmar que – até 1977 – apenas 10% dos estudos metalexico-
gráficos tratavam de DBs.
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de apenas um semema); 2) pergunta-se se
 
existe, no outro idioma, uma pa-

lavra que contenha esse semema; 3) responde-se, primeiro, intuitivamente; 
4) deve-se fazer uma análise semêmica precisa do lexema que parece ser o 
equivalente para confirmar ou não a escolha.

Na realidade, pára-se, muitas vezes, no nível intuitivo: sugere-se de-
terminado equivalente porque percebeu-se que o lexema A da LF (A

LF
), em 

geral ou em determinados contextos, é traduzido por B na LA (B
LA

); também 
acontece que simplesmente se copiam os equivalentes constantes em outros 
dicionários. 

Uma solução melhor é o aproveitamento de corpora paralelos. Trata-se 
de corpora de certos textos e de suas traduções. Se esses corpora forem grandes, 
os lexemas – e suas traduções – ocorrem freqüentemente, e, o que é mais 
importante, eles são encontrados (menos freqüentemente) em determinados 
contextos. Tendo sido feitas por tradutores experientes, as traduções mos-
tram, portanto, quais são os equivalentes adequados em contextos específicos. 
Hartmann (1985: 130) já mencionou a vantagem de se compilarem tais cor-
pora e de o lexicógrafo observar “a tradução em ação”. Na época, eles não exis-
tiam ainda. Mais tarde, Teubert (1996) chamou a atenção para as vantagens 
daqueles que, nesse ínterim, haviam sido criados. Infelizmente, ainda hoje, 
há corpora paralelos em poucos pares de línguas, ou, quando existem, são 
pequenos demais para mostrarem todos os lexemas em todos os tipos de con-
textos. No caso do português, tais corpora existem somente alinhados com o 
inglês (cf. http://www.linguateca.pt/COMPARA; acesso em 07/06/2004).220 
Cabe ressaltar também que a existência de traduções não é uma garantia de 
que os equivalentes sejam os mais adequados. Sabe-se da publicação de más 
traduções. Somente se o mesmo equivalente ocorrer várias vezes em traduções 
feitas por tradutores diferentes pode-se ter certeza de que seja adequado.221   

Têm-se diferenciado vários tipos ou graus de equivalência. Carvalho 
(2001: 113ss.) e Welker (2003: 78ss.) resumem o que Hausmann (1977), 
Werner (1982a: 288-293), Rettig (1985) e outros disseram a respeito dis-
so:

220 Zavaglia (2006), que trata da utilização de um corpus paralelo de português-francês, informa 
que ele é o “texto integral de Sagarana e a sua tradução integral homônima para o francês”, 
abrangendo 180.000 palavras. sobre o COMPArA, cf. Frankenberg-Garcia & santos (2002) 
e Frankenberg-Garcia (2008).
221 Atkins (2002) compara o trabalho de elaboração dos verbetes de duas versões (1997, 2002) 
de um DB inglês-francês, tomando como exemplo o lema cook (“cozinhar”, “cozinheiro” etc.). 
Na opinião da autora, o uso de corpora paralelos – não preparados especificamente para lexicó-
grafos – é muito laborioso e demorado.
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equivalência total entre o lexema A•	
LF 

e
 
o lexema

 
B

LA 
(= “congruência”, 

“mono-equivalência”):   oxigênio → ingl. oxygen, orquídea → ingl. orchid 
(em geral, são termos técnicos ou lexemas que designam objetos muito 
específicos, como orquídea);
relação “divergente”: um único lexema (com vários sememas) na LF •	 → 
vários lexemas na LA; firma → ingl. firm, signature; flor → ingl. flower, 
blossom, bloom;
relação “convergente”:•	  dois ou mais lexemas na LF → um único lexema 
(polissêmico) na LA; veja os exemplos no parágrafo anterior em sentido 
inverso; nesse caso, o dicionário tem que indicar em que acepção o lexe-
ma da LA é usado; ingl. finger → dedo (da mão), toe → dedo (do pé);
relação “multivergente”: combinação da divergência e da convergência; é •	
a relação mais comum; flor → ingl. flower, blossom, bloom; ingl. bloom → 
flor, florescência, frescor, beleza;
ausência de equivalência; teóricos da tradução propuseram várias so-•	
luções222: 

empréstimo �  (seguido de explicação): interventor → al. Interventor (+ 
explicação);
decalque �  – tradução literal, “tradução-cópia”; al. Bundesrat → Conselho 
Federal (seria necessário também uma explicação);
item lexical análogo � : um item lexical da LA designa um objeto ou fato 
que é análogo ao objeto ou fato designado pelo item lexical da LF; 
INSS → inglês (US) Welfare Department;
paráfrase � ; al. Bastler → pessoa que gosta de executar tarefas manuais 
(definição insatisfatória num dicionário alemão-português da editora 
Langenscheidt); em alguns casos, Rettig (1985: 97) considera paráfra-
ses  “equivalentes não lexemáticos”, p.ex. sem janela para al. fensterlos; 
ao contrário das paráfrases explicativas, tais “equivalentes” podem ser 
inseridos numa tradução.

Alguns autores são de opinião de que, nos casos de divergência, conver-
gência e multivergência, não existe equivalência, pois não existe, como no exem-
plo flor, nenhum lexema em inglês que corresponda exatamente a flor (com seus 
diversos significados). Outros consideram que há equivalência sim, mas somente 
com relação a um dos significados/sememas do lexema de LF; p.ex. ingl. bride é 
equivalente de noiva

1
 e ingl. fiancée é equivalente de noiva

2
.

 Para haver equivalência total, não basta que os sememas de A
LF

 e B
LA

 
sejam iguais. Scholze-Stubenrecht (1995) enumera muitos tipos de equiva-
lência que deveriam ser almejados. A mais importante é, obviamente, a se-
mântica, mas há também: 

222 Os exemplos são de Carvalho (ibid.: 118s.). A abreviatura “al.” significa “alemão”.
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a estilís•	 tica (mesmo registro); 
a pragmática (o equivalente deve poder ser usado nas mesmas situações •	
de comunicação); 
a terminológica (um termo técnico deve ser traduzido por um termo •	
técnico na LA); 
a diacrônica (um lexema antiquado deve ser traduzido por um lexema •	
antiquado na LA); 
a contextual (o equivalente deve poder ser usado nos mesmos co(n)textos); •	
a sintático-gramatical (o equivalente deve poder ser usado nas mesmas •	
estruturas sintáticas, p.ex. na voz passiva); 
a metafórica (uma metáfora deve ser traduzida por uma metáfora); •	
a etimológica (deve-se preferir equivalentes que têm a mesma origem do •	
lexema da LF);
equivalência na formação das palavras (•	 política, político – ingl. politics, 
politician);
equivalência na freqüência (os equivalentes devem ter, nas duas línguas, •	
o mesmo nível de freqüência de uso); 
a fonética-prosódica (importante em textos literários); •	
a diatópica (dificilmente alcançada, pois não faz muito sentido traduzir •	
um regionalismo da LF por um regionalismo – com conotações bem 
diferentes – da LA).

Outros autores falam da “equivalência funcional”, querendo dizer que 
o equivalente deve produzir o mesmo efeito (Zgusta 1984: 151).

Alguns exigem que o dicionário dê equivalentes que possam ser inseri-
dos nos diversos textos da LA (Zgusta 1971: 319 os chama de “translational 
equivalents”); outros percebem que isso é praticamente impossível (cf. Gak 
1970: 107), pois nos textos, no discurso, freqüentemente palavras da LF de-
vem ser traduzidas de maneiras diferentes. Por isso, Gak propõe que haja duas 
partes no verbete; na primeira, ao nível de langue, propõe-se uma equação 
sêmica, ou seja, o semema de B

LA
 é o mesmo de A

LF
; na segunda, ao nível 

do discurso, é preciso mostrar como o lexema da LF pode ser traduzido em 
enunciados usuais e típicos (p. 115).

Da mesma forma, Hausmann & Werner (1991: 2745s.) distinguem 
entre “equivalentes de sistema” e “equivalentes de tradução”.

Porém, como já foi dito e como afirmam também Werner (1982a: 
287s.) e Snell-Hornby (1990: 209, 224), dificilmente todas as traduções ade-
quadas de todos os lexemas podem ser indicadas no dicionário. Um bom 
dicionário destaca-se por apresentar o maior número possível. 
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Visto que expressões idiomáticas são – ou deveriam ser tratadas como 
– lemas ou sublemas, cabe falar dos seus equivalentes (ou traduções).223

Sabe-se que muitas dessas expressões são semanticamente complexas, 
de modo que também a tradução se torna mais complicada, a não ser quando, 
por coincidência, existem equivalentes nítidos. Kromann (1987: 186) afir-
ma que, em diversas línguas européias, há muitos “equivalentes fraseológicos 
completos”, mas ele não menciona números; além disso, seria necessário defi-
nir o que se entende por “completo”. Já Higi-Wydler (1989: 321s.) revela que 
14,5% das abonações de seu corpus de textos alemães e franceses contêm um 
“idiomatismo absolutamente idêntico”. No caso do par de línguas alemão-
português, Hundt (1997: 223s.) cita apenas oito exemplos de “equivalentes 
absolutos”. 

Evidentemente, dicionários gerais, que já não são muito precisos com 
relação à equivalência dos lexemas simples, não podem se dar ao luxo de 
entrar em detalhes a respeito dos idiomatismos. Mas, em dicionários idiomá-
ticos, a marcação diassistemática – e outros esclarecimentos – deveriam ser 
viáveis. Visto que, para muitas expressões idiomáticas, não há equivalentes, 
seria desejável também que se indicasse, mediante algum símbolo, a diferença 
entre equivalentes e simples paráfrases.

Sabe-se que os DBs mais simples apenas listam vários equivalentes, 
sem elucidar em que contextos podem ser usados. Schmitz (1998: 166) fala 
da “apresentação caótica de alternativas ou equivalências”. Dicionários gerais 
melhores incluem esclarecimentos, em maior ou menor quantidade, arrolan-
do algumas colocações e mostrando o emprego do lexema – e sua tradução – 
em certos contextos. Lamentavelmente, muitos dicionários não diferenciam 
tipograficamente entre esses dois tipos de dados (colocações e enunciados 
inteiros).

4.2.1.2 Tipos de dicionários bilíngües

Nos capítulos anteriores, mencionei várias vezes a diferença entre di-
cionários de recepção e de produção. Essa distinção é válida e importante no 

223 Alguns autores incluem as expressões idiomáticas, erroneamente, entre os exemplos. É ób-
vio que elas não são exemplificações do uso de um lexema, numa determinada acepção, e sim 
lexemas polilexicais com significado próprio.



253

4. DICIONÁrIOs PArA APreNDIZes De LÍNGUAs esTrANGeIrAs

caso dos DMs, mas é nos estudos sobre DBs que ela tem sido muito am-
plamente discutida. No francês, usam-se geralmente os termos de décodage 
e d’encodage (ou de version e de thème), no inglês, decoding e encoding. No 
alemão, empregaram-se, durante alguns anos, os termos passiv (passivo) e 
aktiv (ativo).  

Esses últimos, obviamente, não significam que os próprios dicioná-
rios sejam passivos ou ativos, e sim o fato de que o usuário, na situação de 
recepção de texto, é (relativamente) passivo, e, quando produzir um texto, é 
necessariamente ativo. Especialmente na Alemanha, vários autores adotaram 
os termos passivo e ativo depois da sua divulgação por Kromann, Riiber & 
Rosbach (1984, 1984a).224  

De qualquer modo, percebeu-se que os DBs deveriam ter uma feição 
distinta em conseqüência das duas situações de uso bem diferentes uma da 
outra. Essa consciência começou, em relação aos DBs, com o russo Sčerba 
(1940). Mais tarde, Iannucci (1957) e Williams (1960) observaram que o 
dicionário precisa fornecer dados diversos para as duas situações de uso. Al-
Kasimi (1977: 12ss.) diferenciou apenas entre dicionários para a “compreen-
são” e para a “produção”. Já Hausmann (1977: 145; 1988: 138) subdividiu os 
dicionários “passivos” e os “ativos”: os “passivos” servem na compreensão e na 
tradução (LE→LM), os “ativos”, na produção livre e na versão (LM→LE). 

DBs podem conter as duas direções (por exemplo, português-
francês e francês-português) ou apenas uma delas. Hausmann & Werner 
(1991: 2742s.) usam o termo escopo para referir-se a esse fato, empre-
gando bi-escopal para o primeiro caso, e mono-escopal, para o segundo. 
Wiegand (1996: 46) prefere bilemático e monolemático, querendo dizer 
com isso que, dentro do mesmo dicionário – ou seja, do mesmo livro – os 
lemas são de duas línguas ou de uma única língua. Poder-se-ia utilizar a 
palavra direcional, porém, ela já costuma ser aproveitada para referir-se a 
outro fato: um dicionário monodirecional dirige-se aos falantes de apenas 
uma das duas línguas, ao passo que o bidirecional deve servir aos falantes 
de ambos os idiomas (cf. Hausmann 1994: 12). Existem ainda os termos 
formados com funcional: um dicionário que preenche apenas uma função 
(pretendendo auxiliar, por exemplo, na tradução para a língua materna) é 

224 Os termos ativo e passivo foram criticados porque os dicionários não são ativos ou passivos, 
mas o mesmo poder-se-ia dizer dos termos “de produção/codificação” e “de recepção/decodi-
ficação”, pois os dicionários nem produzem ou codificam nem recebem ou decodificam. eles 
apenas servem para isso, ou ajudam nisso. Portanto, usarei, para não repetir sempre os mesmos 
termos, tanto os últimos quatro quanto ativo e passivo.
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classificado como monofuncional; já aquele que busca desempenhar várias 
funções – como as quatro diferenciadas por Hausmann – é polifuncional 
(cf. Wiegand 1996: 529s.). 

  Kromann, Riiber & Rosbach (1984) haviam descrito detalhadamente 
de que modo os dois tipos de dicionários sugeridos por eles – passivo e ati-
vo – se distinguiriam. Carvalho (2001) mostra essas diferenças com relação 
a dicionários do par de línguas alemão e português, e apresenta modelos de 
verbetes de preposições para os dois tipos. Métrich (1993) havia proposto 
modelos de verbetes de partículas modais alemãs, para dicionários de alemão-
francês, diferenciando entre um dicionário “explicativo”, isto é, muito deta-
lhado, para francófonos (seria um dicionário especial, tratando apenas das 
partículas), e dois dicionários gerais, um para a recepção e um para a versão. 
Outros autores adotaram a proposta de Hausmann, ou seja, a diferenciação 
de quatro tipos. Welker (2003: 11-30), depois de referir as diversas opiniões, 
propõe mais uma subdivisão: haveria um dicionário para uma compreensão 
superficial e um outro para uma compreensão mais profunda (este corres-
ponde ao “explicativo” de Métrich, também mencionado por Duda et al. 
1986). Desse modo, existiriam cinco tipos de dicionários bilíngües. Na sua 
tese, Welker (2003) mostra de que maneira os verbetes desses cinco dicioná-
rios monofuncionais seriam diferentes. Mas tanto ele quanto a maioria dos 
outros autores estão conscientes de que é praticamente impossível que se-
jam produzidos cinco, quatro ou três tipos de dicionários monofuncionais.225 
Resta assim a distinção entre dicionários de recepção e de produção, distinção 
realmente imprescindível. 

Apesar de os metalexicógrafos recomendarem a elaboração desses dois 
tipos de dicionários, existem, por enquanto e a nível mundial, muito poucos. 
O caso mais citado é o da editora holandesa Van Dale, que publicou dois 
dicionários bilíngües distintos para cada uma de várias línguas (tendo sido 
os primeiros os de francês-holandês e holandês-francês) sempre destinados a 
falantes de holandês, servindo, portanto, um para a recepção, e o outro, para 
a produção (cf. Hansen 1990). Como foram produzidos dois dicionários de 
francês-holandês e de holandês-francês – em um volume – também para os 
francófonos (Robert & Van Dale Dictionnaire Français-Néerlandais, Néerlan-

225 Porém, Werner (1990: 273) e Welker (2003: 221) argumentam que haveria a possibilidade 
de uma editora publicar um dicionário monofuncional, e uma segunda, um outro tipo de 
dicionário monofuncional. Isso certamente é possível no caso de pares de línguas para os quais 
há uma grande produção lexicográfica, como, por exemplo, francês-inglês.
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dais-Français, mencionado em Marello 1996: 48), existem, para esse par de 
línguas, quatro dicionários diferentes.226  

Vários autores preconizam que, editando-se um único em cada di-
reção, este deveria conter as informações necessárias na produção de textos 
(cf. Hausmann 1988: 151, Kromann 1990: 24, Mugdan 1992: 44). São, 
principalmente, as informações sobre a valência, as colocações e a marcação 
diassistemática. Todavia, por enquanto, essas informações são insuficientes 
na maioria dos DBs gerais, de modo que a produção de textos é bastante 
prejudicada. 

4.2.1.3 A metalíngua

Um dos grandes problemas nos dicionários bidirecionais – isto é, des-
tinados a serem consultados por falantes das duas línguas – é a escolha da lín-
gua das explicações ou “indicações metalíngüísticas”, ou seja, das informações 
sobre os lexemas da LF e/ou seus equivalentes.227 

Foi Iannucci (1957) quem chamou a atenção para a necessidade de se 
preferir a língua materna dos consulentes (cf. Hansen 1990: 138). Nos dicio-
nários bidirecionais, as informações deveriam, portanto, ser dadas nas duas 
línguas (cf. Williams 1960: 124, Rey-Debove 1991: 2862, Marello 1996: 
34). Em pouquíssimos dicionários (como naqueles citados por Iannucci 
1962: 213 e por Tarp 1995: 31), isso acontece. Assim, Carvalho (2001: 134) 
nota, por exemplo, em dois dicionários de português-alemão (LAP) e alemão-
português (LPA): “[...] a opção foi pelo predomínio de uma só língua, apesar 
da dupla função que parecem exercer. Todas as indicações estão em alemão, 
que é língua-fonte no LAP e língua-alvo no LPA [...]. Tal opção desfavorece 
sobremaneira o lusófono.” Welker (2003: 75) relata que, estranhamente, até 
mesmo um dicionário monodirecional como o Dicionário Alemão-Português 
da editora Porto usa a LF como metalíngua, apesar de dirigir-se a falantes da 
LA, isto é, a lusófonos.

Para dicionários bidirecionais, Williams (1960: 124) havia proposto 
um sistema complexo de utilização das duas línguas na metalinguagem, mas, 

226 sobre a elaboração desses quatro dicionários informa brevemente Bogaards (1990). slagter 
(s.d [1998]) discorre sobre a elaboração de uma versão espanhola do Van Dale.
227 Alguns autores usam somente o termo metalíngua (cf. Duval 1986). rey-Debove (1991) 
emprega tanto metalíngua quanto metalinguagem. 
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percebendo que era complicado demais para ser realizado em dicionários ge-
rais, sugeriu que se fizessem pesquisas para saber quem usa o dicionário mais, 
os falantes da LF ou os da LA. O lexicógrafo usaria, então, o idioma da 
maioria. 

Mais freqüentemente tem sido adotada uma outra solução, proposta 
por Iannucci em vários de seus escritos (1959, 1962, 1974) e chamada 
de “solução intermediária” por Rey-Debove (ibid.: 2862): a metalíngua é 
a LF, isto é, a língua dos lemas (por exemplo, português num dicionário 
português-inglês). A razão é a seguinte: o usuário lusófono, que quer pro-
duzir textos na LA, precisa muito mais de informações (sobre os equivalen-
tes ingleses) do que o anglófono, que quer apenas compreender textos em 
português. 

Se o lexema consultado for polissêmico – como na maioria dos casos 
– vários autores afirmaram que o contexto ajudaria esse consulente a escolher 
a acepção certa. Entretanto, Hansen (1990: 18) e outros argumentam que 
tal usuário já tem que saber bastante bem a LF para que o contexto seja um 
auxílio. É justamente por isso que dicionários monofuncionais (que necessa-
riamente são monodirecionais) seriam preferíveis.  

Em dicionários bidirecionais, a verdadeira solução encontra-se nos di-
cionários eletrônicos, nos quais não há problemas de espaço, de modo que 
se podem apresentar duas versões: uma para os falantes da LF, e uma, para os 
falantes da LA (cf. capítulo 6).

Cabe mencionar ainda que, nos dicionários em formato de livro, as 
abreviaturas e siglas não precisam estar nas duas línguas; portanto, elas não 
constituem um problema de metalíngua (cf. Rey-Debove 1991: 2863). Basta 
apresentá-las num dos textos externos e explicá-las nos dois idiomas, como 
ocorre em muitos DBs.

4.2.1.4 Elementos diferenciadores 

A um lexema polissêmico correspondem quase sempre diversos equi-
valentes. Para que o consulente possa escolher o equivalente da acepção que 
o interessa, é preciso que as acepções sejam diferenciadas mediante certas in-
dicações. Tais dados foram chamados de discriminators por Manley, Jacobsen 
& Pedersen (1988: 286ss.) e de “elementos discriminadores” por Carvalho 
(2001: 121ss.). Prefiro o adjetivo diferenciador. 
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Esse assunto foi abordado, entre outros, por Iannucci (1957), Zgusta 
(1971: 329ss.), Hausmann (1977: 59ss.), Al-Kasimi (1977: 70s.), Al (1983), 
Kromann, Riiber & Rosbach (1984: 159ss.), Manley, Jacobsen & Pedersen 
(1988), Hansen (1990: 15), Hausmann & Werner (1991: 2732ss.), Métrich 
(1993: 106ss.), Carvalho (2001: 121ss.) e Welker (2003: 87ss.). 

Enquanto vários autores falam da “diferenciação do significado” (por 
exemplo, Kromann, Riiber & Rosbach  e Hansen), Hausmann denomina 
isso “diferenciação dos equivalentes”, e Hausmann & Werner juntam os dois 
termos, referindo-se, portanto, à “diferenciação do significado e dos equiva-
lentes“. Esses autores não explicam o motivo desse agrupamento, mas po-
de-se supor que seja o fato de que, às vezes, não parece haver diferença de 
significado (de modo que, num DM, constaria apenas uma acepção), mas, 
mesmo assim, existem dois ou mais equivalentes, que devem ser distinguidos. 
Por exemplo, os alemães não percebem uma diferenciação em Affe (o mesmo 
valendo, praticamente, para o português macaco)228, mas há dois equivalentes 
em inglês, ape e monkey. Manley, Jacobsen & Pedersen (1988: 284) declaram 
até mesmo que “uma das funções principais do dicionário bilíngüe é a discri-
minação de equivalentes, não de significados”. No entanto, por comodidade, 
usarei o termo mais simples elementos diferenciadores.    

Em alguns dicionários, contam como lemas separados aqueles homó-
grafos que pertencem a classes gramaticais diferentes (por exemplo, o verbo 
e o substantivo jantar, o substantivo e o advérbio tarde). Outros dicionários 
incluem tais palavras no mesmo verbete, de modo que a indicação da classe 
gramatical tem que servir de elemento diferenciador. 

Informações gramaticais mais detalhadas, como as indicações do gê-
nero (por exemplo, o masculino e o feminino de caixa) ou aquelas sobre a 
regência ou valência têm o mesmo efeito. 

Também marcas de uso podem diferenciar acepções, e, com isso, per-
mitir a escolha do equivalente certo. Veja três dos exemplos citados por Car-
valho (2001: 121ss.), encontrados em dicionários de alemão-português ou 
português-alemão: 

Kanzel (religião) púlpito; (aviação) carlinga
aldeia Dorf; (brasileiro) Indianersiedlung
Sacktuch serapilheira; (antiquado) lenço de bolso

228 segundo o Dicionário de usos do Português do Brasil, macacos têm cauda longa; porém, o 
mesmo dicionário considera chimpanzés uma espécie de macaco (“grande macaco antropói-
de”). 
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Mas os elementos diferenciadores mais comuns são os parceiros colo-
cacionais e os categorizadores de co-texto (cf. 4.1.3.j) assim como informa-
ções semânticas (sinônimos, hiperônimos, glosas, indicadores de transferên-
cia semântica229).

No que diz respeito ao termo glosa (ingl. gloss), Manley, Jacobsen & 
Pedersen (1988: 286s.) criticaram o fato de que esse termo havia sido em-
pregado para designar coisas bem diversas. Em Zgusta (1971: 329ss.) e Kro-
mann, Riiber & Rosbach (1984: 194), ele refere-se a quase todos os tipos de 
elementos diferenciadores. Hausmann & Werner (1991: 2737), apesar de te-
rem uma concepção bem mais restrita, ainda incluem os sinônimos e hiperô-
nimos entre as glosas. Já em Métrich (1993: 107ss.), Carvalho (2001: 121ss.) 
e Welker (2003: 87ss.), elas abrangem somente elementos para os quais não 
se usam outros termos, a saber, explicações que podem ter várias formas. 

Veja exemplos de elementos diferenciadores, tirados do dicionário on-
line inglês-espanhol  HarperCollins Wordreference (verbetes simplificados da 
versão de 2004; na versão atual do dicionário, eles são diferentes).

Informações semânticas

Sinônimos e hiperônimos
buck: (= dollar) dólar [sinônimo]
brute: (= animal) bestia; (= person) bruto/a; bestia [hiperônimos]
brotherhood: [= fraternity] fraternidad; [= group] hermandad      [sinônimo 

e hiperônimo]

Glosas
bud: [of flower] capullo; [on tree, plant] brote, yema

Indicadores de transferência semântica
bruise: (figurative) [+ feelings] herir230

Parceiros colocacionais ou categorizadores de co-texto
build: [+ fire] preparar; [+ nest] hacer             [parceiros colocacionais]
           (construction) edificar, construir           [categorizador de co-texto]

As marcas diassistemáticas e os parceiros colocacionais (assim como 
os categorizadores de co-texto) são informações necessárias na produção de 
textos. O fato de elas terem que ser dadas até mesmo em verbetes nos quais 

229 Informações como figurado ou por extensão não são marcas diassistemáticas, apesar de serem 
incluídas nestas por alguns autores; tais informações são chamadas de operadores semânticos por 
Métrich (1993: 108) e de indicadores de transferência semântica por Hausmann (1989: 653).
230 Note que o indicador figurado é acompanhado do parceiro colocacional feelings. Já em 
outros casos, por exemplo no Dicionário Alemão-Português da Porto editora, há um grande 
número de verbetes em que esse indicador é o único elemento diferenciador.  
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há uma única acepção mostra que elas não servem apenas como elementos 
diferenciadores. Por isso, Carvalho (2001: 120s.) fala da “função informativa 
ou ilustrativa” e da “função distintiva” desses “elementos caracterizadores e 
discriminadores”. 

4.2.1.5 Outras questões gerais relativas aos DBs

Neste subcapítulo, quero referir, muito resumidamente, ainda três 
aspectos, lembrando que, numa situação ideal, existiriam vários dicionários 
monofuncionais, havendo em cada um deles – ou, pelo menos, nos dois gran-
des tipos, a saber, nos dicionários de recepção e de produção – peculiaridades 
que deveriam ser levadas em conta. Por exemplo, num dicionário “passivo”, 
destinado a auxiliar na compreensão de textos, a macroestrutura deveria ser 
muito maior do que num dicionário “ativo”, pois, ao produzir textos,  o 
consulente comum emprega muito menos lexemas do que encontra durante 
a leitura.231 

a) A seleção dos lemas

Por um lado, a escolha dos signos lingüísticos a serem lematizados é 
muito parecida nos dicionários monolíngües e nos bilíngües; por outro, vá-
rios metalexicógrafos que discutiram o assunto em relação aos bilíngües dis-
tinguiram entre dicionários de recepção e de produção. O tema é abordado 
detalhadamente em Welker (2003: 47-60). Aqui, quero fazer apenas algumas 
observações gerais.  

Há autores que defendem a idéia de que todos os signos transparentes, 
ou seja, aqueles que, na leitura em LE (ou quando se ouve a fala), são imedia-
tamente compreendidos, não precisariam constar em dicionários “passivos”. 
Trata-se, principalmente, de cognatos (inteligente, ingl. intelligent) e de lexe-
mas que contêm afixos com significado claro (desleal, confiável); nesse último 
caso, bastaria o lexema simples ou básico (leal, confiar). Porém, nem todos os 
cognatos são facilmente identificáveis (engenheiro, ingl. engineer); além disso, 

231 essa argumentação é muito comum na metalexicografia bilíngüe. Porém, não se pode es-
quecer que muitos tradutores têm que verter textos para a língua estrangeira (mesmo que isso 
seja desaconselhado ou condenado por teóricos da tradução), de modo que o dicionário de 
produção deveria conter muitos lexemas, idealmente todas aquelas palavras e expressões que 
podem ocorrer nos textos a serem traduzidos (cf. Welker 2003: 27). 
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o lexema em LE pode ser polissêmico, e o cognato pode ter outros significados 
(sem falar dos falsos cognatos, que, evidentemente, têm que ser registrados). 
De qualquer modo, num dicionário bidirecional, todos esses lexemas têm 
que ser lematizados, pois quem produz na língua estrangeira não pode saber 
que os equivalentes têm justamente aquela forma. Por exemplo, o consulente 
anglófono não sabe que engineer é engenheiro e não pode ter certeza de que o 
oposto de leal é desleal.

Alguns tipos de signos lingüísticos não precisam ser incluídos nos di-
cionários “ativos”: são as formas irregulares dos lexemas (plural [peões], femi-
nino [leoa], comparativo [pior], verbo [fui]), pois o falante nativo que quer 
empregar tais palavras na língua estrangeira vai dirigir-se à forma canônica. 
Mas nos dicionários bidirecionais a sua inclusão é altamente recomendável. 

Nos três tipos de dicionário (“ativo”, “passivo” e bidirecional), devem 
ser lematizados também abreviaturas, siglas e aqueles nomes próprios que 
têm formas distintas nas duas línguas (Londres, ingl. London, Guilherme, ingl. 
William). Entretanto, bastaria arrolar tais signos lingüísticos em anexos.

Devendo-se restringir a macroestrutura (quer por razões financeiras 
quer para oferecer um dicionário menor, de melhor manuseio), o critério de 
seleção só pode ser a freqüência. Mas, suponhamos que um lexema marcado 
diastraticamente (por exemplo, uma palavra chula) tenha maior freqüência 
do que um lexema não marcado, é preferível lematizar a palavra não marca-
da, pois, procurando aquela palavra chula – não registrada – o usuário pode 
dirigir-se a um bom dicionário monolíngüe, onde vai encontrá-la, com uma 
remissão para o lexema não marcado, que ele pode, em seguida, consultar no 
dicionário bilíngüe.

Essa observação não se aplica, obviamente, aos termos técnicos e tam-
pouco a  certos outros lexemas com marca diassistemática, pois nem sempre 
existe um sinônimo de registro neutro (por exemplo, no caso de neologismos, 
ou de palavras antiquadas designando fatos que não existem mais). 

b) Separação de homógrafos 

Com relação aos DMs, vários autores preferem lematizar separada-
mente:  (1) homógrafos que, na língua atual, não têm nenhum sema em 
comum, e (2) homógrafos semanticamente relacionados, mas pertencendo 
a classes gramaticais distintas. Entretanto, há tão pouco consenso quanto no 
caso dos DBs.

Al (1983: 160s.) acha a solução oposta – a saber, agrupar todos os 
significados de um signo lingüístico no mesmo verbete – melhor porque, na 
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recepção de textos, o usuário, encontrando um lexema desconhecido, não 
saberia distinguir homônimos, ou seja, ele parte simplesmente da forma, e 
para ele seria mais fácil consultar um único verbete. 

Métrich (1993: 76-89), que aborda o assunto detalhadamente e mos-
tra os procedimentos adotados em vários DBs, defende uma solução “utili-
tarista” (p. 85), levando em consideração, ao mesmo tempo, dois critérios: a 
heterogeneidade semântica do lexema e a complexidade – ou comprimento 
– do verbete. Para o autor, um lexema é semanticamente heterogêneo quan-
do possui várias acepções, relacionadas semanticamente entre si em maior 
ou menor grau. Pela combinação dos dois critérios, Métrich quer evitar 
os problemas causados pela dificuldade de se distinguir entre polissemia e 
homonímia, e ele propõe o seguinte: se o agrupamento de todos os signifi-
cados de uma palavra fosse provocar um verbete muito longo, as acepções 
de significado mais afastado seriam lematizadas separadamente.  

Uma solução semelhante, mas menos elaborada, é sugerida por Zöfgen 
(1994: 94), que acha que não cabe nem a proposta de Al (ibid.), a qual sobre-
carrega a microestrutura, nem uma separação exagerada de significados, que 
sobrecarrega a macroestrutura. 

Conclui-se que a lematização de homógrafos sempre será relativamen-
te subjetiva e que o procedimento deveria ser, pelo menos, coerente e levar em 
conta a facilidade de consulta.  

Para o caso da lematização separada de homógrafos, Métrich (ibid.: 84) 
propõe que, em cada um dos verbetes, seja colocado, após o lema, um indicador 
semântico, para que o usuário possa escolher imediatamente o verbete que o inte-
ressa (cf. 4.1.3.p).232 Em geral, tais indicadores constituem uma ajuda, razão pela 
qual têm sido empregados cada vez mais em DMAEs (cf. 4.1.3.p).233 

c) Diferenciação e ordenação das acepções  

A diferenciação das acepções nos DBs foi discutida por vários meta-
lexicógrafos. A pergunta principal é se o dicionário bilíngüe – muitas vezes 
baseado num monolíngüe – deve repetir as mesmas subdivisões semânticas 
deste último. 

232 Welker (2003: 65)  frisa, entretanto, que pode haver um problema na hora de registrar 
expressões idiomáticas, pois nem sempre estaria claro em qual dos verbetes determinado frase-
ologismo deveria ser arrolado.
233 Tono (2001: 174) observa que, no Cambridge International Dictionary of English (CIDe), 
“devido ao seu princípio de registrar um lema para cada significado, há seis lemas da palavra 
spring, cada um dos quais tem um indicador semântico [guide word] diferente”.  
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Caso se proceda dessa maneira, pode acontecer que vários equivalentes 
tenham que ser repetidos. Rettig (1985: 98ss.), que defende essa idéia, cita o 
verbete de um dicionário francês-alemão, no qual são diferenciadas três acep-
ções de histoire (história), todas elas tendo como equivalente Geschichte. Um 
exemplo semelhante é dado por Carvalho (2001: 161s.). 

Para evitar repetições do mesmo equivalente, a maioria dos autores é 
contra esse procedimento (cf. Lötzsch 1979: 244, Duda et al. 1986: 73s., Mé-
trich 1993: 179, Carvalho 2001: 161ss.). Porém, Welker (2003: 107) mos-
tra que uma diferenciação conforme os equivalentes não deixaria o verbete 
mais curto ou mais claro. De fato, Duda et al., Métrich, Carvalho e outros 
preconizam uma solução intermediária. Hansen (1990), por exemplo, quer 
diminuir – se os equivalentes forem idênticos – as diferenciações semânticas 
encontradas em dicionários monolíngües, sem ir ao extremo de evitar qual-
quer repetição de equivalente.

Não posso entrar em mais detalhes aqui, mas quero chamar a atenção 
para o fato de que, nos DMs, há, as vezes, diferenciações exageradas, en-
quanto outras vezes falta alguma distinção (que é percebido quando existem 
dois equivalentes para uma mesma acepção, como no caso de macaco – ape/
monkey, citado em 4.2.1.4). Por isso, as subdivisões semânticas feitas nesses 
dicionários têm que ser examinadas criticamente.  

Quanto à ordenação das acepções, vários autores concordam que 
se deve levar em conta, principalmente, a freqüência e aquilo que Werner 
(1982a) denominou “posição dentro do sistema”, referindo-se à diferença 
entre lexemas de registro neutro e aqueles que estão diassistematicamente 
marcados. Se os dois critérios entrarem em contradição, Hansen (1990: 
113) dá preferência ao primeiro, Carvalho (2001: 168s.), ao segundo. 
Welker (2003: 110), lembrando que praticamente não existem análises 
de freqüência de acepções, também prefere o segundo, pelo qual serão 
arroladas as acepções não marcadas antes das marcadas. Nesse caso, como 
já disse Werner (1982a), o lexicógrafo terá que decidir em que seqüência 
serão apresentados os subsistemas (por exemplo, regionalismos antes ou 
depois de termos técnicos?), manter essa seqüência no dicionário inteiro 
e explicá-la na introdução.  
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4.2.2 Dicionários bilíngües para aprendizes 
(DBAs)

Em 4.2.1 foram discutidos os DBs em geral. O que fiz foi trazer opi-
niões de metalexicógrafos, muitos deles sugerindo melhorias. Tudo isso foi 
teoria. Dei muito poucos exemplos de como os DBs comuns são na prática. 
Mas sabe-se – e isso foi constatado em várias citações em 3.1, de autores que 
criticaram o uso de DBs – que essas obras são muitas vezes bem ruins, bem 
fracas, ou, como foi dito em 4.2.1.1, “DBs mais simples apenas listam vários 
equivalentes, sem elucidar em que contextos podem ser usados”.

Embora os autores citados – e outros – não necessariamente tenham 
mencionado os aprendizes, várias das melhorias propostas seriam bem-vindas 
em DPs bilíngües, pois, na maioria das vezes, elas concernem à produção de 
textos, e esse tipo de atividade é sempre o calcanhar de Aquiles – tanto para 
aprendizes quanto para não aprendizes (por exemplo, tradutores).

Usarei o termo dicionário pedagógico bilíngüe (DPB) como termo geral, 
abrangendo os gerais e os especiais, reservando o termo dicionário bilíngüe 
para aprendizes (DBA) para os DPBs gerais. É desses últimos que trata este 
subcapítulo 4.2.2. No capítulo 6 serão abordados os DPBs especiais, tanto 
monolíngües quanto bilíngües.

4.2.2.1 Breve histórico das preocupações com os DBAs

No subcapítulo 2.1, foi constatado que, desde o início, muitos dicio-
nários, inclusive e sobretudo os DBs, tinham como destinatários aprendizes 
de línguas. Porém, não são de meu conhecimento trabalhos metalexicográ-
ficos da época sobre esses dicionários. Somente em alguns textos externos – 
principalmente prefácios – dos próprios DBs encontram-se observações sobre 
os objetivos e os destinatários, como no Dictionaire Françoislatin (“Dicioná-
rio francês-latim”), onde o autor Robert Estienne declara que ele se dirige 
a crianças e adultos e, em especial, à juventude francesa, ou ainda àqueles 
que aprendem o latim, num ensino que prioriza o estudo da literatura (apud 
Bierbach 1997: 88). Poder-se-ia voltar a mencionar o pedagogo Comenius, 
que fez comentários mais detalhados sobre seus dicionários (tendo sido men-
cionado apenas um deles em 2.1).
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Mas este não é o lugar de tratar de toda a história dos DBs dirigidos a 
aprendizes de línguas. Portanto, vou me limitar aos séculos XX e XXI.

Em 3.1 foi citado Sčerba (1940), que era contra o uso de DBs, con-
siderando-os, contudo, um “mal necessário” para os alunos que ainda não 
pudessem usar um DM. Mas deveriam ser usados apenas DBs na direção 
LM→LE, para a produção de textos em LE, ou para a versão (LM→LE). Já 
para a recepção de textos, deveria ser utilizado um DB – ainda a ser elabora-
do – no qual os lemas da LE fossem explicados na LM dos alunos. Tal obra 
assemelha-se ao tipo descrito em 6.1.2, classificado entre os DBs híbridos.

Um outro tipo de DB híbrido, que também revela a preocupação dos 
lexicógrafos com a compreensão dos aprendizes, é tratado em 6.1.1. O pri-
meiro daqueles baseados em um DMAE foi o Advanced Learner’s Dictionary 
of Current English. English-Chinese, publicado em 1966. 

Em 4.1 citei Tomaszczyk (1981), que deu algumas informações sobre 
DMAEs russos elaborados nas décadas de 60 e 70. Sobre DBAs russos (assun-
to principal do artigo), o autor afirma (p. 288-290), referindo-se ao mesmo 
período:

[...] embora tentativas esporádicas de desenvolver DBAs tenham sido 
empreendidas em vários países (e.g. Bulgária, China, Tchecoslováquia, 
Hungria, Romênia), o único país onde se tem dado atenção contínua a 
tais dicionários é a União Soviética [...].
DBs pedagógicos são moldados conforme – e baseados em – DMs pedagógi-
cos e constituem, junto com esses, parte integrante do programa abrangente 
de ensino de línguas realizado naquele país. A progressão do aprendiz no uso 
de obras de referência lexicais desse modo se faz de DBAs para DMAEs e de-
pois para DMs comuns e outros materiais de referência. Conseqüentemente 
o objetivo da LP russa é produzir um conjunto completo de DMAEs (russos) 
e um conjunto completo de DBs pedagógicos, sobretudo para línguas de im-
portância mundial e regional (Denisov 1977: 19).
[No que concerne aos DBs] um conjunto completo significa pelo menos 
quatro DBs gerais para cada par de línguas, dois para falantes nativos de 
uma das línguas e dois para falantes nativos da outra. [...]
De 1961 a 1972, DBs pedagógicos foram publicados primeiro para o in-
glês, árabe, vietnamita, indonésio, espanhol, italiano, alemão, português, 
francês, hindi e japonês.

Mas, como já foi dito em 4.1:

[...] enquanto os produtos monolíngües em geral merecem plenamente 
o qualificativo učebnyi [pedagógico], os próprios especialistas soviéticos 
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admitem que a maioria dos bilíngües não o merece (Denisov 1977: 14-
15).  (p. 291)

Entre aqueles que o merecem, Tomaszczyk menciona os de russo-in-
glês e inglês-russo, de 1961 e 1962, respectivamente, ambos para falantes na-
tivos de inglês. O primeiro (de recepção) continha 11.000 lemas, o segundo 
(de produção), apenas 3.500. Na seleção dos lemas foram levados em conta 
a freqüência dos lexemas, as necessidades lexicais (estimadas) dos aprendizes 
e os resultados de análises de erros. Nisso, nota-se claramente a preocupação 
com o aprendiz. Também os verbetes (dos quais o autor apresenta um de 
cada um desses dois DBAs) mostram que se trata de DBs melhores do que 
os comuns: no DB

LE-LM
 (russo-inglês), as diversas acepções são numeradas e 

colocadas em parágrafos separados, e, no caso dos verbos, há exemplos de 
possíveis complementos de cada uma das acepções; no DB

LM-LE
 (inglês-russo), 

há muitas colocações e algumas frases-exemplo, todas elas com traduções. Se 
não eram perfeitos, pelo menos deve-se admitir que na ex-União Soviética 
existiam DBAs desde 1961.

Fora daquele país, mais exatamente no Brasil, um dos primeiros a se 
preocuparem com o feitio de DBs para aprendizes (dicionários realmente 
bilíngües, não híbridos) parece ter sido Gomes de Matos (1973). Ele falou 
sobre um DB

LE-LM
 que havia sido elaborado “para atender às necessidades 

específicas de aprendizes brasileiros e que dá importância ao contexto, forne-
cendo frases ilustrativas – cuidadosamente selecionadas – do uso de inglês” 
(trata-se do Yázigi Dictionary for High Schools.Dicionário Yázigi para 1º e 2º 
Graus. English-Portuguese. Inglês-Português). Mas esse DB – bem convencio-
nal – serve somente para a recepção de textos, na qual se precisa de poucas 
informações.

Iannucci (1957, 1962, 1974) escreveu várias vezes sobre os problemas 
dos DBs (sobretudo a falta de diferenciação dos equivalentes de lexemas po-
lissêmicos), mas não mencionou os aprendizes. Porém, segundo Tomaszczyk 
(1983: 47), Iannucci (1976) afirmou “que um DB do tipo do ALD [ou 
OALD] seria uma obra de referência muito bem-vinda para todos os aprendi-
zes de LE”. Aparentemente ele se referiu a algo como os DMTs (cf. 6.1.1.2).

 Al-Kasimi (1977), na primeira monografia dedicada especifica-
mente a DBs, não menciona os aprendizes, falando, ao contrário, apenas 
de “usuários” ou “leitores”. Somente no final, num capítulo intitulado 
“Lexicografia bilíngüe e o ensino de línguas estrangeiras”, ele refere-se a 
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estudantes e professores e opina que se deveria ensinar o uso de dicioná-
rios (p. 107s.). Por outro lado, as sugestões que ele faz para melhorar os 
DBs fariam deles verdadeiros DBAs. Como conclusão de seu estudo, ele 
estabelece uma série de critérios para “preparar, selecionar e avaliar DBs”. 
Esses critérios, por sua vez, são colocados em forma de perguntas (por 
exemplo, “Cada acepção é ilustrada com uma citação?”, “Todas as cita-
ções são traduzidas para a LM do usuário?”). Se todas ou boa parte dessas 
perguntas puderem ser respondidas afirmativamente, estar-se-ia diante de 
um bom DBA (cf. 4.2.2.2). 

O livro de Hausmann (1977) – versão publicada de sua tese de dou-
torado – é intitulado “Introdução ao uso de dicionários do francês moderno” 
e dirige-se principalmente  a aprendizes (sobretudo alunos universitários) e 
professores de francês. O autor apresenta uma introdução às principais ques-
tões lexicográficas (macroestrutura e microestrutura) e cita sempre exemplos 
de numerosos DMs franceses ou de DBs de francês-alemão/alemão-francês. 
Em um capítulo de 23 páginas, trata especialmente da equivalência e de DBs. 
Visto que nas universidades alemãs a atividade versão (LM→LE) era impor-
tante na  aprendizagem de línguas, Hausmann verificou com alguns exemplos 
se os DBs permitiam chegar a uma versão correta. Percebendo que em muitos 
casos eles são falhos, sugere que se faça a “contraprova”, ou seja, que se confira 
em DMs se determinado equivalente pode ser usado (p. 66). Porém, ele alega 
que os DMs também não são tão eficazes quanto muitas vezes se afirma. Em-
bora tendo apontado falhas em DBs (não somente no caso da versão), o autor 
não apresenta nenhuma proposta para um DBA.

Lindstrom (1980) discorreu sobre DPBs. Para “tornar o DB mais se-
guro para estudantes” – como reza o título do artigo – essa autora propôs um 
DB onomasiológico (sem usar esse termo).

Alvar Ezquerra (1981)234 escreveu sobre DBs usados por, entre outros,  
alunos de cursos universitários de línguas modernas – por exemplo, em ativi-
dades tradutórias. No final (p. 164), diz que pretendeu “apenas refletir sobre 
os DBs, para conhecer melhor um dos instrumentos mais fundamentais para 
a aprendizagem e o ensino de línguas”. No entanto, ele somente descreveu 
certas características de DBs, mais especificamente de DBs grandes, de “cerca 
de 50.000 lemas”. Em nenhum momento fez uma crítica desses dicionários 
ou mencionou a necessidade de melhorá-los. 

234 Baseio-me na versão publicada em Alvar ezquerra (1993).
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Dubois (1981) trata sucintamente dos dicionários franceses em ge-
ral, distinguindo um “modelo tradicional”, um “modelo em evolução” e o 
“modelo pedagógico”. Ele enumera as características desse último e passa a 
descrever brevemente exemplos de DMAEs de francês. Em seguida mencio-
na o Dictionnaire de l’Anglais Contemporain (“Dicionário do Inglês Contem-
porâneo”), que, apesar do título, é um DB – dirigido a franceses. Segundo 
Dubois, a autora desse DB (e de outros de inglês-francês) seguiu os mesmos 
princípios do monolíngüe DFLE (cf. 4.1.2.1). Zöfgen (1994) entra em mais 
detalhes sobre o Dictionnaire de l’Anglais Contemporain (veja infra). 

O primeiro dos artigos mais detalhados publicados no Ocidente em 
que se defende o uso de DBAs é o de Tomaszczyk (1983). O autor admi-
te que apenas DMAEs são verdadeiros dicionários de produção, mas ele 
enumera os seguintes argumentos a favor dos DBs: primeiro, nem todos 
os aprendizes têm proficiência para usar DMAEs; segundo, mesmo aque-
les que poderiam usá-los preferem DBs quando podem escolher (como foi 
constatado em várias pesquisas, inclusive a de Tomaszczyk 1979, a primeira 
na qual os informantes foram aprendizes de LE); terceiro, na produção de 
textos em LE os alunos baseiam-se muito na sua LM  (“quer isso agrade ou 
não”); quarto, é preciso levar em consideração as diferenças entre as línguas 
(“algumas propriedades semânticas e sintáticas das palavras são percebidas 
apenas quando essas palavras são confrontadas com seus equivalentes numa 
outra língua”); e quinto, existem muitos itens lexicais específicos de de-
terminada cultura. Com relação a esse último argumento, o autor diz que 
“cada vez mais se fala e escreve em inglês sobre coisas que não têm nada a 
ver com a cultura anglo-americana” e que “não é de maneira alguma in-
concebível que falantes de determinada língua queiram às vezes contar algo 
sobre si a falantes de outra língua no idioma desses últimos” (p. 43), e nos 
DMs de LE elas não vão achar os itens lexicais específicos de sua cultura.235 
Portanto, “alguns dicionários de produção terão que ser bilíngües (LM/
LE)” (ibid.). Mas DBs de produção terão que ser diferentes dos DBs tradi-
cionais, devendo incluir o vocabulário específico da cultura do respectivo 
país, apresentar sugestões para “equivalentes textuais” (isto é, equivalentes 
adequados para certos contextos) e oferecer “informações exaustivas sobre 
as propriedades sintáticas dos equivalentes” (p. 47).

A respeito dessas últimas informações, Herbst (1985) chegou à mesma 
conclusão. No seu artigo, ele comparou vários DBs com o LDOCE e consta-

235 Também Benson (1990) defende a inclusão de tais itens nos DBs.  
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tou que os DBs analisados (bastante usados na Alemanha) não serviam como 
dicionários de produção. 

Atkins (1985) também interessou-se apenas por DBs de produção e 
comparou vários – de inglês como LF – com diversos DMAEs. Diferente-
mente de Herbst, ela examinou a maioria dos componentes da microestru-
tura. Nos verbetes que ela mostra percebe-se que alguns desses DBs são me-
lhores do que a maioria, pois incluem frases-exemplo e suas traduções. Ela 
conclui que o DB é menos exigente; já com o DM, “o usuário é forçado a usar 
a LE para compreendê-lo, e obviamente não há garantia de que as definições, 
exemplos [...] ou notas metalingüísticas sejam compreensíveis” (p. 21). No 
caso da versão (LM→LE), o DMAE é de pouca ajuda. Vale citar uma obser-
vação bem divertida, feita após as comparações:

Conseqüentemente, não pode surpreender a relutância da maioria dos 
estudantes em pegar um DM quando há um DB à mão. Porém, enquanto 
os estudantes perversamente preferem DBs, seus professores, na maioria 
das vezes, lutam para afastá-los desses manuais pré-digeridos e incitá-los a 
consultarem os livros mais adultos que são os DMs. DMs são bons para 
você (como pão integral e verduras); DBs (como álcool, açúcar e comidas 
gordurosas) não são bons, embora você possa preferi-los.236

O artigo de Snell-Hornby (1987) já foi resumido em 3.1.

O trabalho de Zöfgen (1991) é um verbete da EIL, no qual o autor 
apresenta uma sucinta visão geral do assunto “DBAs”. No início, ele observa 
que – como já sabemos – “pesquisas em vários países sobre o uso de dicioná-
rios confirmaram que a vasta maioria dos aprendizes de LE tende a preferir 
o DB ao DM”. Por isso mesmo, ele acha surpreendente “que, num mercado 
saturado de materiais para a aprendizagem de línguas, um dicionário desen-
volvido nos moldes da lexicografia pedagógica e elaborado especialmente para 
o aprendiz estrangeiro ainda – com exceção de alguns poucos pares de línguas 
– não está disponível” (p. 2888). Essa constatação é de 1991, mas em Zöfgen 
(1994), no mais abrangente panorama da LP, no qual o autor incluiu uma 
versão modificada desse verbete, ela é repetida (p. 253). Em seguida, ele faz a 
distinção – introduzida por Hausmann (1976) – entre dicionários de apren-
dizagem primários (temáticos) e secundários (alfabéticos). Primeiro, ele trata 
dos temáticos (cf. 6.4). Não para a aprendizagem, mas para recepção e pro-
dução, os alfabéticos são mais vantajosos. Segundo Zöfgen (1991: 2893s.), 

236 A autora não assinalou que a última frase, sem os acréscimos entre parênteses, é a observação 
imaginada de um(a) professor(a).
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uma “tentativa séria e promissora de fazer de um verbete um pacote completo 
de aprendizagem é o dicionário inglês-francês de Dubois-Charlier (DAC)”. 
Trata-se do Dictionnaire de l’Anglais Contemporain, um DB inglês-francês que 
“é baseado nos mesmos princípios daqueles implementados no Dictionnaire 
du français langue étrangère (DFLE)”. O autor enumera os seguintes: a) os 
verbetes são organizados conforme critérios sintáticos (isto é, as subdivisões 
são primeiramente sintáticas, e somente em segundo lugar, semânticas; “cada 
construção e cada aspecto semântico corresponde a um significado diferente 
em francês”); b) o DAC concentra-se no uso ativo do inglês e, por isso, “en-
fatiza colocações e expressões fixas que podem ser encontradas na fala real, 
e ele demonstra seu uso em frases inteiras (às vezes imitando situações da 
vida real com um ‘minidiálogo’)”; todos os exemplos são traduzidos para o 
francês; c) “marcas de uso, expressões fixas, palavras derivadas, sinônimos etc. 
são separados dos exemplos, formando uma parte distinta do verbete”; d) há 
um índice de francês-inglês de 10.000 palavras francesas com suas traduções 
para o inglês e remissões para os respectivos verbetes. Zöfgen termina suas 
considerações sobre o DAC dizendo que esse DB é de longe o melhor DBA 
no mundo. Um outro bom DBA citado por ele é um de alemão-russo, pu-
blicado em 1966. Após algumas outras observações (por exemplo, citando 
Denisov, sobre a LP russa), o autor discute problemas dos DBs em geral e faz 
sugestões para DBAs. Essas e outras sugestões serão apresentadas no subcapí-
tulo seguinte.

Celotti (2002: 455), depois de constatar que os DBs são freqüentemente 
olhados com desconfiança pelos professores, pergunta se “a busca da equivalên-
cia não poderia fazer surgir o aspecto cultural de certos itens lexicais” e se os 
exemplos, as expressões idiomáticas e as colocações não poderiam “abrir uma ja-
nela para a cultura”. A autora verifica como aspectos culturais são abordados em 
três DBs de francês-italiano (“sem dúvida os mais utilizados pelos aprendizes de 
francês”) e conclui que o DB “revela-se hoje, na sua fase de transformação, um 
instrumento de reflexão sobre a cultura” e leva o aprendiz “a desvendar as mil 
facetas da cultura presentes na língua” (p. 464).237

O artigo de Werner (2005) não trata especificamente de DBAs, mas da 
utilidade de DBs comuns no ensino de línguas estrangeiras, mais exatamen-

237 Fourment-Berni Canani (2002) mostra como seu próprio dicionário, o Dizionario di ap-
prendimento della lingua francese (1998), um DB de francês-italiano, “destinado aos jovens fa-
lantes de italiano e concebido explicitamente para a aprendizagem de uma língua estrangeira”, 
trata os aspectos culturais.
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te do espanhol. O autor compara DMs e DBs, mostrando suas respectivas 
vantagens e desvantagens na recepção e na produção de textos. Destacando 
as vantagens dos DBs, ele afirma que “a maioria dos problemas causados pela 
consulta a um DB é conseqüência das imperfeições de determinados dicio-
nários ou do uso inadequado da obra de consulta” (p. 77). E observa ainda: 
“Praticamente não existem dicionários bilíngües de aprendizagem no sentido 
estrito de learning dictionaries, e muito poucos no sentido mais amplo de 
learners’ dictionaries [...].” (p. 80) 

Para concluir este subcapítulo, cito, também em ordem cronológica, 
alguns trabalhos brasileiros sobre DBs destinados a aprendizes de línguas 
(sendo que Gomes de Matos 1973 já foi mencionado acima). Usei a expres-
são “DBs destinados a aprendizes de línguas”, que significa que esses DBs não 
são necessariamente verdadeiros DBAs. Se um mesmo(a) autor(a) tiver escri-
to vários trabalhos sobre o mesmo assunto, ou assuntos muito semelhantes, 
eles serão mencionados no mesmo parágrafo. 

Schmitz (1984) não se refere a DBAs, mas menciona o ensino de lín-
guas e considera que DBs são importantes instrumentos de trabalho para alu-
nos (como também para professores, tradutores e outros). O autor analisou 
DBs do par de línguas inglês e português, constatando muitos pontos fracos. 
No final, faz algumas sugestões para melhorias: a inclusão de frases-modelo, 
com sua tradução, e de sinônimos e antônimos; o acréscimo de explicações 
de palavras pouco comuns (como sinecura); um maior cuidado com os falsos 
amigos e com as marcas de uso (que “deveriam ser revisados periodicamen-
te”).

O artigo de Amaral (1989) é parecido com o de Schmitz, pois a autora 
também não se refere especificamente a DBAs, mas menciona “meus alunos” 
como usuários, e ela também analisou DBs e faz sugestões para melhorias. A 
diferença é que seu objeto de estudo foram DBs do par de línguas espanhol 
e português. Suas críticas são bem contundentes. Além de algumas das su-
gestões de Schmitz, Amaral enumera as seguintes: inclusão de comentários 
comparativos e de informações mais completas sobre os verbos; uso de “in-
dicações gráficas claras”; atualização constante do DB. Na introdução da tese 
de doutorado da mesma autora (Amaral 1995), lê-se: 

A tese aborda o dicionário bilíngue espanhol-português/português-espa-
nhol como um material didático de apoio para o aprendizado da língua 
espanhola por falante do português em sua variante brasileira. Almejamos, 
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com este trabalho, poder conscientizá-lo a respeito da inevitável filtragem 
de fundo lingüístico, filosófico e ideológico presente em toda a obra lexi-
cográfica (como em toda a produção humana), com o intuito de ajudá-
lo a tornar-se um usuário mais crítico. [...] Apresentamos, para tanto, 
a análise de seis dicionários bilíngües produzidos no Brasil, nos últimos 
cinqüenta anos, vindos de um corpus inicial de quarenta e seis dicioná-
rios (dezessete espanhol-português; onze português-espanhol e dezoito 
espanhol-português/português-espanhol), em cujo perfil estão incluídas 
as características de semasiológico (termo-> noção), escolar, prescritivo 
e descritivo, com entradas alistadas em ordem alfabética. Esta análise 
pretendeu ser representativa dos acertos e desacertos do corpus total, em 
nível de microestrutura e macroestrutura. A partir dela, pôde-se apontar 
sugestões e subsídios para a confecção dos bilíngües nas línguas em ques-
tão. Por outro lado, ao relacionar algumas referências históricas sobre a 
obra lexicográfica bilíngüe, reservamos um espaço para expor o que pude-
mos levantar sobre a história de dois lexicógrafos brasileiros, Idel Becker 
e Hamílcar de Garcia, cujos dicionários bilíngües são importantes marcos 
na lexicografia nacional. Tratando-se de dicionários escolares, realizamos 
também um questionário junto a alunos universitários de espanhol, com 
o intuito de conhecer mais sobre sua relação com esse tipo de material 
didático. Para embasar nossa visão sobre o vasto campo da lexicografia, 
resenhamos vários estudos a respeito de diferentes aspectos da lexicografia 
monolíngüe e bilíngüe, bem como algumas reflexões teóricas importan-
tes, no campo filosófico-educacional, para fundamentar nossa discussão 
sobre o usuário e, conseqüentemente, sobre uma nova maneira de pensar 
o dicionário escolar.

Fernández & Flavian (1995) começam o interessante relato de sua 
experiência em elaborar um minidicionário espanhol-português/português-
espanhol com as seguintes palavras:

Diante da falta de dicionários espanhol-português no Brasil (os poucos 
que existem são antes glossários, a maioria elaborada no exterior), nos 
propusemos a elaborar um material destinado principalmente ao público 
estudantil brasileiro de nível médio. Comparando dicionários escolares 
de outros países, chegou-se à conclusão de que 10.000 palavras de cada 
idioma seria um número mínimo aceitável para configurar uma obra de 
apoio ao estudo básico.238

A monografia de Silva (1995) foi aparentemente resumida em Silva 
(2001), já que os dois trabalhos têm o mesmo título. A autora, depois de afir-
mar que as “imprecisões, incoerências e lacunas freqüentemente encontradas 

238 As autoras contam sua experiência de outra maneira em Fernández & Flavian (2006).



272

HerBerT ANDreAs WeLker

nos dicionários constituem um obstáculo para a aprendizagem”, analisa ver-
betes de três DBs (do par de línguas francês e português) “usados com freqü-
ência entre os aprendizes” e indica “as inadequações que poderiam perturbar a 
aprendizagem, quando o consulente ainda é inexperiente”. Os três DBs foram 
editados na década de 1990 e parecem abranger, no total (isto é, nas duas di-
reções), entre 30.000 e 45.000 verbetes. Na sua conclusão, Silva observa que 
foram constatadas muitas falhas nos DBs examinados. A autora analisa DBs do 
mesmo par de línguas também na sua dissertação de mestrado (Silva 1998) e 
na tese de doutorado (2002), onde faz sugestões para melhores verbetes. Qua-
tro de tais verbetes são apresentados também em Silva (2003), onde a autora 
afirma que “ainda falta uma obra lexicográfica bilíngüe de médio porte, do tipo 
padrão que contemple as línguas francesa e portuguesa do Brasil e que trate de 
modo apropriado o léxico básico”.  Em Silva (2006), um breve resumo da tese 
de doutorado, são mostrados mais verbetes; em Silva (2004), a autora fala sobre 
problemas de equivalência e mostra quais tipos de informações são dadas sobre 
seis lexemas em quatro DBs, e em Silva (2006a) é verificado como os estrangei-
rismos são tratados em DBs do referido par de línguas. 

Schmitz (1998), depois de citar alguns autores, discorre brevemente 
sobre algumas questões ligadas aos DBs, sendo que ele se refere a três tipos: 
tradicionais, “semibilíngües” e DBs especializados. Mostrando um verbete 
no qual são simplesmente listados catorze equivalentes, ele recomenda que 
o lexicógrafo se baseie em DMs para dar mais informações. Sobre os “semi-
bilíngües” (que, em 6.1, eu divido em DMTs e DDLMs), Schmitz diz que 
eles apresentam “melhores condições para um aprendizado mais adequado do 
que o DB tradicional” (p. 164). Quanto aos especializados ou técnicos, ele 
adverte que a elaboração desses deve ser atrelada ao estudo da terminologia. 
No final, recomenda o formato “semibilíngüe” e sugere que se incluam nos 
DBs expressões típicas da cultura e da língua materna, como manteiga derre-
tida ou jogo de cintura.

Alves & Antunes (1998) trazem algumas informações sobre um “Di-
cionário Básico Italiano-Português”, de cerca de 9.000 entradas, que estavam 
elaborando na época e que deveria ser um “instrumento pedagógico para o 
estudante brasileiro” (p. 126). Nesse DB, haveria uma síntese da gramática ita-
liana, e os verbetes seriam “providos de variadas informações gramaticais e de 
exemplos contextualizados para todas as acepções” (ibid.). Todos os exemplos 
seriam traduzidos. A finalidade do dicionário era auxiliar “na compreensão das 
acepções e do emprego morfossintático das unidades lexicais” (p. 128).
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A dissertação de mestrado de Höfling (2000) é resumida em Höfling 
(2006a). A autora verificou como substantivos concretos são definidos em 
DMs de inglês assim como em DBs e em “semibilíngües” inglês-português. 
Ela discute os problemas que definições e equivalentes constituem para apren-
dizes de línguas, relata um pequeno estudo – por questionário – sobre o uso 
de dicionários, trata mais detalhadamente da problemática das definições e 
faz uma proposta de uma “definição padrão” para DBs. Tal definição seria 
dada na LE, quando o dicionário se dirigisse a consulentes com nível mais 
avançado de proficiência nesse idioma, porém na LM no caso de iniciantes. 
Como em ambos os casos seriam indicados também equivalentes, o dicioná-
rio para aprendizes avançados seria um DMT (dicionário monolíngüe com 
traduções). Aquele para iniciantes seria um DB, porém com o acréscimo de 
definições na LM, como na proposta da autora seguinte. 

Longo (2000) fala do projeto de um DB inglês-português para falan-
tes de português que são iniciantes no outro idioma. Esse DB teria cerca de 
3.000 verbetes e seria “uma ferramenta para a competência ativa”, isto é, “um 
dicionário de comunicação e não meramente um dicionário de compreensão” 
(p. 286). Depois de mostrar os problemas que tanto DMAEs quanto DBs 
tradicionais podem causar para aprendizes iniciantes, a autora menciona os 
“dicionários híbridos, ou ‘semi-bilíngües’” (nos quais há tanto definições na 
LE quanto equivalentes na LM) e propõe, para o DB projetado, que o signi-
ficado dos lemas seja indicado não somente por equivalentes como também 
por definições na LM (as quais precederiam os equivalentes). Por exemplo, 
o lema ladybird seria explicado da seguinte maneira: “pequeno besouro de 
forma arredondada, vermelho com pintas pretas; joaninha”. Segundo a au-
tora, tal conjunção de dois elementos (definições, equivalentes) facilitaria a 
compreensão. Na sua opinião, “as definições devem conter não apenas espe-
cificações lingüísticas, mas também culturais” e  somente dessa maneira “o 
aprendiz de língua estrangeira será estimulado a utilizar o dicionário como 
uma ferramenta para desenvolver sua competência comunicativa”. 239

Referindo-se a Borba (1996), Zavaglia & Zavaglia (2000) fazem uma 
proposta para dicionários valenciais bilíngües ativos (português-francês e por-
tuguês-italiano) e apresentam, como exemplo, um verbete de cada um desses 

239 Não fica claro como as definições em LM aumentariam a capacidade comunicativa em Le; 
elas são úteis apenas quando o aluno não conhece o significado dos equivalentes (“joaninha” 
no exemplo). Nesse projeto de um DB para iniciantes, pode-se ainda criticar o fato de que os 
exemplos ilustrativos não seriam traduzidos. 
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DBs. Segundo essa proposta, a microestrutura seria baseada na do Dicionário 
de Usos do Português Contemporâneo do Brasil (DUP, que estava sendo elabora-
do e que ia ser publicado em 2002). Além das definições e abonações tiradas 
do DUP, as autoras incluíram definições e exemplos tirados de um DM de 
francês e de um DM de italiano, respectivamente; os exemplos são traduzidos 
para o português.240

No segundo capítulo – de 120 páginas – do livro de Carvalho (2001), 
encontra-se a primeira introdução brasileira à lexicografia bilíngüe. Como os 
exemplos dados são quase sempre de dicionários do par de línguas português 
e alemão e que o restante do livro trata do idioma alemão (de preposições e 
de propostas para verbetes de preposições), a obra parece ser pouco lida. Ela 
merece ser mencionada aqui, embora o objeto do estudo sejam DBs em geral, 
não DBAs em particular. 

Depois de  fazer algumas observações gerais sobre DBs – inclusive DBs 
híbridos ou “semi-bilíngües” – e sobre as dificuldades que aprendizes têm ao 
consultarem DMs, Tosqui (2002a) resume alguns artigos de opinião e relatos 
de pesquisas empíricas, os quais não se referem apenas a DBs. Em Tosqui 
(2004), a mesma autora resume sucintamente sua dissertação de mestrado 
(Tosqui 2002), na qual verificou como são tratados advérbios modalizadores 
afetivos (por exemplo, francamente, honestamente) em dois DBs e em dois 
dicionários “semi-bilíngües”, propondo, em seguida, um modelo de verbete 
mais informativo para um dicionário desse último tipo.

Da tese de doutorado de Assirati (2003) encontra-se o seguinte resumo 
no Banco de Teses da CAPES241:

Mesmo sendo uma ferramenta de fundamental importância no processo 
ensino/aprendizagem da língua inglesa, os dicionários escolares bilíngües 
inglês-português/português-inglês, adotados no Brasil, estão longe de ser 
obras satisfatórias, tanto no que se refere à macroestrutura, como à micro-
estrutura. As inadequações apresentadas pela grande maioria dessas obras 
podem comprometer seriamente o entendimento dos alunos brasileiros e 
dos consulentes em geral, aprendizes do inglês. Há, em geral, uma total 
ignorância sobre as questões lexicográficas por parte dos alunos, que não 
recebem orientação de seus professores sobre os conteúdos do dicionário. 
Esta tese procura verificar as falhas apresentadas por três dicionários es-

240 Tanto Zavaglia (Adriana) quanto Zavaglia (Claudia) têm outros trabalhos publicados sobre 
DBs. Porém, não parecem ter como tema dicionários para aprendizes. Já os dicionários valen-
ciais podem ser considerados, em certa medida, DBAs. Cf. 6.6.
241 CAPes = Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível superior.
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colares bilíngües, focalizando aspectos lexicográficos tais como a equiva-
lência, a definição, os exemplos, o tratamento polissêmico e homonímico, 
dentre outros. Estabelece como parâmetro para uma comparação quatro 
dicionários monolíngües inglês-inglês, cuja qualidade é comprovadamen-
te excelente. Em cada verbete analisado, apresenta críticas e sugestões para 
o aperfeiçoamento dos pontos problemáticos, visando a um texto lexico-
gráfico de melhor qualidade.

O objetivo da dissertação de mestrado de Duran (2004) foi “apresentar 
uma proposta de inserção do dicionário semibilíngüe na tipologia de dicio-
nários” após a verificação das seguintes “hipóteses: 1) trata-se de um novo 
tipo de dicionário, alternativo ao bilíngüe e ao monolíngüe; 2) trata-se de um 
sucedâneo do dicionário bilíngüe; 3) trata-se de um subtipo do dicionário 
bilíngüe”. Depois de discorrer sobres questões lexicográficas em geral e so-
bre a LP em especial, a autora conclui que o “semibilíngüe é um subtipo do 
dicionário bilíngüe”, e ela propõe como denominação “dicionário bilíngüe 
pedagógico”242 (citado conforme o resumo da dissertação). Esse termo não é 
usado por Duran & Xatara (2007), embora o tema desse artigo também seja 
a tipologia dos DBs. Em Duran & Xatara (2005, 2006, 2007a, 2008) são 
apresentados diversos aspectos tratados na dissertação.

Afirmando que mesmo “professores experientes carecem de critérios 
técnico-científicos claros capazes de nortear a escolha de um bom DB”, Da-
mim & Bugueño (2005), atendo-se a DBs de português-inglês, objetivam 
oferecer tais critérios. Os “parâmetros” escolhidos são: a) público-alvo; b) di-
recionalidade do dicionário; c) função da obra; d) especificidade das línguas 
(parâmetro concernente à “transposição” entre as línguas envolvidas). Os au-
tores observam que “a qualidade e um dicionário deve estar relacionada à 
adequação entre a sua proposta e as necessidades de seus usuários”. 

Humblé (2006) compara quatro DBs – de inglês-português/portu-
guês-inglês – que estão “entre os mais populares no mercado brasileiro”,  
avaliando “seu conteúdo ao nível de número de verbetes, tipo de verbetes, 
uso de exemplos, e a adequação ao uso tanto no sentido de produção quan-
to da compreensão” e chegando à conclusão de que “todos quatro são me-
lhores do que muitas vezes se espera, embora algumas decisões não parecem 
revelar uma política firmemente estabelecida em alguns deles” (p. 253).243 

242 essa denominação será criticada em 6.1.1.1.
243 Os DBs analisados são: LAROUSSE Essencial Dicionário inglês-português/português-inglês 
(2005), LONGMAN Dicionário escolar inglês-português/português-inglês (2002), MICHAELIS 
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O autor considera que cada um deles “representa, por um preço modesto, 
uma obra de consulta feita com muita seriedade” e “tem algumas coisas a 
oferecer que o outro não oferece” (p. 271s.). Essa última afirmação já im-
plica que nenhum deles parece ser ideal ou excelente, mas isso não invalida 
o que consta no título do artigo: eles são, segundo Humblé, melhores “do 
que muitos pensam”.

 Zavaglia & Silva (2006) apresentam o projeto de um dicionário mul-
tilingüe (português-LE) de verbos, mais exatamente de verbos preposicio-
nados. Esse projeto visa “atender, pelo menos em parte, às necessidades dos 
consulentes que recorrem a um dicionário especial para alcançar uma melhor 
compreensão e utilização das diversas acepções e usos de um verbo preposi-
cionado, pois a identificação apropriada da preposição certamente evitará tra-
duções ou produções de texto equivocadas” (p. 89). A limitação à indicação 
da regência é de lamentar, pois para a produção de textos são necessárias bem 
mais informações.

Vital (2006) faz uma análise detalhada de quatro DBs de inglês-por-
tuguês/português-inglês (dois deles coincidindo com aqueles examinados por 
Humblé 2006) e verifica, mediante questionários, o uso desses DBs por 361 
alunos da quinta e da oitava séries em escolas públicas e privadas assim como 
as opiniões e atitudes de professores.

Reis (2008) compara o tratamento dado às expressões idiomáticas em 
quatro DBs de francês-português/português-francês (cf. 6.8, nota 383). 

Depois de constatar as falhas nos DBs de francês-português (cf. os 
diversos trabalhos da autora citados supra), Silva (2008) afirma ter decidido 
“iniciar a produção de um protótipo de DB na direção Francês-Português, 
visando a decodificação (LE→LM), para um público aprendiz iniciante”. Ela 
descreve o modo de elaboração de tal DB assim como a microestrutura (abs-
trata) de verbetes de substantivos e de verbos e mostra seis verbetes, quatro de 
substantivos e dois de verbos.

Na sua breve apresentação da lexicografia brasileira, Humblé (2008) 
traz as seguintes informações valiosas sobre a situação dos DBs no Brasil: 

Existem pelo menos sessenta diferentes edições de dicionários de inglês-
português. Algumas são publicadas por editoras brasileiras (Ática, FTD, 

Dicionário escolar inglês-português/português-inglês (2001) e OXFORD Dicionário escolar para 
estudantes brasileiros de inglês (1999).
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Martins), outras são edições locais de editoras internacionais como 
Oxford, Larousse e Longman. A maioria desses dicionários é de tamanho 
médio: entre 30.000 e 40.000 lemas. Há apenas um DB inglês maior, 
Hoauiss-Taylor, totalmente desatualizado. 
O segundo maior contingente é de DBs de espanhol-português. Existem 
cerca de 35, todos eles de tamanho médio. Os poucos dicionários maiores 
são obsoletos; o maior data dos anos 1940.
Em terceiro lugar vêm os DBs de francês; deles há apenas treze. Somente 
um deles (Burtin-Vinholes) é de tamanho grande. Sua primeira edição foi 
publicada há várias décadas. Por falta de um melhor, ele vem continua-
mente sendo re-impresso.
Em seguida vêm os DBs de italiano e de alemão; de cada um desses idio-
mas há oito. [...] a qualidade desses dicionários deixa a desejar.
Há três dicionários de japonês-português, um número pequeno conside-
rando que somente no estado de São Paulo a população de japoneses é de 
um milhão.
[Além dos dicionários mencionados] existem um DB de hebraico e um de 
tupi-guarani. Não há outros DBs brasileiros.

É claro que, na grande maioria, esses dicionários não são DBAs. Po-
rém, tratando em um item especialmente de DBs de inglês, Humblé afirma 
que em 1999 foi publicado um dicionário relativamente pequeno que niti-
damente pretendia ajudar na codificação. “Os exemplos eram parcialmente 
autênticos, e havia notas de uso. Pela primeira vez, não era um dicionário 
bidirecional comum, mas focalizava apenas o aprendiz brasileiro.” Esse e mais 
três outros DBs foram analisados por Humblé (2006; cf. supra).

Na sua tese de doutorado, Duran (2008a) apresenta “parâmetros que 
possam ser utilizados para orientar melhorias e inovações lexicográficas, a fim 
de atender as dificuldades dos brasileiros na codificação escrita em línguas 
estrangeiras.” A autora chega à seguinte conclusão: 

[...] algumas das dificuldades solucionáveis por meio da consulta ao dicio-
nário já são satisfatoriamente atendidas pelas obras disponíveis, embora 
seja oportuno otimizar o acesso dos usuários às informações. Há necessi-
dades, porém, que não são atendidas pelos dicionários ou são atendidas 
apenas parcialmente. A principal delas é a busca de equivalentes para itens 
lexicais do português. Há carência de dicionários bilíngües na direção 
português-línguas estrangeiras que possuam, principalmente, a grande 
maioria dos sentidos e as colocações mais recorrentes de cada item lexical 
do português, além de ampla exemplificação do uso dos equivalentes em 
línguas estrangeiras. 
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Depois dessas constatações, a autora apresenta uma proposta para a 
elaboração de DBAs de codificação, mais exatamente de dicionários eletrô-
nicos.244

 Terminando esse pequeno histórico da metalexicografia bilíngüe bra-
sileira, pode-se afirmar que, embora a metalexicografia monolíngüe ultrapasse 
em muito a bilíngüe, o interesse por DBs – e especialmente por DBs destina-
dos a aprendizes de línguas – tem aumentado bastante nos últimos dez anos.

4.2.2.2 Sobre as características de bons DBAs

No início deste subcapítulo 4.2.2, foi dito que muitas das sugestões 
para melhorias em DBs gerais são válidas também para DBAs, porque essas 
sugestões, na maioria das vezes, dizem respeito à produção de textos. Por con-
seguinte, várias das observações feitas lá podem ser retomadas aqui.

Finalidades ou funções do DBA

Primeiramente, é importante que se defina(m) a(s) finalidade(s) do 
dicionário.245 Em 2.2 já foram citados autores que diferenciaram várias fina-
lidades, ou funções, dos dicionários em geral. 

No caso dos DBs, Welker (2003: 18ss.) distinguiu, para cada uma das 
línguas de um par de idiomas, cinco tipos de dicionários, ou seja, esses DBs 
teriam a finalidade, ou função, de auxiliar em cinco circunstâncias: compre-
ensão superficial (de textos escritos ou falados),  compreensão aprofundada 
(normalmente de textos escritos), tradução (LE→LM), versão (LM→LE), 

244 Citado conforme o resumo que a autora me enviou. A defesa da tese ocorreu no mês da 
publicação deste livro.
245 O alemão Wiegand (1987: 200) introduziu o termo Zweck (finalidade, fim, propósito, 
objetivo) e desde então fala da genuína finalidade de dicionários ou de seus componentes (cf. 
nota 38). Outros autores usaram o termo função (tendo sido o primeiro sweet 1899). sobre o 
emprego dos dois termos (Zweck, função) discutiram Wiegand e Bergenholtz & Tarp (cf. Wie-
gand 2001, Bergenholtz & Tarp 2002, 2003). Vejamos primeiro a diferença entre  finalidade e 
objetivo, que me parece ser a seguinte: uma pessoa tem um objetivo, mas uma coisa tem uma 
finalidade. Quando se diz que um estudo, um livro, um filme “tem o objetivo de ..”, quer-se 
dizer, na verdade, que o autor desses produtos tem esse objetivo, o qual ele pretende atingir 
mediante a elaboração e divulgação deles. Já esses produtos têm determinadas finalidades. O 
uso do termo função deveria ser limitado à referência a objetos em geral, não ao produto de 
determinado autor. Por exemplo: o objetivo do autor X é mostrar os efeitos do aquecimento 
global; seu filme/livro/etc. tem a finalidade de mostrar isso; filmes têm a função de divertir/
informar/etc. 
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produção livre na LE. Referindo-se a Tarp (1995), o autor diferenciou duas 
situações da produção livre: em uma, pensa-se na LE, e na outra, pensa-se, em 
grande parte, na LM. Welker (ibid.: 28s.) considera que na primeira pode-se 
usar um DM, de preferência um onomasiológico (pois, não se conhecendo 
a palavra que procura, não vai achá-la num dicionário alfabético), ao passo 
que na segunda situação será consultado um DB. Havendo cinco funções, 
deveriam ser produzidos dez DBs para cada par de línguas, o que é inviável no 
caso da maioria de pares de línguas.246 Mas o autor não pensou em aprendizes 
como usuários, e sim em consulentes em geral. No caso de DBs pedagógicos, 
pode-se reduzir o número de circunstâncias, pelas seguintes razões:

Normalmente afirma-se que, para a compreensão (recepção), a macro-
estrutura deve ser grande, enquanto para a codificação (seja na versão seja na 
produção livre), ela pode ser bem menor. Mas Welker (ibid.: 27) argumenta 
que tradutores precisam, para verter para a LE, de DBs com o maior número 
possível de verbetes, visto que os textos que eles têm que verter podem conter 
qualquer palavra. Isso já não é o caso de aprendizes. Embora esses muitas 
vezes também façam traduções na direção LM→LE, os textos escolhidos se-
rão mais simples, contendo menos palavras desconhecidas ou raras. Desse 
modo, em DPBs as circunstâncias “versão (LM→LE)” e “produção livre” 
podem ser cobertas por um único tipo de dicionário. Quanto à circunstância 
“compreensão superficial”, é aparentemente nessa que a maioria das editoras e 
autores pensa quando publicam DBs, pois, como vimos, numerosos DBs não 
oferecem mais do que, para cada lema, uma lista de equivalentes; outros dão 
poucas informações a mais. O aprendiz, no entanto, deveria ser provido de 
informações que lhe possibilitem não somente compreender a respectiva pa-
lavra o mais exatamente possível, mas também ter uma idéia aproximada em 
que situação pode usá-la. Digo “aproximada” porque o dicionário de recepção 
não é um dicionário de produção, ou seja, ele não precisa, ou não pode, dar 
todas as informações necessárias para escrever ou falar corretamente. Mas, 
consultando-o, o aprendiz talvez guarde o item lexical da LE na memória 
ou o anote, de sorte que ele poderá usar uma palavra em contexto errado 
se ela não estiver acompanhada de nenhuma informação. Por exemplo, um 
estrangeiro que encontre, para a palavra labuta, simplesmente o equivalente 

246 Como foi dito na nota 225, há pares de línguas para os quais a produção lexicográfica é 
muito grande (e.g. francês-inglês), publicando-se muitos tipos de DBs, de modo que seria 
possível elaborar – não necessariamente em uma única editora – os dez DBs monofuncionais 
mencionados.
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de “trabalho”, pensaria que pode dizer “tenho uma labuta a fazer”. Portanto, 
mesmo que não se dêem todas as informações necessárias para a produção 
correta de textos, teria que ser informado,  num dicionário de recepção, que 
há restrições de uso. Em vez de marcas de uso ou outros tipos de componen-
tes, poderia simplesmente ser colocado um aviso de uso restrito, solicitando 
ao consulente procurar maiores informações em um DB de produção ou em 
um DMAE. Em suma, a microestrutura dos DBPs não pode conter apenas 
equivalentes, e, de preferência, ela serviria para uma compreensão aprofun-
dada, de forma que excluo, para aprendizes de línguas, o tipo de dicionário 
“para compreensão superficial”.

No tipo “dicionário que serve na tradução”, também precisa-se de 
maiores informações sobre os itens lexicais da LE do que num DB simples 
(para a compreensão superficial), pois, do contrário, não se consegue encon-
trar o equivalente adequado. Mas, não destinando-se a um tradutor profissio-
nal, tal DB não necessita dar todas as informações de que esse último pode 
precisar. Assim, para aprendizes, um bom dicionário para a compreensão 
aprofundada serviria também para fazer traduções.

Chega-se, por conseguinte, para aprendizes de línguas, aos dois tipos 
mencionados pela maioria dos especialistas: dicionário de recepção, de de-
codificação (porém, com as informações necessárias para uma compreensão 
profunda e para a tradução) e dicionário de produção, de codificação. Como 
já foi dito, esses dois tipos podem ser chamados “passivo” e “ativo”, respecti-
vamente.247

 Mas essa distinção não é suficiente no caso de aprendizes de línguas. 
Como o título “advanced learners’ dictionary” de vários DMAEs sugere, tem-
se que diferenciar níveis de aprendizagem, e, em geral, distinguem-se os níveis 
inicial, intermediário e avançado (cf. Tarp 2006: 314).248 O mesmo deve-se 
fazer com os DBAs, embora neles a diferença não seja tão importante, pois 
os aprendizes vão entender os equivalentes (tanto na LM em dicionários pas-

247 Além da recepção e da produção de textos, menciona-se freqüentemente a aprendizagem do 
vocabulário como terceira circunstância de uso de DPs. Porém, via de regra, os dicionários bi-
língües não são utilizados com esse objetivo. eles são consultados quer para compreender-se o 
significado (e conotações) ou para conhecer-se o equivalente em LM de lexemas desconhecidos 
quer para saber-se qual item lexical deve ser usado ao produzir-se um texto no idioma estran-
geiro. Isso não impede que se incluam nos bons DBs informações (por exemplo, sobre campos 
semânticos) que permitem a ampliação do vocabulário. sobretudo os raros DPBs temáticos 
foram elaborados para ajudar na aprendizagem do vocabulário (cf. 6.4). 
248 seria necessário definir mais claramente do que de costume os três estágios (indicando-se 
quer horas-aula de ensino quer tipos de exame realizados após cada um). 
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sivos quanto na LE em dicionários ativos) assim como as explicações dadas 
na LM. Mesmo assim, a distinção é útil, porque para os alunos iniciantes ou 
intermediários não é preciso incluir tantos lexemas quanto para estudantes 
avançados.249 

Direcionalidade

Em 4.2.1.2 foi mencionado o termo bidirecional, que significa que 
o DB dirige-se aos falantes das duas línguas. A bidirecionalidade – muito 
comum – foi criticada por vários autores. Humblé (2006: 265s.), ao analisar 
quatro DBs brasileiros, diz que eles “declaram se dirigir especificamente a um 
público brasileiro, indo contra a tradição lexicográfica européia que costuma 
fazer dicionários bilíngües dirigidos a dois públicos. Nesse sentido os dicio-
nários brasileiros são mais avançados do que os europeus.”

Uma das explicações da publicação de DBs bidirecionais na Europa 
é, ao meu ver, que lá o envio de mercadorias é mais rápido e menos caro, 
fato aproveitado pelas editoras para vender seus livros ao maior número 
possível de usuários. Um outro fator é que nos países mais ricos e/ou maio-
res, é mais fácil produzir DBs; por exemplo, pode-se elaborar um determi-
nado DB e, a partir dele, fazer novas versões para outras línguas. Também 
no Brasil existem essas obras importadas, mas, como diz Humblé, cada vez 
mais produzem-se DBs dirigidos especificamente a brasileiros – o que não 
implica necessariamente que são melhores, pois é claro que um pequeno 
DB para brasileiros pode não conter tantas informações úteis quanto um 
grande DB bidirecional.

249 Não somente a macroestrutura como também a microestrutura pode ser menor, porque de 
alunos iniciantes ou intermediários espera-se menos correção nas suas frases (escritas ou fala-
das) do que de aprendizes avançados, de modo que eles precisam de menos informações deta-
lhadas. Diga-se de passagem: enquanto a gramática pode ser dominada após um certo número 
de horas-aula de ensino, o léxico constitui um problema tão grande que dificilmente alunos 
avançados, e nem mesmo professores que não sejam falantes nativos do idioma que ensinam, 
o dominam como falantes nativos (que, por sua vez, também precisam de vez em quando de 
informações sobre itens lexicais, razão pela qual DLMs existem). Dos professores de Le geral-
mente pensa-se que dominam o idioma, mas nos aprendizes compreendem-se e perdoem-se, 
em certa medida, os erros lexicais cometidos. No entanto, almeja-se que eles se expressem 
corretamente, de sorte que o DBA de produção deve oferecer todas as informações necessárias 
para isso. Quanto aos iniciantes, penso que eles não precisam de nenhum tipo de dicionário 
(nem mono nem bilíngüe) nos dois ou três primeiros semestres – desde que haja glossários 
nos seus livros-texto – já que vão ler apenas os textos constantes desses livros e produzir textos 
usando somente as palavras aprendidas. Quando – por exemplo, falando ou escrevendo  sobre 
sua própria vida – precisarem de mais palavras, podem perguntar ao professor. Mas, é claro, 
podem também consultar um DB.
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Contudo, pensando-se em DBs de tamanho e macroestrutura seme-
lhantes, é preferível e desejável um DB monodirecional.

A nível internacional, ainda não existem muitos desses DBs mono-
direcionais que possam ser chamados de DBAs.250 Por exemplo, embora de-
claradamente para brasileiros, pequenos DBs como os “mini” pertencentes à 
linha Michaelis não podem ser classificados entre os DBAs, devido à pequena 
microestrutura, a qual se restringe, quase exclusivamente, aos equivalentes.

Os dicionários monodirecionais holandeses Van Dale, por sua vez, ape-
sar de conterem muitas informações e de possuírem uma microestrutura bem 
organizada, também não parecem ser os ideais para aprendizes, por causa da 
sua microestrutura muito complexa, mas eles pretendem ser pedagógicos.251

Características de bons DBAs (quer passivos quer ativos)

Idealmente, o DB é monodirecional, e o DBA, ainda por cima, é adap-
tado aos três grandes níveis de proficiência lingüística (inicial, intermediário, 
avançado).

Al-Kasimi (1977: 109ss.), sem diferenciar DBs passivos de DBs ativos 
e sem referir-se aos aprendizes de línguas, já estabeleceu critérios para bons 
DBs. Vejamos primeiro a maioria daqueles que valem para os dois tipos de 
dicionários (digo “a maioria” porque o autor incluiu alguns critérios que não 
me parecem acertados, ou seja, ele menciona certos componentes que, na 
minha opinião, não precisariam constar num DBA). 

O aspecto externo (formato, diagramação, tipografia) deve ser agradá-•	
vel.
É claro que, sendo monodirecionais, a metalíngua, isto é, a língua das •	
explicações, é sempre a LM do usuário.
Numa introdução deveria ser esclarecido o seguinte a respeito do dicio-•	
nário: 

a finalidade: A quem se destina? Quais as circunstâncias em que pre- �

tende auxiliar (leitura, produção, tradução)?
fontes das informações apresentadas e métodos utilizados na elabora- �

ção

250 Não estou falando aqui de DBs híbridos, que também são monodirecionais e que serão 
abordados em 6.1.
251 “Nesses dicionários, há, depois das informações gerais sobre o lema, uma parte de equiva-
lentes e uma parte sintagmática. Números não somente ligam as duas partes como também 
diferenciam entre classes gramaticais. Assim, o número 2.3 significa que os sintagmas arrolados 
pertencem à acepção 3, e o elemento mais importante é um adjetivo (classe 2).” (Welker 2004: 
212). Bogaards (1990: 168) diz que esses dicionários são de tamanho médio e destinam-se “a 
um público geral assim como a um público de tipo escolar”.
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a quantidade de lemas, sublemas e acepções registradas; �

tipos de informações fornecidas nos verbetes. � 252

Deve existir um guia que esclareça sobre os componentes do dicionário e •	
as informações dadas (a estrutura dos verbetes,  as convenções lexicográ-
ficas, por exemplo, as abreviaturas usadas e os símbolos fonéticos).
Em apêndices, deveriam ou poderiam ser dadas informações sobre fatos •	
como moeda, pesos e medidas, geografia (com mapas), principais insti-
tuições políticas e educacionais do país da LE.
Quanto à macroestrutura do dicionário, o lexicógrafo deve:•	

registrar os lemas na ordem alfabética certa (que, em DBs passivos, se  �

o alfabeto for diferente do da LM, deve ser explicada na introdução ou 
no guia do usuário);
incluir variantes ortográficas (no mesmo verbete e, caso necessário,  �

registrá-las em outro, obedecendo a ordem alfabética);
incluir entre os lemas: nomes próprios (e, o que Al-Kasimi não men- �

cionou, siglas e abreviaturas).
Na microestrutura, o lexicógrafo deve incluir:•	

todas as acepções (digamos: freqüentes) do lema e, evidentemente, os  �

equivalentes delas; mediante elementos diferenciadores claros, facil-
mente compreensíveis, elas devem ser reconhecíveis;
expressões idiomáticas e palavras compostas; �

frases-exemplo, com tradução (elas ajudam tanto na decodificação  �

quanto na codificação)253; elas devem ser breves e informativas; 
marcas de uso (elas são necessárias em DBAs passivos que queiram per- �

mitir uma compreensão aprofundada; em DBAs ativos, estando junto 
aos equivalentes, ajudam a escolher o equivalente adequado).

A respeito das marcas de uso, deve-se acrescentar o seguinte: no caso 
ideal, os equivalentes são realmente equivalentes, inclusive a nível de regis-

252 Al-kasimi menciona ainda a “filosofia gramatical” subjacente. Provavelmente ele quer dizer 
que se deve explicar, por exemplo, por que se usam termos como “objeto direto” ou  “comple-
mento” ou, na própria introdução, “regência” ou “valência”. Como já foi constatado, poucos 
usuários lêem as introduções, e um item como esse certamente não teria muita atração para os 
aprendizes. O autor também inclui, entre as informações a serem dadas nos componentes ante-
riores, uma história da Le. Não há dúvida de que um pequeno histórico possa ser interessante, 
mas acho que é mais tarefa de um curso de línguas para alunos avançados ou intermediários 
(ou mesmo para adultos em nível inicial) do que de um dicionário fornecer tal breve histórico. 
O mesmo vale para informações sobre o sistema de escrita, sobre regras ortográficas e fonoló-
gicas assim como para um compêndio gramatical geral. Vários metalexicógrafos sugeriram que 
DBAs contivessem uma sinopse da gramática da Le, mas, repito, aprendizes devem aprender 
a gramática nas suas aulas, e, quando forem autodidatas, devem consultar livros de gramática. 
Por isso, deve haver tais livros na LM dos usuários. 
253 Na recepção, exemplos permitem melhor compreender o significado; na produção, eles 
ajudam a formar frases corretas.
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tro, conotação etc.; por isso, certas marcas de uso (como “informal”, “chulo” 
etc.) seriam desnecessárias, pois haveria coincidência nas duas línguas, mas 
freqüentemente tais equivalentes perfeitos não  existem.254

Como somente em DBAs ativos são necessárias maiores informações,255 
passo a enumerar apenas para esses mais alguns dos critérios que Al-Kasimi 
– que, repito, nem diferenciou os dois tipos de dicionários nem se referiu 
especificamente a DBAs – elencou. Cabe chamar atenção para o fato de que 
essas informações deveriam ser dadas junto aos equivalentes, não junto aos 
lemas. Isso parece óbvio, mas, por exemplo, a pronúncia raramente é indicada 
junto aos equivalentes.

 O que deve ser acrescido em bons DBAs ativos:

variantes (geralmente regionais) ortográficas;•	
a pronúncia, mediante um sistema de transcrição fonética explicado no •	
guia do usuário (eu acrescentaria que esse sistema deveria ser o AFI);
as possibilidades de hifenização;•	
informações gramaticais: sintáticas, morfológicas (indicação de formas •	
irregulares);
notas lingüísticas e culturais onde necessárias (Al-Kasimi deve ter pensa-•	
do naquilo que posteriormente foi chamado de notas de uso).

Citei esse autor porque, sem pensar especificamente em DBAs, ele 
– bem antes de outros – já enumerou muitas das características de bons 
DBAs.

Outros componentes de DBAs ativos, não mencionados por ele, são 
arrolados, por exemplo, por Zöfgen (1991: 2898s.):

colocações (para as quais valem as mesmas observações feitas sobre colo-•	
cações em DMAEs), obviamente com a tradução;
sinônimos e antônimos na LE (com as devidas explicações sobre possíveis •	
diferenças), que permitiriam variar as formulações, quer na fala quer na 
escrita;
“comentários” (ou seja, notas de uso) sobre diferenças entre LM e LE, •	
para evitar interferências.

254 Digo “freqüentemente”, pois refiro-me a equivalentes de determinadas acepções, não de 
lexemas. sabe-se que equivalentes perfeitos de lexemas (com suas várias acepções) são extre-
mamente raros.
255 No que concerne a DBAs passivos, devem ser acrescidas ilustrações (desenhos, fotos etc.), 
que são uma ajuda importante na compreensão dos itens lexicais da Le. Al-kasimi alerta que 
elas devem ser “realistas e interpretáveis” (p. 111).
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Enquanto Al-Kasimi e Zöfgen disseram o que os DBAs deveriam con-
ter, Atkins (1996) – sem referir-se a aprendizes ou a DBs monodirecionais 
– listou e comentou os componentes que os melhores DBs da época já ofe-
reciam: com exceção da hifenização e de comentários sobre diferenças entre 
LM e LE (dois elementos que a autora pode simplesmente ter esquecido), são 
todos aqueles elencados por Al-Kasimi e Zöfgen.256 Portanto, qualquer DBA 
deve ser avaliado mediante uma verificação se ele possui todas, a maioria ou 
apenas algumas das características apontadas.

No Brasil, Duran & Xatara (2006), tratando de DPBs, mas incluindo 
também observações sobre DPMs, abordam “as características que podem 
contribuir para tornar pedagógico um dicionário” (p. 43). As autoras fazem 
comentários sobre os seguintes elementos: guias do usuário, nomenclatura, 
pronúncia, abreviaturas e símbolos, vocabulário controlado para a metalin-
guagem, definição, marcas de uso ou registro, notas de uso, língua materna (“a 
presença de informações em língua materna em dicionários para aprendizes 
poderia ser gradualmente diminuída na medida em que o nível de domínio 
de língua estrangeira aumentasse” – p. 54), exemplos, colocações e expres-
sões, ilustrações, cores (que “podem ser poderosas aliadas tanto nas ilustrações 
quanto no texto” – p. 61).

Duran (2004: 79) fez uma proposta para um DB de codificação (por-
tuguês-francês), esclarecendo: “[...] em se tratando de unidades lexicais po-
lissêmicas ou homônimas em língua materna, dados suficientes deveriam ser 
fornecidos para permitir a desambigüização e conseqüente seleção do equiva-
lente desejado. Além disso, todas as informações relativas ao uso da unidade 
lexical em língua estrangeira deveriam ser fornecidas.” No verbete mostrado 
pela autora nota-se que as acepções são distinguidas – na LM – mediante 
paráfrases. Em cada acepção, dão-se uma ou mais frases-exemplo na LE, se-
guidas da tradução para a LM, e somente no final aparece o equivalente que 
o usuário procura. Veja: 

256 Atkins (ibid.: 6ss.) enumera também alguns pontos fracos desses DBs, aspectos que somen-
te poderiam ser melhorados em dicionários eletrônicos. Já Dubois-Charlier (1997) chama a 
atenção para os pontos fortes do dicionário Oxford-Hachette French Dictionary, French-English, 
English-French, considerado um dos melhores DBs. ele contém notas de uso e quadros como 
nos DBAs, mas é bidirecional e não se dirige especificamente a aprendizes, sendo os primei-
ros destinatários os tradutores (“tradutores, estudantes de todos os níveis, professores, [...] 
mundo dos negócios”). knowles (1996: 161ss.) o considera uma “obra impressionante”, com 
aparentemente “mais de 350.000 palavras e expressões e mais de 520.000 equivalências de 
tradução”.
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 ENCONTRAR  
 1º. Encontrar incidentalmente. Je l’ai rencontré quand j’arrivais à l’école. 

Eu o encontrei quando estava chegando na escola Ils se sont rencontrés au 
marché. Eles se encontraram no mercado. □ rencontrer  

 2º. Encontrar alguém conforme combinado previamente. 
 Nous avons un rendez-vous l’après-midi. Vamos nos encontrar depois do 

almoço. □ avoir un rendez-vous 
 3º. Conseguir encontrar (achar) alguém. Où je peux trouver un médecin 

le weekend? Onde posso encontrar um médico no fim-de-semana? □ trou-
ver

Al-Kasimi (1977) já havia dito que os exemplos deveriam ser traduzi-
dos. Também Zöfgen (1991: 2898, 1994: 341) e Szende (1999) defendem 
a tradução do exemplo inteiro, pelo fato de ele poder conter palavras des-
conhecidas e ser de difícil compreensão. No Brasil, nas propostas tanto de 
Duran (cf. supra) quanto de Alves & Antunes (1998: 128) e de Alves (2004), 
é prevista a tradução dos exemplos. 

Katzaros (2004), que escreve sobre os exemplos em um DBA francês-
inglês/inglês-francês destinado a jovens alunos franceses (Larousse School French-
English, English-French Dictionary, 2002), mostra que todos os exemplos são 
traduzidos. O autor dá as seguintes informações sobre esse dicionário:

Numa pesquisa entre professores do Ensino Médio foi constatado que 
nos DBs tradicionais os alunos tinham dificuldades em “ler os verbetes, e 
quando procuravam uma tradução, quase nunca conseguiam achar a infor-
mação certa [...] Quase nenhum deles lia todas as categorias semânticas para 
encontrar a tradução correta, e geralmente eles simplesmente escolhiam a 
tradução dada na primeira categoria semântica.” (p. 489).257 Entendendo que 
“o código dos dicionários tradicionais, especialmente os indicadores de sig-
nificado” são complicados demais para esses usuários, os autores do dicioná-
rio decidiram substituí-los por “exemplos ilustrativos”, isto é, frases-exemplo 
(acompanhadas das traduções), pois pensou-se que os exemplos – que levam 
em consideração a idade e as necessidades dos alunos – esclareceriam melhor 
as diferenças entre as acepções e seriam compreendidos mais facilmente. “Pa-
lavras compostas, estruturas importantes e locuções”, que são apresentadas 
no final do verbete, também são ilustradas por exemplos e suas traduções (p. 
488). Katzaros acrescenta que as frases-exemplo têm várias funções: além de 
diferenciar acepções, elas podem mostrar tanto contextos típicos em que os 

257 Com o termo categoria semântica, katzaros deve referir-se às acepções.
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lemas (em determinada acepção) são empregados quanto dar informações 
culturais ou enciclopédicas.258 

Em DBAs destinados a alunos escolares, os exemplos devem ser tradu-
zidos por inteiro. Para o caso de DBs maiores, e faltando espaço para incluir 
a tradução inteira (por exemplo, quando se fornecem várias frases-exemplo 
para cada acepção), a solução dada no dicionário italiano-alemão de verbos 
PONS Wörterbuch der italienischen Verben (Blumenthal & Rovere 1998) é 
muito boa: 1) para cada significado indica-se um equivalente geral, isto é, 
aquele que pode ser empregado no maior número de contextos; 2) em se-
guida, apresentam-se abonações, nas quais o lexema é traduzido caso essa 
tradução difira do equivalente geral (a desvantagem é que, se o usuário não 
entender outras partes do exemplo, terá que consultar os respectivos lemas); 
3) alguns enunciados ou orações são traduzidos integralmente, porque a idéia 
comunicada na LF é expressa de maneira bem diferente na LA. Com esse 
sistema, segue-se a recomendação de o dicionário oferecer equivalentes “de 
sistema” e equivalentes “de tradução”.  

No que diz respeito ao ideal de se produzir, para cada par de línguas 
e para cada comunidade lingüística, pelo menos um dicionário passivo e um 
ativo (por exemplo, francês-português assim como português-francês para 
brasileiros), foi dito que ele tem sido realizado poucas vezes. É claro que, 
se tais dicionários monodirecionais não forem muito grandes, as duas di-
reções (e.g. francês-português e português-francês) podem ser juntadas no 
mesmo livro, que constitui então, como a maioria dos DBs, um dicionário  
bilemático. Necessariamente, na parte passiva (e.g. francês-português) a ma-
croestrutura seria bem maior e a microestrutura bem menor do que na outra 
parte, pois, como já foi dito e repetido, para a recepção de textos o consulente 
precisa da ajuda de um dicionário com muitos lemas e poucas informações 
sobre eles, e para a produção de textos necessita-se de bem menos palavras, 
mas de muitas informações sobre elas. Aparentemente isso foi realizado em 
três dos quatro DBs de inglês para estudantes brasileiros analisados por Hum-
blé (2006: 255)259, nos quais há entre 20 e 30% de páginas a mais na parte 
“passiva” (inglês-português). Porém, seria necessário analisar em detalhe os 
verbetes para saber se a parte “ativa” dá informações suficientes para a pro-

258 Fourment-Berni Canani (2005), que escreve sobre os exemplos no seu próprio DBA (cf. 
nota 237), também menciona o fornecimento de tais informações entre as suas funções e afir-
ma que todos os exemplos são frases e que essas são traduzidas.
259 Veja os títulos dessas obras na nota  243.
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dução. Humblé (ibid.: 269), tendo verificado o que consta sobre alguns dos 
lexemas contidos em um texto de jornal brasileiro, constatou que “[n]enhum 
dos dicionários [...] seria por si só suficiente para traduzir este trecho de jornal 
num inglês totalmente correto”.

Nos quatro DBs comparados por Humblé, o maior problema é o pe-
queno número de verbetes e de acepções, compreensível em DBs escolares. 
Um outro problema que pode ocorrer em qualquer DB ativo são erros de 
tradução ou a falta de indicação do contexto em que o equivalente pode ser 
usado. Por exemplo, num DB de português-francês elogiado por Duran & 
Xatara (2006: 60), por apresentar expressões e seus equivalentes, consta o 
idiomatismo sem pé nem cabeça, traduzido ao francês por ni queue ni tête. É 
uma boa tradução, mas ela não pode ser usada em uma frase tão freqüente 
quanto “é um [e.g. texto] sem pé nem cabeça”, pois “c´est un [...] ni queue 
ni tête” estaria errado. É claro que dificilmente um DB pode evitar qualquer 
erro, e é fácil criticar os dicionários por eventuais falhas (de qualquer ordem), 
mas é importante que o dicionário examinado não apresente algumas grandes 
ou muitas pequenas falhas.

4.2.2.3 Alguns DBAs

No resumo de Zöfgen (1991), no subcapítulo anterior, foi dito que o 
melhor DBA – monodirecional – era, pelo menos até 1994, o Dictionnaire 
de l’Anglais Contemporain (“Dicionário do Inglês Contemporâneo”). Ele é 
interessante porque é um dicionário, em princípio, passivo (inglês-francês 
para franceses), mas que dá, sobre os itens lexicais da LE – que são os lemas 
e sublemas – as informações dos DBs ativos. Ele torna-se, de fato, um DB 
ativo devido ao índice francês-inglês. Ou seja, o usuário pode olhar uma das 
10.000 palavras francesas nesse índice e consultar depois o lema inglês, ou 
vários lemas, para os quais há remissões. No(s) respectivo(s) verbete(s) vai 
encontrar muitas informações. Portanto, esse dicionário é um DB de decodi-
ficação e de codificação (em inglês) ao mesmo tempo.260

260 Parecidos, nesse sentido, são vários dos dicionários de verbos analisados por Welker (2003: 
182ss.). Por exemplo, sobre um famoso dicionário de verbos francês-alemão, que pretende ser 
um dicionário de produção em francês, o autor opina que, no caso de verbos com várias acep-
ções, é muito trabalhoso encontrar o lema adequado através do índice remissivo (p. 184). Com 
relação ao Dictionnaire de l’Anglais Contemporain, Zöfgen (1991: 2898) – que o caracteriza 
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Worsch (1999) brevemente descreveu um DBA monodirecional ale-
mão-inglês/inglês-alemão que havia sido publicado em 1997 (Langenscheidt’s 
Power Dictionary Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch). Os destinatários eram 
apenas falantes de alemão, de modo que a parte de alemão-inglês era de pro-
dução, e a parte de inglês-alemão, de recepção. Esse DB – para aprendizes de 
nível básico ou intermediário – foi muito elogiado por Worsch e por outros, 
mas Welker (2003: 37) opina que as informações dadas na parte de alemão-
inglês (nos verbetes mostrados por Worsch) são insuficientes para a produção 
correta.  

Não tive acesso a esse DBA, mas conheço a versão espanhola (Langen-
scheidt Power Wörterbuch Spanisch). No prefácio e/ou na quarta capa, a edito-
ra afirma que a concepção dos dicionários da linha “Power” é “revolucionária” 
porque as duas partes (no caso, espanhol-alemão e alemão-espanhol) foram 
elaboradas de modo a ajudar na recepção e na produção, respectivamente. Os 
destinatários são alunos do Ensino Fundamental e Médio261 e de escolas de 
línguas. O dicionário contém “cerca de 80.000 lemas e locuções em 1.078 
páginas”, e a editora alega que para a parte de produção foram selecionados 
itens lexicais comumente usados pelos grupos de destinatários. Ela também 
afirma que deu-se muita importância tanto ao “acesso rápido e amigável” 
aos lemas quanto a recursos didáticos. Assim, os lemas – apresentados em 
azul – são sempre mostrados “dentro do seu contexto lingüístico natural”, 
isto é, são incluídas frases-exemplo, locuções, colocações e sinônimos. A obra 
pode ser considerada um DBA também porque há “centenas de janelas com 
informações” (isto é, notas de uso) lingüísticas e culturais, 21 páginas com 
ilustrações coloridas temáticas (“cores e formas”, “frutas e verduras”, “na sala 
de aula” etc.), várias páginas com exemplos de textos que podem servir de 
modelos para os alunos (por exemplo, e-mails) e a indicação de falsos amigos. 
Na parte espanhol-alemão, estão marcados os lemas espanhóis mais freqüen-

com o termo semi-bidirecional – faz uma afirmação semelhante, dizendo que ele é “menos con-
veniente” como dicionário de codificação porque exige do usuário que ele procure o equivalen-
te adequado em vários verbetes.  Tendo em vista que a direcionalidade diz respeito aos usuários 
visados (de modo que esse tipo de dicionário é monodirecional), essas obras poderiam ser 
chamadas não de semi-bidirecionais, e sim de semi-bilemáticos (pois os lemas existem somente 
em uma direção, mas há, no índice, lemas remissivos) ou de monolemáticos com índice. Outros 
DBs semi-bilemáticos são, por exemplo, o Dicionário do Português Contemporâneo (português-
japonês!) e The Kenkyusha Japanese-English Learner’s Dictionary (japonês-inglês para anglófo-
nos). esse último, destinado a alunos iniciantes e intermediários, foi muito elogiado na resenha 
de sharpe (1993). sobre DBs de inglês-japonês, cf. Nakao (1998).
261 este último é concluído na Alemanha aos 19 anos de idade.
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tes; na outra parte, são dadas – obviamente (já que ela pretende ajudar na 
codificação) – informações sobre a valência sintático-semântica; isto é, são 
indicadas as preposições exigidas pelos verbos e os possíveis complementos. 
Examinando os verbetes, constatei logo a seguinte grande falha (incompre-
ensível no caso de uma editora experiente que diz ter dado tanta importância 
ao caráter didático dessa obra): não se diferenciam tipograficamente formas 
femininas e de plural, colocações, expressões idiomáticas, exemplos na forma 
de sintagmas, frases-exemplo, verbos pronominais (quando o lema for um 
verbo simples) e expressões apresentadas como acepções diferentes: tudo está 
em negrito e itálico! Por exemplo, s.v. busca há as duas expressões – aparente-
mente consideradas acepções diferentes, pois numeradas como tais – en busca 
de e la busca y captura, ambas no referido tipo gráfico. O mesmo acontece no 
verbete de burro com apearse del burro e no ver tres en un burro. No verbete 
de agua, estão em negrito e itálico – além do plural las aguas – as “acepções” 
el agua corriente, es agua pasada, está con el agua al cuello, ha corrido mucha 
agua, se me hace la boca agua e claro/clara como el agua. Sobretudo em verbetes 
longos, essa falta de diferenciação de diversos tipos de informações deixa-os 
pouco claros e, portanto, pouco “amigáveis”. Fora essa falha, o dicionário é 
muito bom, pois, por exemplo, além de apontar para falsos amigos, chama  
atenção, na parte de alemão-espanhol, para certos fatos incomuns nos equiva-
lentes espanhóis (por exemplo, no que diz respeito à pronúncia, acentuação, 
ortografia ou sintaxe).

Laufer & Levitzky-Aviad (2006) tratam de um DB de produção (he-
braico-inglês) que foi proposto por Laufer (1995). Depois de citar alguns 
metalexicógrafos que haviam salientado a necessidade de se incluírem mais 
informações nos DBs para que esses servissem à produção de textos, as auto-
ras esclarecem a respeito de tal DB:

Na época, [Laufer] referiu-se a ele como sendo um “dicionário semi-bilín-
güe para fins produtivos”. [...] O termo “semi” significa “meio”, e “semi-
bilíngüe” pode ser entendido como “menos do que bilíngüe”. Visto que 
o dicionário proposto inclui mais informações do que um DB padrão, 
vamos, a partir de agora, nos referir a esse dicionário com a expressão 
“DB plus”. 

  Nesse “DB plus” monodirecional e monolemático (com os lemas na 
LM) haveria para cada acepção: a) o equivalente na LE, com informa-
ções gramaticais sobre ele; b) uma definição em LE; c) exemplo(s) de 
uso do equivalente (obviamente na LE); c) informações paradigmáticas 
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sobre o equivalente (isto é, são mostrados sinônimos, às vezes também 
antônimos, com definição e exemplo); d) a tradução para a LM de 
outros significados do equivalente (para alertar o aprendiz de que, en-
contrando o equivalente em algum texto, ele não tem necessariamente 
o significado do lema). Nota-se que não está prevista a tradução dos 
exemplos. Veja um dos dois verbetes mostrados pelas autoras (omito 
os caracteres hebraicos, deixando apenas a transliteração das palavras 
hebraicas):

(NO’ACH)
1 Comfortable (adj. opp. - uncomfortable)     (NO’ACH FIZIT)
 a. pleasant to be in or on: a comfortable chair. 
 b. free from pain, anxiety, grief: she feels comfortable after the operation.
2 Convenient (adj. opp. – inconvenient) (NO’ACH Me-BCHINAT SIDUR)
 suitable, that avoids trouble or difficulty, easy to get to: Will it be 

convenient for you to start work tomorrow? This is a convenient method 
of payment. The car is parked in a convenient place.

Related words: (related to 1b) 
tranquil (adj)            calm, quiet and peaceful:    (SHAKET, SHALEV)
 She leads a tranquil life in the country.
relaxed (adj)  calm and peaceful in body and mind:   (RAGU’A)
  He spoke in a relaxed way to his friends.

Em 4.2.2.1 foi citado Humblé (2006), que analisou e comparou qua-
tro DBs de inglês-português, destinados especificamente a brasileiros. O 
autor não os caracteriza como DBAs, e sim como “de uso escolar”.262 Ele 
percebeu que um deles (Michaelis Dicionário escolar inglês-português/portu-
guês-inglês, 2001) oferece mais equivalentes do que os outros (mas para um 
número bem menor de lemas) e que ele “não perde para os grandes irmãos 
na hora dos comentários gramaticais, das caixinhas que explicam uma ou 
outra distinção entre palavras parecidas ou falsos amigos” (p. 269). Mesmo 
assim, eu não consideraria esse dicionário um DBA, pelo simples fato de os 
equivalentes geralmente estarem apenas listados, sem nenhuma explicação. O 
próprio Humblé afirma que ele é o mais tradicional (p. 271).

Um outro dos quatro examinados por esse autor é o Longman Dicio-
nário escolar inglês-português/português-inglês (2002). No prefácio (escrito em 
inglês e traduzido para o português), Jeremy Harmer, um “autor de livros 
didáticos e de livros sobre o ensino de inglês”, afirma que esse DB:

262 Mas ele considera dois deles (Oxford e Longman) “mais ‘pedagógicos’” do que os dois outros 
(p. 264).
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Foi concebido para alunos do ensino médio no Brasil. Tem como base um 
corpus de inglês, é claro, mas também utiliza um corpus do português do 
Brasil, criado especialmente para este dicionário, com exemplos da língua 
escrita  e falada relevantes para os adolescentes [...].
Todas as explicações  [...] são dadas em português, e os exemplos [...] 
refletem o mundo em que os alunos vivem.

Após o prefácio e uma página intitulada “Dez coisas que você necessita 
saber sobre este dicionário”, há um “guia rápido” que explica a microestrutu-
ra. Em seguida, há cinco páginas com exercícios sobre “como encontrar infor-
mações neste dicionário”. Entre os componentes externos encontram-se um 
“dicionário ilustrado” (16 páginas com ilustrações coloridas sobre os seguintes 
temas: alimentação, frutas, legumes/verduras, roupas, partes do corpo, escola, 
eletrônica e telecomunicações, esportes, preposições, adjetivos), um “guia de 
gramática” inglesa (9 páginas), um “guia de aspectos culturais” (4 páginas) e 
um “guia para a comunicação” (9 páginas), que traduz, do português para 
o inglês, frases que o usuário poderia querer dizer ao falar de si próprio, de 
seu país, da escola, do tempo etc. Na quarta capa consta que a obra oferece 
“62.000 palavras, frases e exemplos” (obviamente nas duas partes juntas) e 
que ela contém “250 caixas de texto e 1.000 notas sobre palavras-chave ou 
problemas de tradução”.

Abrindo-se o dicionário, percebe-se imediatamente a clareza da diagra-
mação, na qual destacam-se os seguintes fatos:

Os lemas estão em azul.•	
Os lemas ingleses mais freqüentes estão em vermelho.•	
Usam-se tipos gráficos diferentes para informações diferentes.•	
As acepções são numeradas e começam em novos parágrafos.•	
Se houver duas ou mais classes gramaticais do mesmo lema, elas são apre-•	
sentadas separadamente, marcadas pelo símbolo ∙ . Dentro das classes 
gramaticais, a numeração das acepções é separada (por exemplo, s.v. an-
dar distingue-se o verbo, com acepções de 1 a 10, e o substantivo, com 
as acepções 1 e 2).
Além das numerosas notas de uso existentes em caixas bem destacadas, •	
há às vezes dentro dos verbetes observações – marcadas por um símbolo 
vermelho - sobre o uso de algum equivalente inglês. 
Tanto verbos pronominais portugueses e verbos frasais ingleses quanto •	
certas outras palavras ou expressões, aparentemente consideradas suble-
mas, estão apresentadas em azul, em tamanho menor, no verbete do lema 
“principal”; por exemplo, s.v. costeleta registra-se desse modo costeletas, 
s.v. correio há correio eletrônico, s.v. erro, erro de digitação, s.v. envelope, 
envelope aéreo.
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Nesses exemplos de sublemas nota-se o problema da classificação dos 
itens lexicais: será que costeletas deve ser registrado no verbete de costeleta, será 
que erro de digitação e envelope aéreo são palavras compostas que devem ser 
registradas como sublemas? Também existe um problema na diferenciação e 
apresentação das acepções. Por exemplo, na primeira acepção de conquistar, a 
expressão conquistar alguém está em negrito, ao passo que nas outras acepções 
nada está em negrito.263  

Embora seja necessário examinar se as informações dadas garantem a 
codificação correta em inglês, esse dicionário – com todos os componentes 
que oferece – é, sem dúvida, um bom DBA.

Como já foi dito no subcapítulo anterior, Humblé (2006: 268s.) 
constatou que nenhum dos quatro DBs por ele analisados seria suficiente 
para traduzir determinado trecho de jornal para o inglês, mas isso é com-
preensível, já que se trata apenas de dicionários escolares, os quais não po-
dem registrar nem todos os lemas nem todas as acepções. Havendo dois ou 
mais DBAs de qualidade semelhante, é necessário verificar detalhadamente 
qual oferece mais lemas e mais acepções, além de um maior número de 
informações corretas e a melhor diagramação. Se todas essas qualidades não 
são reunidas na mesma obra (o que tornaria a escolha fácil), é preciso, na 
seleção de uma delas, levar em conta, por exemplo, se o DB será usado mais 
na codificação ou na decodificação e se uma boa diagramação é considerada 
um fator muito importante.

4.2.2.4 Pesquisas empíricas sobre o uso de DBAs?

Neste subcapítulo, eu queria descrever estudos sobre o uso efetivo ou o 
efeito do uso de DBAs (deixando de lado, portanto, pesquisas feitas por ques-
tionário). Porém, constata-se que foram realizadas bem menos investigações 
sobre o uso de DBs do que sobre o uso de DMs, e ainda menos sobre DBs 
com algumas características dos DPBs. Parece não haver estudos sobre o uso 

263 Nesse dicionário, colocações como errar uma pergunta/questão e errar o caminho estão em 
negrito, ao passo que os chamados “categorizadores de co-texto”, que são hiperônimos (como, 
por exemplo, “um título” no verbete de conquistar, ou “um alvo” no verbete de errar), estão 
impressos em outro tipo gráfico. Por isso, não se entende por que o verbo e pronomes como 
alguém ou o verbo acompanhado de determinada preposição estão em negrito. No caso das 
preposições, pode-se supor que os autores considerem a combinação de verbo e preposição 
uma colocação, mas deveria diferenciar-se entre colocação lexical e colocação gramatical. De 
qualquer modo, a apresentação em negrito de expressões como conquistar alguém não se jus-
tifica. 
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de verdadeiros DBAs (já publicados). Por exemplo, nas investigações de Tono 
(1984) e Laufer & Levitzky-Aviad (2006) não foram utilizados dicionários 
existentes. Luppescu & Day (1993) informam apenas que na sua pesqui-
sa puderam ser consultados DBs (inglês-japonês). Bogaards (1994) estudou 
o uso de um DB que é complexo demais para ser considerado um DBA.  
Knight (1994), que curiosamente fala sempre de “definições”, revela numa 
nota que foram usados dois DBs de inglês-espanhol, cada um contendo cer-
ca de 50.000 verbetes. Neles, estava indicada apenas a classe gramatical dos 
lemas e havia “vários equivalentes bilíngües” (p. 296). Gomes (2006) cita os 
títulos dos DBs (alemão-português) utilizados pelos sujeitos de sua pesquisa. 
Sabe-se que esses DBs não são DBAs.264

264 Todos os estudos mencionados são resumidos em Welker (2006).
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5. Dicionários pedagógicos 
de língua materna
Fazem parte dos dicionários pedagógicos de língua materna (DPLMs) 

não somente os dicionários escolares como também, por um lado, os dicio-
nários infantis (DIs), e, por outro, os chamados dicionários de uso (DUs), 
destinados a falantes nativos adultos.265 Todos eles são, obviamente, mono-
língües, e os DPLMs gerais são semasiológicos. Já os onomasiológicos fazem 
parte dos DPLMs especiais. 

Os falantes não nativos – se não existirem DMAEs e se eles preferirem 
um DM a um DB – têm que contentar-se com DMs comuns (do tipo do Au-
rélio) ou, se houver, com um DPLM, o qual, em princípio, deve ser melhor, 
para tais usuários, do que um DM comum. 

Como veremos, em vários DUs (dicionários de uso) afirma-se na in-
trodução que, embora destinados principalmente a falantes nativos, eles são 
úteis também para estrangeiros. De certa maneira, é verdade, mas geralmen-
te o problema é que as definições não são simplificadas como em muitos 
DMAEs, podendo, portanto, ser de compreensão difícil.266 Isso já não é o 
caso dos dicionários escolares, cujas definições, via de regra, são mais simples. 
Portanto, bons dicionários escolares podem ser consultados com proveito por 
falantes não nativos (dependendo do seu nível de proficiência).

265 Nem todos os autores classificariam os DUs entre os dicionários pedagógicos. eu os incluo 
porque eles possuem certas características dos DPs, mas é claro que a qualidade pedagógica 
varia. Veja o início de 5.3
266 Cf. Lamy (1985: 25): “[...] com a exceção das definições, seria insensato supor que os 
interesses do aprendiz estrangeiro não possam ser atendidos por dicionários elaborados para 
falantes nativos.”
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5.1 Dicionários infantis

Num artigo da EIL, Hausmann (1990a) apresenta uma breve visão 
geral dos dicionários infantis (DIs). Ele enumera as seguintes características:

a) O layout é especialmente claro. Não se economiza espaço. As letras são 
bem maiores do que nos DMs gerais. Geralmente faz-se amplo uso de 
cores. Freqüentemente os livros têm um formato grande. b) Imagens ilus-
tram todos os lemas, ou pelo menos grande parte deles. c) Renuncia-se a 
definições; [quando dadas], são formuladas de maneira não convencional. 
d) Textos narrativos (narrativas lexicográficas) substituem a microestrutura 
convencional. e) Não se dão informações sobre o lema, ou elas são dadas 
muito parcimoniosamente. f ) Não se apresentam abreviaturas. g) Dão-se 
tarefas. h) A macroestrutura é muito seletiva, não ultrapassando 5.000 
lemas. Geralmente, ela se situa entre 200 e 2.000 lemas. i) Na maioria, 
os lemas designam coisas concretas. j) Os destinatários são crianças com 

menos de dez anos de idade. 
Hausmann afirma ainda que não existe uma fronteira nítida entre DIs 

e dicionários escolares e que os títulos nem sempre revelam de que se trata; 
sobretudo em língua inglesa, os children’s dictionaries costumam dirigir-se a 
crianças até os quatorze anos e ter uma macroestrutura maior. 

Em seguida, o autor diferencia dois tipos de DIs: 1) o dicionário visual 
ordenado por temas (como no famoso Orbis Sensualium Pictus de Comenius, 
do século XVII; cf. 6.5); 2) o dicionário alfabético. Esse último pode ser um 
“dicionário visual” (no qual nenhum lema fica sem imagem) ou um “dicioná-
rio ilustrado” (no qual há um número relativamente grande de verbetes sem 
imagens).

Ainda segundo Hausmann, uma das características mais marcantes de 
numerosos DIs é a narrativa lexicográfica, que toma o lugar das definições 
tradicionais: os lemas são usados dentro de uma pequena história. Por exem-
plo, no verbete medo, a criança poderia ler o seguinte: “Socorro! Pedro caiu na 
água. Pedro, não tenha medo! Papai vai te ajudar.” Às vezes, várias acepções de 
um lema são esclarecidas nas narrativas. Em dicionários em que se juntam fa-
mílias de palavras nos verbetes (como em alguns franceses), os diversos mem-
bros dessas famílias são explicadas dessa forma. Querendo-se apresentar uma 
definição, ela tem que ser dada de maneira a ser compreensível pela criança. 
Nesse caso, “o modelo é a explicação oral, como ela ocorre no dia-a-dia entre 
pais e filhos”. Na forma clássica desse tipo de definição, empregam-se as con-
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junções se ou quando para descrever-se uma situação prototípica. Hausmann 
lembra que tal tipo de definição foi introduzido nos learners’ dictionaries pela 
primeira vez no Collins COBUILD (cf. 4.1.1.4).

O autor (como também Lehmann 1991-92: 109) salienta que o DI 
quase não é discutido na metalexicografia, sendo-lhe dedicadas poucas pági-
nas em um pequeno número de introduções à lexicografia. 

Quanto a artigos, pode-se citar Buzon (1983), que analisou vários DIs 
franceses, fazendo uma distinção entre um grupo com 200 a 5.000 lemas 
e um outro com 10.000 a 20.000 lemas. Essas obras apresentam mais ou 
menos as características enumeradas por Hausmann. No segundo grupo, os 
dicionários destinam-se a crianças até a idade de onze anos (que estão na “es-
cola elementar”), já mostram menos imagens, e em três deles os verbetes têm 
a peculiaridade de uma frase-exemplo preceder a definição (p. 163).

Em uma parte de seu artigo sobre dicionários escolares (no qual são 
mencionadas apenas obras francesas), Lagane (1990: 1374ss.) descreve bre-
vemente algumas obras “para os mais jovens” (todas elas com uma macroes-
trutura acima dos 10.000 lemas). Ele informa que desde 1951 existia um di-
cionário que se dirigia às crianças da escola primária, o Larousse des débutants 
(18.000 lemas), e que em  1977 e 1980 foram publicados o Nouveau Larousse 
des débutants e o Hachette Juniors, respectivamente, ambos com 17.000 lemas. 
Ele considera o de 1951 ultrapassado. Quanto aos dois outros, nota-se nos 
verbetes apresentados que não se trata de dicionários do tipo descrito por 
Hausmann, pois há poucas imagens e faltam as narrativas; mas, como já frisa-
do por Buzon (ibid.: 163), as frases-exemplo antecedem as “definições”; por 
exemplo, s.v. commander: “Le colonel commandait les soldats: il leur donnait 
des ordres [...].”267

Lehmann (1991-92) descreve detalhadamente – em mais de trinta 
páginas – o Petit Robert des enfants, mas Hausmann entende que ele não é 
para crianças, ou, pelo menos, não é um DI. De fato, embora ele se dirija a 
crianças entre sete e doze anos, parece mais um dicionário escolar: oferece não 
somente verdadeiras definições como também muitas informações gramati-
cais e enciclopédicas.

267 Como se vê no exemplo, não se trata, na verdade, de definições, e sim de paráfrases das 
frases-exemplo. Tal procedimento, adotado também em um dicionário escolar espanhol, é 
criticado por Hernández (1998a: 61s.). ele argumenta que o aluno “poderia tirar conclusões 
completamente errôneas”. Por exemplo, se, s.v. acometer, consta “Dois indivíduos mascarados 
o acometeram pelas costas; atacaram-no pelas costas”, o estudante poderia pensar que acometer 
significa o fato de “dois indivíduos mascarados atacarem alguém pelas costas”.
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Em dois trabalhos, Pruvost (2001, 2002) discorre sobre “dicionários 
de aprendizagem” do francês como LM, sua história e suas características, 
abordando também as obras destinadas a alunos do primeiro grau (e.g. Dic-
tionnaire des débutants, para crianças de oito a onze anos – cf. 5.2), mas ele 
não as caracteriza como DIs nem as descreve em detalhe.

Corbin (2001) trata de DIs franceses, mas incluiu no seu corpus obras 
cujos destinatários são crianças com menos de seis anos (“são relativamente 
numerosas as obras recomendadas pelas editoras a partir de um ano”, p. 24). 
Essas e aquelas previstas para alunos dos primeiros anos do Ensino Funda-
mental são chamadas por ele de “pré-dicionários”. Ele afirma que os “livros de 
letras, de palavras e de imagens” destinados às crianças pequenas não haviam 
sido ainda objeto de um estudo geral como ele o fez.

No capítulo 3 de sua impressionante tese de doutorado, Climent de 
Benito (2005) aborda o assunto “Instrumentos lexicográficos para a aprendi-
zagem de uma L1: dicionários infantis e escolares”. Na sua caracterização dos 
primeiros, ele baseia-se principalmente em Corbin (ibid.). Para o autor, os 
DIs pretendem “introduzir a criança (menor de oito anos) no mundo da pala-
vra e no da estrutura (não necessariamente alfabética) do dicionário, embora 
de maneira suficientemente atrativa (por exemplo, com imagens abundantes) 
para que o livro se converta em um jogo; constituem, portanto, dicionários 
de iniciação” (Climent de Benito ibid.: 280). Em seguida, ele descreve as 
características externas (e.g. formato, material) e internas (“dispositivo alfabé-
tico”, imagens, elementos semelhantes aos dos dicionários comuns).

No Brasil, Biderman (1984a: 27) mencionou os dicionários infantis 
entre as diversas categorias de obras lexicográficas, dizendo que eles registram 
cerca de 5.000 lemas. Biderman (1998: 130) observou que dicionários infan-
tis destinam-se a crianças entre 7 e 10 anos, que a nomenclatura é composta 
de 10.000 palavras, mas para crianças com menos de 7 anos haveria apenas 
5.000 lemas.

Maretto (1996) analisou um DI brasileiro.268

Krieger (2006: 236) informa que “[d]esde 2001, o Programa [Nacional 
do Livro Didático, PNLD] passou a contemplar a lexicografia, selecionando e 
adquirindo dicionários para os alunos [do Ensino Fundamental]”. 

268 Não tive acesso ao artigo. Damim (2005) fornece os seguintes dados bibliográficos: MA-
reTTO, Naiá sadi Câmara. 1996. Análise do Dicionário Aurélio Infantil da Língua Portu-
guesa Ilustrado. Anuário das Faculdades Claretianas, ANFACLA, Batatais, nº 5, janeiro-de-
zembro 1996, s.p.
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Encomendada pelo Ministério da Educação (MEC), foi divulgada, em 
2004, uma avaliação de “minidicionários” e de “dicionários escolares” brasi-
leiros. Na ficha que os avaliadores tiveram que preencher, não constava uma 
distinção de idades. Todas as obras recomendadas apresentavam entre 20.000 
e 35.000 lemas. Portanto não se encontravam DIs entre elas.269 

Ao falar sobre “dicionários para o ensino de língua materna”, Krieger 
(2004/2005) menciona critérios de escolha, mas não faz referência à idade 
dos alunos nem a dicionários infantis.

Em 2005, foi feita uma nova avaliação de dicionários para o Ensino 
Fundamental. Damim & Peruzzo (2006: 95) informam:

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na 
última avaliação feita pelo MEC, em 2005, os dicionários foram classifi-
cados em três tipos, conforme o número de artigos léxicos e a proposta 
apresentada. O chamado Tipo 1 apresenta de 1.000 a 3.000 artigos léxi-
cos e visa a familiarização do aluno com o mundo dos dicionários. O Tipo 
2 tem entre 3.000 e 10.000 artigos e é dirigido àqueles alunos que já se 
alfabetizaram. Por fim, o Tipo 3 tem de 19.000 a 35.000 artigos e se volta 
para os alunos das últimas séries do Ensino Fundamental.270

Krieger (2006), que fornece detalhes sobre essa avaliação (a qual fazia 
parte do PNLD/2006), principalmente sobre a metodologia adotada e os 
resultados, traz os seguintes esclarecimentos sobre o tipo 1:

O tipo 1 caracteriza-se por um número ainda pequeno de entradas (entre 
1000 e 3000), mas selecionadas dentro de campos temáticos relacionados 
ao cotidiano infantil como: higiene, escola, alimentos, tempo, jogos e en-
tretenimento. Em geral, esses dicionários não registram palavras de todas 
as classes gramaticais, resumindo suas entradas a substantivos, adjetivos e 
verbos.
Uma seleção de palavras baseada no universo cultural infantil facilita e 
motiva a aproximação da criança com o gênero dicionário. Este critério é 
importante mesmo que a proposta de organização da obra seja por assun-
to. Entretanto, o formato de dicionário deve ser mantido, o que determi-
na a obrigatoriedade de explicitar a relação palavra-significado. Para tanto, 
esses dicionários costumam empregar várias estratégias, desde definições 
clássicas, mas formuladas de modo simples e com palavras de fácil com-

269 Cf. Guia de Livros Didáticos. 1ª a 4ª séries. Volume 4: Dicionários. PNLD 2004. esse docu-
mento estava disponível na internet durante algum tempo.
270 As autoras usam o termo artigo léxico no lugar de verbete. Damim (2005: 22) explica: “Para 
alguns autores, artigo é o mesmo que entrada.” Na verdade, não se trata de entrada, e sim de 
verbete (em inglês, entry). Artigo é a tradução literal dos termos usados em alemão (“Artikel”) 
e em francês (“article”). 
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preensão até pequenas narrativas, contadas como se o autor falasse com a 
criança. O uso de ilustrações e gravuras é bastante comum, pois facilita a 
apreensão da relação da palavra-entrada com seu referente.
Nessa tipologia, a tradição lexicográfica descritiva é mantida, conside-
rando a tendência em registrar algumas informações gramaticais, como: 
classe de palavras, gênero e número para os nomes e transitividade para os 
verbos. Também há indicação de polissemia em patamar adequado à faixa 
etária. Outra característica básica é a marcação de sílabas e de pronúncia. 
Esta marcação auxilia muito a criança em fase de alfabetização e também 
no desenvolvimento da oralidade. [...]
[...] Obras desse tipo equivalem à categoria dos dicionários infantis. (p. 
248s.)

Mais detalhes sobre a parte de dicionários do PNLD/2006 encontram-
se em Rangel & Bagno (2006).271 

Moraes & Xatara (2007) também informam sobre o PNLD/2006. As 
autoras abordam questões gerais relativas ao uso de dicionários nas escolas e 
ao ensino do léxico. A respeito dos dicionários do tipo 1, elas reconhecem 
que há abundantes ilustrações, mas elas criticam o fato de existirem poucos 
exemplos (“geralmente apenas um [...] para cada verbete” – p. 26). 

Dois dos dicionários infantis (tipo 1) foram analisados por Gomes 
(2007: 108ss.) – cf. 5.2.2.

Moraes (2007: 54ss.) descreve todos os sete dicionários do tipo 1, além 
de dois do tipo 2 – cf. 5.2.2.

Damim & Peruzzo (2006) pretenderam “fazer uma descrição de 
50 dicionários escolares e propor uma classificação por tipos principais” 
(p. 93). Elas sugeriram uma divisão em cinco tipos, todos eles chamados 
de “dicionários escolares”; como designações diferenciadoras foram em-
pregadas: “infantil”, “para iniciantes”, “padrão”, “mini”, “enciclopédico” 
(p. 100). O “dicionário escolar infantil” estaria “voltado para crianças 
pré-alfabetizadas ou em fase de alfabetização, o que pode corresponder a 
alunos de pré-escola, 1ª e 2ª séries”; ele “vem a ser uma pequena introdu-
ção ao mundo das palavras” e abrange “no máximo, 3.000 verbetes”; é um 
dicionário “de tipo pictórico”, de modo que “a prioridade é dada a nomes 
e verbos, mais facilmente representados”; há “letras grandes, muitas cores, 
papel grosso” (p. 101s.). Sobre o dicionário escolar “para iniciantes”, as 
autoras dizem (p. 102) que é  “um dicionário dirigido a crianças em fase 
de alfabetização e abrange uma faixa que vai da pré-escola à quarta série”; 

271 Cf. 5.2.2.
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“as definições são simples, e as informações microestruturais, limitadas, 
oferecendo, em geral, separação silábica, exemplos e classe gramatical”; 
“o número de verbetes fica entre 1.500 e 10.000 aproximadamente”; as 
“figuras ainda estão presentes, embora não sejam obrigatórias em todos os 
verbetes”; as “letras são grandes, o papel resistente e as cores abundantes”; 
“o tamanho do dicionário é grande, sem ser volumoso”. Tendo feito ape-
nas uma tipologia dos dicionários existentes, as autoras salientam na sua 
conclusão que seria necessário “um levantamento das características ideais 
de cada um dos cinco tipos identificados” (p. 106).

Martins (2008) traz as seguintes informações: 

A partir de um levantamento que consistiu em realizar buscas eletrônicas 
em bases de dados de editoras, de bibliotecas e no site do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação272, constatamos a existência de 24 
dicionários infantis de língua portuguesa brasileiros da década de 80 até 
2006[...]. Como critério, não levamos em conta apenas a denominação 
“dicionário infantil”, mas também a presença de uma discursividade in-
fantil nas capas, nos prefácios, nos verbetes. [...] 
Observamos que a produção de dicionários infantis de língua portuguesa 
no Brasil se inicia apenas no final do século XX (1989) e se acentua a 
partir de 2003. Há o lançamento de vários dicionários infantis que reme-
tem à tradição de grandes dicionários de língua, como Aurélio (Ferreira), 
Larousse, Houaiss e Aulete. Também há a intertextualidade com vários 
personagens infantis, o que marca a construção da nova tipologia: Turma 
do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Turma da Mônica, Turma do Pererê e a 
Turma do Castelo Rá-Tim-Bum. (p. 170s.)

A autora faz um breve relato da sua pesquisa de mestrado, na qual exa-
mina vários DIs brasileiros, “a partir dos aportes teóricos da Análise de Dis-
curso de linha francesa” (p. 168). Na sua conclusão ela afirma que notou “em 
vários casos exemplos de apagamentos do social ou reprodução de formações 
discursivas preconceituosas”.  

Terminando este item, pode-se dizer que finalmente foi dada uma cer-
ta atenção – principalmente por parte do MEC – aos DIs, e, com isso, às 
necessidades lexicais (aprendizagem e consulta) das crianças da pré-escola até 
a primeira metade do Ensino Fundamental.

272 http://www.fnde.gov.br.
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5.2 Dicionários escolares 

Muitas pessoas devem imaginar que em todos os países existam di-
cionários escolares de LM (DESCs).  Mas isso não corresponde à realidade. 
Por exemplo, Miyares Bermúdez & Ruiz Miyares (2006) não encontraram 
“nenhum indício de que se haja tentado a confecção de algum dicionário 
[escolar] para as crianças cubanas”.273

De qualquer modo, mesmo onde foram publicados dicionários cha-
mados de “escolares”, é preciso distinguir os verdadeiros daqueles que são 
apenas versões menores – com menos lemas,  acepções e informações – de 
dicionários gerais. “Verdadeiros” quer dizer “realmente pedagógicos”, prepa-
rados especialmente para alunos do Ensino Fundamental ou Médio.

Landau (1984 [2001: 25]) afirma que: a) DESCs existem desde o início 
da lexicografia; b) até as primeiras décadas do século XX qualquer dicionário 
pequeno era considerado adequado para os alunos; c) não se via em tais obras – 
como hoje – um vocabulário simplificado, letras grandes e atrativas ilustrações.

Climent de Benito (2005: 288-314), citando principalmente autores 
espanhóis e franceses, discute detalhadamente as características externas (e.g. 
o formato) e internas dos DESCs (sobretudo as definições e os exemplos). 
Para ele, já que a aquisição do vocabulário ocorre de maneira gradual, é acon-
selhável que se criem pelo menos dois dicionários: um para alunos de oito a 
doze anos e outro, para aqueles que têm entre treze e dezoito anos.274 

5.2.1 Dicionários escolares em outros países

Em 2.2 foi resumido o artigo do norte-americano Thorndike (1928). 
Sobre esse autor, Hausmann (1989: 95) opina que ele, Harold Palmer e Mi-

273 em seguida , fazem um relato da elaboração de duas de tais obras, uma para o primeiro ciclo 
e uma para o segundo ciclo do ensino Fundamental. Uma detalhada resenha de uma delas, do 
Diccionario Básico Escolar, foi escrita por Corpas Pastor (2005). Uma nova versão do artigo dos 
autores cubanos é Miyares Bermúdez & ruiz Miyares (2008).
274 essas idades estão relacionadas com o sistema escolar espanhol. A respeito da idade de oito 
anos, ele informa (p. 289): “Determina-se essa idade porque no currículo da escola ‘primária’ 
é indicado o ‘segundo ciclo’ como o momento em que se começa a trabalhar com dicionários 
[...]; parece que essa medida da legislação espanhola coincide com a de outros países euro-
peus.” 
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chael West foram os pais do moderno dicionário pedagógico de língua estran-
geira e de língua materna e que Thorndike, psicólogo da aprendizagem, foi 
o mais importante dos três. Seu programa de um DESC fundamentado na 
teoria da aprendizagem – programa exposto no referido artigo – foi realizado 
em três dicionários que se tornaram famosos: Junior Dictionary (1935), Senior 
Dictionary (1941) e Beginning Dictionary (1945). Segundo Hausmann, eles 
eram DPLMs, mas “aplicaram princípios que podem ser úteis também no 
ensino de línguas estrangeiras”. Desse modo, seus dicionários “foram o ponto 
de partido para os learners’ dictionaries britânicos”. 

Essa influência é afirmada até mesmo no título do artigo de Dohi 
(2001). O autor esclarece que Thorndike compilou várias listas de palavras 
baseadas na freqüência na literatura inglesa. A primeira foi publicada como 
The Teacher’s Word Book (1921), uma lista alfabética das 10.000 palavras in-
glesas mais freqüentes. Para poder elaborá-la, ele tinha contado, durante dez 
anos, as palavras ocorrendo em textos escritos. No seu primeiro dicionário 
(Junior Dictionary), destinado a alunos entre 10 e 15 anos de idade e con-
tendo 23.000 lemas, a freqüência era indicada por números de 1 a 20. Ainda 
segundo Dohi, Thorndike publicou em 1938 A Semantic Count of English 
Words, resultado de uma pesquisa sobre a freqüência não simplesmente de 
palavras, e sim de acepções de palavras. Esse trabalho influenciou a diferen-
ciação das acepções no segundo e no terceiro de seus dicionários. Quanto a 
um outro aspecto dos learners’ dictionaries, a saber, o vocabulário definitório 
limitado, ele nunca foi mencionado por Thorndike, mas Dohi (p. 158) cita a 
seguinte opinião expressa no artigo de 1928: 

Idealmente a discussão [isto é, a explicação] de qualquer palavra x deveria ser 
feita em palavras que o aluno que procura o significado de x conhece. Esse 
ideal não pode ser realizado, mas podemos tentar empregar, na discussão de 
qualquer palavra, apenas palavras que são, em geral, mais comuns e provavel-
mente mais conhecidas [...]. Por exemplo, uma palavra que está no décimo 
milhar275 da lista de Thorndike deveria ser definida (exceto por razões de peso) 
em palavras que estão entre as primeiras nove mil.

Assim, fica claro que não somente para aprendizes de LE, mas também 
para alunos falantes nativos é preciso redigir as definições ou explicações com 
muito cuidado, tentando facilitar a compreensão.

No subcapítulo anterior já foram mencionados dois trabalhos em que 
Pruvost (2001, 2002) traça o histórico dos “dicionários de aprendizagem” do 

275 Dohi escreveu erroneamente “ten thousand” no lugar de “tenth thousand”.
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francês como LM e aborda sucintamente suas características. Tomando como 
ponto de partida o Nouveau Dictionnaire de la langue française de Pierre Larous-
se, publicado em 1856, o autor contou 64 de tais obras até o final do século XX 
(Pruvost 2001: 68). Porém, ele faz uma distinção entre uma “dicionarística da 
redução” e uma “lexicografia heurística”.276 Na primeira, ocorre simplesmente 
uma redução de um “dicionário mais importante” destinado a adultos, ao passo 
que na segunda elabora-se uma obra original, com a macro e microestrutura 
“adaptadas lingüística e psicologicamente ao aprendiz” (ibid.: 74). Sobre a pri-
meira, o autor afirma que o “objetivo prioritário desses dicionários é condensar 
a informação, suprimindo tudo o que pode parecer inutilmente longo, sem, 
porém, dar ao leitor a impressão de perder informações”; desse modo, a mi-
croestrutura fica “demasiadamente densa, desprovida de frases-exemplo [...] e 
repleta de sinônimos aproximativos [...]”, sendo de leitura difícil, o que é con-
trário às necessidades dos alunos (ibid.: 75). Essa primeira tendência “começa 
após a Revolução [Francesa], num momento em que proliferam – para um pú-
blico mal definido – os dicionários ‘portáteis’, dos quais boa parte é difundida 
no grande sistema escolar nascente” (ibid.: 82).

O segundo período, e a segunda tendência (a “lexicografia heurística”), 
“começa em 1949 com a publicação do Dictionnaire des débutants de Michel 
de Toro, que é realmente o primeiro pequeno dicionário – em um volume – 
de qualidade, levando seriamente em conta o discurso e a língua do aprendiz 
e as necessidades claramente estabelecidas de alunos de determinada idade” 
(ibid.). Destinado a crianças de oito a onze anos, ele usa uma linguagem sim-
ples, tal que poderia ser empregada pelos pais ou professores (ibid.: 72). Além 
da qualidade das definições destacam-se as ilustrações, reunidas em páginas 
separadas, às quais remetem notas de rodapé, onde é deixado claro para qual 
acepção de uma palavra existe uma ilustração (ibid.: 86).277

O segundo grande dicionário escolar francês pertencente à “lexicogra-
fia heurística” é o Dictionnaire du français contemporain (DFC), de Jean Du-
bois (1966), que já foi descrito em 4.1.2.1. Depois dele, Pruvost menciona o 
Micro Robert (1971; cf. 4.1.2.1), no qual foram aproveitadas as experiências 
tanto do DFC quanto do Petit Robert (ibid.: 88).

Em 1972 foi publicado o Dictionnaire du français vivant, de 34.000 
lemas e destinado aos alunos das últimas séries da escola primária e sobretu-

276 sobre o termo dicionarística (dictionnairique), cf. nota 4. 
277 Pruvost (2002: 73) acrescenta que nesse dicionário houve um “agrupamento das palavras de 
acordo com sua raiz e seu significado (por exemplo, no verbete de accord encontravam-se tam-
bém d’accord, accorder, accordéon, accordeur)” e que se tentou evitar as definições circulares.



305

5. DICIONÁrIOs PeDAGÓGICOs De LÍNGUA MATerNA

do àqueles do segundo grau. Nesse dicionário é dada muita importância ao 
contexto, razão pela qual frases-exemplo precedem as definições, ou “glosas 
definitórias” (ibid.: 89).278

Podem ser mencionadas ainda obras como Petit Robert des enfants 
(1988) e Le Robert méthodique (1989), ambos organizados pela grande lexi-
cógrafa Josette Rey-Debove, mas não cabe entrar em detalhes. A respeito do 
uso de DESCs franceses vou acrescentar apenas uma informação encontrada 
num artigo da EIL: Gross (1989), tratando do assunto “o dicionário e o en-
sino da língua materna”, mas referindo-se somente à situação na França, diz 
que “as Instruções Oficiais de 1938 autorizavam timidamente sua utilização, 
aquelas de 1959 o introduziram nos colégios, e foi preciso esperar 1972 para 
ver a recomendação imperativa do manuseio do dicionário”; nessas últimas 
instruções oficiais constava que as crianças deveriam servir-se de um dicioná-
rio o mais cedo possível e que tal obra deveria ser um dicionário para crianças 
(p. 175).

Segundo o título de seu artigo, Kühn (1991) trata da história e da 
concepção de DESCs alemães. Na verdade, o objeto de seu estudo são apenas 
dicionários destinados a alunos da “escola elementar”, que têm entre seis e dez 
anos de idade. Depois de discorrer sobre dicionários ortográficos alemães, ob-
serva que, na Alemanha, “dicionários escolares são, desde a metade do século 
XIX até hoje, principalmente dicionários ortográficos”. Ele distingue, entre 
aqueles dos anos 1990, obras com até 3.000 palavras, dirigidas aos alunos das 
primeiras três séries, e um segundo tipo, sobre o qual ele diz, em resumo, ape-
nas que contém partes com informações sobre o uso do dicionário, sobre pro-
blemas ortográficos e sobre a ampliação do vocabulário. Kühn critica ambos 
os tipos, salienta que o “dicionário escolar do futuro tem que ser um dicioná-
rio semântico” (p. 467), isto é, conter definições ou explicações, e mostra os 
165 verbetes da letra A que ele mesmo elaborou para um futuro dicionário. 
Essa obra foi publicada em 1994 com o título Mein Schulwörterbuch. Numa 
resenha da terceira edição, de 1997, Kispál (s.d.) fornece as seguintes infor-
mações: o dicionário destina-se a alunos na idade entre oito e quinze anos; são 
registrados cerca de 6.000 lemas; além das palavras, que pertencem ao voca-
bulário fundamental do alemão, foram lematizados também prefixos, sufixos 
e formativos como super; há 925 desenhos; na microestrutura são indicados 
sinônimos e antônimos, famílias de palavras e campos lexicais (por exemplo, 
diversos instrumentos no verbete instrumento musical) e muitas expressões 

278 Cf. nota 267.
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idiomáticas; desse modo, a obra serve também para a ampliação do vocabulá-
rio. Obviamente há algumas falhas, mas o húngaro Kispál considera que esse 
DESC alemão pode ser utilizado inclusive por falantes não nativos já a partir 
do nível básico de aprendizagem. Pode-se acrescentar que é marcada a divisão 
silábica, e, em geral, para cada acepção é dado pelo menos um exemplo, na 
maioria das vezes em forma de frase. Às vezes, existe somente a frase-exemplo, 
sem definição ou explicação, ou é dito apenas: “Os exemplos mostram muito 
bem o significado desta palavra” ou “Nos exemplos você percebe que a pala-
vra tem vários significados”. Outras vezes, o significado é informado median-
te sinônimos. Provavelmente o autor supõe que as crianças – falantes nativos 
– já conhecem muitas palavras, mas esses últimos procedimentos certamente 
não são o ideal (sobretudo para falantes não nativos).279  

Em 4.1.2.5 foi citado o artigo de Schafroth (2002), no qual o autor 
discorre sobre DPs italianos. Constatando que não existia nenhum DMAE, 
ele examinou nove DPLMs para verificar se poderiam ser utilizados por falan-
tes não nativos. As suas observações sobre esses DPLMs – cujos destinatários 
são alunos do Ensino Fundamental (escolas “primária” ou “média”) e que ofe-
recem entre 15.000 e 25.000 lemas280 – podem ser repetidas aqui: a) em vez 
de definições lingüísticas (isto é, em linguagem comum) usam-se freqüente-
mente definições enciclopédicas, e ocorrem muitas definições circulares e/ou 
sinonímicas; b) o único DP que registra numerosas colocações e, ainda por 
cima, as destaca na cor vermelha, é o Devoto Oli Comatto; c) as informações 
sobre a valência dos verbos são insuficientes para permitir a correta constru-
ção de frases, e o Devoto Oli Comatto é nesse aspecto pior do que Lo Zingarelli 
minore, por exemplo. Schafroth concluiu (p. 170) que alguns DPs eram me-
lhores em certos aspectos, deixando a desejar em outros. No final, apresenta 
um quadro com alguns dados sobre os nove dicionários, destacando algumas 
peculiaridades, por exemplo: o Dizionario di base della lingua italiana (1996) 
e o Dizionario avanzato dell’italiano corrente (1997) – que são do mesmo au-
tor – dividem a macroestrutura em “palavras fundamentais”, “palavras de uso 
freqüente”, “palavras estratégicas na vida quotidiana”, “palavras-chave” e “ou-
tras palavras”, e eles estão acompanhados de um dicionário visual separado, 

279 em kühn (1994), o próprio autor afirma que o dicionário pode ser usado por falantes não 
nativos da mesma idade que os usuários alemães. ele descreve a obra em detalhe e mostra como 
ela pode ser utilizada (na recepção e na produção de textos, na aprendizagem do vocabulário 
e em diversos tipos de exercícios). e ele a caracteriza como um “dicionário de aprendizagem”, 
usando no resumo inglês o termo learning dictionary.
280 Uma exceção é o Lo Zingarelli minore, que tem uma macroestrutura de 59.000 lemas. 
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com 2.000 e 2.500 imagens, respectivamente; no segundo há informações 
sobre famílias de palavras; no Italiano Junior. Dizionario della lingua italiana 
(1995) adverte-se para erros freqüentes, e existe um componente analógico 
(indicação de campos semânticos e de famílias de palavras); no Il mio primo 
dizionario di italiano Garzanti (1996), os exemplos freqüentemente prece-
dem a explicação e há 48 quadros com ilustrações coloridas; também no Il 
primo Zanichelli. Vocabulario elementario di italiano (1991) as frases-exemplo 
antecedem a explicação; além disso, palavras do italiano fundamental estão 
marcadas, e há mais de 5.200 ilustrações.

Lo Zingarelli minore (ZM) merece alguns comentários a mais. A pri-
meira edição data de 1973. A edição que Schafroth analisou era de 1994. Em 
2001 saiu uma nova edição, na qual, além de palavras e acepções novas, fo-
ram incluídas algumas novidades. Esse dicionário é difícil de ser classificado: 
segundo a apresentação, ele tem como primeiros destinatários os “alunos da 
nova escola de base” (isto é, do Ensino Fundamental) e seria, portanto, um 
DESC; mas, ao contrário dos DESCs típicos, sua macroestrutura abrange 
59.000 lemas. O editor explica que “achou-se útil registrar não somente as 
palavras que o aluno tem que conhecer e aprender, mas também as palavras 
mais raras e difíceis que ele pode ler ou ouvir”. Devido à grande macroestru-
tura e ao fato de que os destinatários secundários são quaisquer pessoas que 
“necessitem de um dicionário facilmente transportável e de rápida consulta”, 
essa obra enquadra-se melhor nos dicionários de uso. Seja como for, veja-
mos o que ela oferece (ainda segundo a apresentação): formas flexionadas 
irregulares são lematizadas, remetendo aos verbetes das formas canônicas; as 
cerca de 4.500 palavras do italiano fundamental são marcadas por um lo-
sango; nos verbetes informa-se sobre a pronúncia e sobre a conjugação de 
verbos irregulares; há 6.000 informações sobre a etimologia; acepções de um 
lema pertencentes a diferentes categorias gramaticais (verbo, substantivo etc., 
mas também os diversos tipos de transitividade) são assinaladas por letras 
maiúsculas (A, B, C, ...); freqüentemente indicam-se sinônimos e antôni-
mos;   há algumas “notas de uso” sobre fatos como o uso da maiúscula ou da 
pontuação; foram incluídas 118 caixas com campos lexicais (por exemplo, 
“vestimenta”); existe uma “abundância de ilustrações”, havendo 32 quadros 
temáticos multicolores e 243 quadros temáticos em preto e branco com cerca 
de 5.000 desenhos; nos apêndices encontram-se listas de siglas, abreviaturas, 
afixos e símbolos, locuções latinas e italianas, provérbios, nomes e mais algu-
mas curiosidades. Já que ele se dirige a alunos do Ensino Fundamental, teria 
que ser verificado se as definições e demais informações estão adequadas para 
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o nível de proficiência desses estudantes. Quer seja realmente um DESC ou 
um dicionário de uso, ele deveria possibilitar a produção correta de textos. 
Isso também teria que ser examinado em detalhe.  

Em 1989 foi publicada pela primeira vez uma tese de doutorado sobre 
DESCs. Trata-se de Hernández (1989), onde o autor, depois de falar sobre 
problemas lexicográficos gerais e sobre a “lexicografia de orientação escolar”, 
analisa detalhadamente cerca de vinte DESCs espanhóis.281 Aliás, parece que 
é na Espanha que mais se tem escrito sobre tal tipo de dicionário. Por exem-
plo, podem ser citados os artigos de Martínez Marín (1992), Ávila Martín 
(1997), Hernández (1998, 1998a, 2000) e Pérez Lagos (1998) assim como o 
livro de Ávila Martín (2000).282 

Hernández (1989) chegou à conclusão de que os dicionários espanhóis 
“de orientação escolar” publicados nos anos 1980 apresentavam muitas falhas. 
Na década seguinte houve uma melhora sensível, de modo que Ávila Martín 
(2000) achou interessante analisar os novos dicionários (ou novas edições). 
Como no caso de Hernández, seu livro deriva de sua tese de doutorado.283 
Depois de tratar de questões lexicográficas gerais, a autora descreve e avalia, 
em 164 páginas, dezenove obras, publicadas entre 1992 e 1996. No final, 
além de resumir as características desses dicionários, apresenta um quadro no 
qual indica quais características estão presentes em cada um deles. Por exem-
plo, além de informar o número de páginas, o formato, o número de lemas 
e a faixa etária dos destinatários, ela mostra se nomes próprios, siglas, afixos 
e americanismos são lematizados, qual é a base da ordenação das acepções 
(freqüência ou etimologia), se há informações sobre pronúncia, ortografia, 
gramática e etimologia, se há exemplos e locuções, sinônimos, antônimos e 
famílias de palavras. Nas conclusões, como já em Ávila Martín (1997), ela 
diz, em resumo, o seguinte: os novos dicionários tentam superar os erros dos 
anteriores, mas existem grandes diferenças entre eles; em parte, essas diferen-
ças provêm da diferença entre destinatários, sendo que geralmente a idade 
dos usuários influencia o tamanho da macroestrutura; a autora distingue: 
dicionários infantis ou “de iniciação” (6 a 8 anos, 2.000 lemas), dicionários 
escolares para alunos de 8 a 12 anos (10.000 a 20.000 lemas), para alunos de 

281 Faz parte da tese também uma pesquisa empírica sobre o uso de dicionários. esse estudo é 
resumido em Welker (2006: 53s.).
282 Castillo Carballo & García Platero (2003) escreveram tanto sobre DesCs quanto sobre 
DMAes.
283 O artigo de Ávila Martín (1997) é quase idêntico ao texto das conclusões do livro, o que 
significa que a análise já deve ter sido feita antes de 1997. 
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12 a 16 anos (20.000 a 40.000 lemas), para alunos acima de 16 anos (40.000 
lemas).284 As tendências gerais são: informa-se o nome do organizador em vez 
de a autoria ficar anônima; há guias de uso, de qualidade variada; a seleção 
dos lemas não é feita com base em um corpus, e sim com base em outros dicio-
nários; nas obras mais recentes, diminuiu-se o número de abreviaturas, exage-
rado nas anteriores; existem ilustrações, mas às vezes são puramente decorati-
vas; nos apêndices, há informações sobre ortografia e morfossintaxe, algumas 
vezes também listas de afixos, de siglas e de nomes próprios; o fornecimento 
de exemplos e locuções, que “são fundamentais para entender o significado”, 
varia, e “nem sempre que se incluem exemplos em todas as acepções eles 
cumprem sua função”; as definições “apresentam a mesma problemática das 
definições nos dicionários gerais”; em apenas uma obra foi utilizado um voca-
bulário definitório limitado. Ávila Martín (1997: 17) conclui: “Nessas obras 
foram incorporadas melhorias: uma maior adequação ao público ao qual se 
destinam, uma maior contextualização etc. etc. Mas ainda há um longo cami-
nho a percorrer, pois ainda existem muitos problemas pendentes.” 

Pérez Lagos (1998) examinou e avaliou três dessas obras e mais o Dic-
cionario Escolar de la Real Academia Española, publicado em 1996. No final, 
ele enumerou as características que DESCs deveriam possuir.

Os conteúdos dos artigos de Hernández (1998, 1998a) são muito se-
melhantes: o autor traz algumas informações sobre a história dos DESCs, 
apresenta, baseado em seu livro, um breve “panorama da lexicografia escolar 
[espanhola] até 1989”, trata dos DESCs da década de 90 e aborda a “lexico-
grafia monolíngüe para estrangeiros”. A respeito da história dos DESCs, ele 
diz: “A preocupação de elaborar obras destinadas especificamente aos estu-
dantes dos níveis iniciais parece ser tardia em nossa lexicografia, quase po-
deríamos afirmar que ela surge neste século [século XX]; talvez o precursor 
mais claro [...] seja o dicionário [...] ‘portátil’, que proliferou nesses últimos 
cem anos.” Depois de mencionar três dessas obras, afirma que “o primeiro 
dicionário escolar, no sentido estrito” apareceu em 1911. Quanto aos dicio-
nários da década de 90, ele descreve brevemente uma dezena e afirma que 
sobretudo aqueles publicados entre 1993 e 1998 são “excelentes amostras”. 
Na sua opinião, a “chave do sucesso [...] reside não somente na quantidade 
de informações lingüísticas acumuladas no verbete como também na quali-
dade dessas informações e em sua adequação à capacidade de compreensão 
do usuário, assim como em outros dados, talvez extralingüísticos (culturais e 

284 As faixas etárias dos dicionários escolares coincidem com três tipos, ou graus, de escola na 
espanha: “primaria”, “secundaria” e “bachillerato”.
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pragmáticos)” (Hernández 1998a: 66). Hernández (2000: 101s.) fala do “ex-
traordinário auge” da lexicografia didática na Espanha e afirma que, no biênio 
1997-1998, foram publicados mais de doze dicionários didáticos. Depois de 
mencionar alguns deles, nos quais se nota “um aumento considerável de qua-
lidade” (p. 106), ele aborda quase exclusivamente questões semânticas.

Climent de Benito (2005: 289) informa que neste século foram pu-
blicados, pela editora SM, as seguintes obras escalonadas, isto é, destinadas 
a alunos de diversos níveis de escolaridade: “Diccionario Didáctico Básico. El 
primer diccionario en Primaria. Lengua española (edição aumentada de 2002), 
Diccionario Didáctico Intermedio Primaria. Lengua española (edição aumen-
tada de 2002), Diccionario Didáctico Avanzado Primaria. Lengua española 
(edição aumentada de 2002) e Diccionaio Secundaria y Bachillerato. Lengua 
española”. 

5.2.2 Dicionários escolares no Brasil

No que diz respeito ao Brasil, já foram mencionados vários trabalhos 
no item sobre dicionários infantis. Foi dito que em 2004 divulgou-se uma 
avaliação de “minidicionários” e de “dicionários escolares” e que as obras re-
comendadas tinham entre 20.000 a 35.000 lemas, não sendo, portanto, di-
cionários infantis.285

No que concerne a DESCs, cito novamente Krieger (2006: 236):

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), criado em 1985, pelo 
Ministério da Educação do Brasil é uma iniciativa de amplo impacto na 
educação, pois objetiva escolha, aquisição e distribuição gratuita de livros 
didáticos para os alunos das escolas públicas do Ensino Fundamental. [...] 
Desde 2001, o Programa passou a contemplar a lexicografia, selecionando 
e adquirindo dicionários para os alunos dessa etapa de ensino.

E Damim & Peruzzo (2006: 95) informam:

285 Cabe mencionar que Costa (1995) já havia examinado cinco minidicionários – que tinham 
entre 25.000 e 45.000 verbetes – e um dicionário “escolar” (destinado aos alunos das séries 
iniciais do ensino Fundamental, com 8.000 verbetes), constatando que eles não resolvem “boa 
parte das dúvidas léxicas dos seus consulentes”. e ele afirmou (p. 867): “Além do empobre-
cimento na programação informacional dos seus verbetes todos os dicionários, sem exceção, 
não partem, para a formação da nomenclatura, de um corpus bem delineado e demarcado. O 
repertório léxico fica dependendo, exclusivamente, do julgamento e da intuição e do talante 
do dicionarista.” 
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Na avaliação de 2001, “dos 23 dicionários oferecidos, 11 foram considera-
dos impróprios por especialistas, por serem incompletos ou com verbetes 
inadequados”, conforme matéria divulgada no jornal Zero Hora, em 18 
de fevereiro daquele ano. Essas obras, que foram distribuídas para alunos 
de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental, eram de um único tipo, o mi-
nidicionário.

No mesmo ano foi defendida uma tese de doutorado (De Lucca 2001), 
na qual o autor fez uma “análise léxico-estatística” de oito minidicionários: 
seis brasileiros e dois portugueses. Trata-se da comparação mais detalhada de 
dicionários em geral. As obras brasileiras foram: Minidicionário Aurélio (3ª 
ed., 1993), Minidicionário Luft (10ª ed., 1995), Minicidionário Enciclopédico 
Escolar Ruth Rocha (1995), Minidicionário da Língua Portuguesa (de Silveira 
Bueno, 7ª ed., 1994), Minidicionário Melhoramentos (1992), Minidicionário 
da Língua Portuguesa (de Sacconi, 1996). O autor, entendendo que minidi-
cionários têm como destinatários alunos do Ensino Fundamental e Médio, 
observa na introdução: 

Os dicionários destinados aos escolares precisam ter em conta critérios 
pedagógicos, levar em consideração o vocabulário do aluno do ensino 
fundamental da 1ª a 4ª série, outros precisam levar em consideração o 
léxico do aluno da 5ª a 8ª séries, assim como contemplar as necessidades 
dos alunos do ensino médio – foco de nossa tese. Os minidicionários pre-
cisam, portanto, justificar o subtítulo  de ‘escolar’ ou ‘didático’ que muitas 
vezes ostentam, atendendo aos novos critérios pedagógicos e educativos 
que a sociedade recomenda e aceita.

Segundo o resumo constante no Banco de Teses da CAPES (Coor-
denadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), ele exami-
nou a introdução e os apêndices, a macroestrutura (verificando se estavam 
lematizados empréstimos, locuções, neologismos, nomes próprios, afixos e 
siglas) e a microestrutura, na qual deu atenção aos “antônimos e sinônimos, 
artigo definido, aumentativo irregular, campo lexical, contextos, definições, 
definições circulares, diminutivo irregular, divisão silábica, domínio, gênero 
feminino, formas sincréticas, homófonos, homógrafos, linguagem de explica-
ção, parônimos, plural das palavras compostas, polissemia, predicação verbal, 
remissivas, rotulações, superlativos absolutos sintéticos, tautologia, vocabu-
lário de explicação e vogal tônica/átona”.  Na sua conclusão final, De Lucca 
afirma que “a hipótese principal, a de que os minidicionários atuais não são 
suficientemente úteis para os alunos do ensino médio, foi confirmada” e que 
o Minidicionário Luft “possui, de acordo com nossa metodologia, o melhor 
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nível de resolução do conjunto dos itens lexicais”. O autor realizou também 
uma pesquisa empírica sobre o uso de dicionários. Ela será brevemente resu-
mida em 5.2.3.

Como mencionado, em 2004 foi divulgada uma nova avaliação de 
dicionários escolares e de minidicionários. Na introdução do Guia de Livros 
Didáticos. 1ª a 4ª séries. Volume 4: Dicionários, lê-se: 

Para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2004, os dicioná-
rios foram minuciosamente analisados para verificar sua adequação como 
recurso didático e auxílio aos alunos no processo de leitura e produção de 
textos, aquisição e domínio das regras gramaticais e ortográficas. O obje-
tivo do MEC com essa ação é iniciar os alunos da rede pública no contato 
com obras de referência de qualidade. (p. 5)

Como essa avaliação não está mais acessível na internet, parece-me 
interessante mostrar aos leitores quais critérios foram levados em conta. Esses 
numerosos e abrangentes critérios estão todos em forma de pergunta:   

Representatividade da cobertura lexical
•	A	seleção	vocabular	inclui	termos	do	cotidiano	infanto-juvenil?
•	A	seleção	vocabular	contempla	diferentes	contextos?
•	Inclui	empréstimos	lexicais	recentes	(e	também	não	tão	recentes)?
•	Inclui	locuções	e	expressões	idiomáticas?
•	A	seqüência	de	vocábulos	segue	critérios	bem	definidos	de	seleção?	Não	

há saltos aleatórios?
•	Indicam-se	diferentes	graus	de	formalidade,	como	formal/informal,	gí-

ria/popular/chulo/poético, por exemplo?
•	A	indicação	é	sistemática?
•	É	consistente?
•	Indica-se	a	região	do	Brasil	em	que	predomina	determinado	vocábulo?
•	Se	incluir	usos	de	outros	países	em	que	se	fala	português,	estão	assina-

lados?
•	Se	incluir	vocábulos	pouco	usados	ou	em	desuso,	eles	estão	assinalados	

como tal?
Definições
•	As	acepções	estão	numeradas?
•	Assinala-se	a	área	de	conhecimento	das	acepções,	quando	pertinente?
•	As	acepções	são	predominantemente	por	predicação,	ou	seja,	analíticas?
•	 O	 núcleo	 da	 predicação	 ou	 cada	 membro	 da	 série	 sinonímica	 tem	 a	

mesma classe gramatical da entrada?
•	No	caso	de	haver	entradas	 secundárias,	em	especial,	mais	de	uma,	há	

definições para elas, para além da indicação da classe gramatical?
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•	A	linguagem	das	definições	utiliza-se	predominantemente	de	um	voca-
bulário básico e freqüente, apresentado ao consulente?

•	Todos	os	termos	empregados	nas	definições	são	contemplados	com	um	
verbete na obra?

•	A	classe	gramatical	atribuída	aos	membros	de	uma	série	 sinonímica	é	
recuperada nos verbetes para os membros dessa série?

•	Nomes	próprios,	para	os	quais	não	há	verbetes,	são	explicados	no	corpo	
da definição (Calvino em calvinismo, por exemplo)?

•	Assinalam-se	usos	figurados?
•	As	definições	estão	isentas	de	preconceitos?
•	As	definições	são	precisas/corretas/adequadas?
•	Há	notas	explicativas	que	enfatizam	a	diferença	entre	vocábulos	seman-

ticamente relacionados?
Exemplos e abonações
•	A	obra	apresenta	exemplos	(elaborados	pelos	próprios	dicionaristas)?
•	A	obra	apresenta	abonações	(exemplos	extraídos	de	publicações)?
•	Apresenta	exemplos/abonações	para	todas	as	acepções?
•	Exemplos	e	abonações	ilustram	as	construções	do	português	culto	mais	

comuns em que o termo é empregado?
Grafia:
•	A	grafia	das	palavras	segue	o	Vocabulário	Ortográfico	da	Língua	Portu-

guesa (VOLP)?
•	Os	empréstimos	não	aportuguesados	são	assinalados,	de	modo	a	indicar	

ao leitor que tais termos seguem convenções ortográficas diversas das 
do português?

•	As	 convenções	 que	 assinalam	 empréstimos	 confundem-se	 com	outras	
empregadas na obra, como, por exemplo, a indicação da sílaba tônica?

•	Variantes	gráficas	estão	indicadas?
Informação gramatical
•	Indica-se	a	classe	gramatical	de	todas	as	entradas,	mesmo	as	secundárias,	

no caso de estas  existirem?
•	Indicam-se	categorias	gramaticais	como	gênero,	transitividade?
•	A	indicação	segue	a	Nomenclatura	Gramatical	Brasileira	(NGB)?
•	Indicam-se	as	irregularidades	na	flexão?
•	A	obra	conta	com	um	resumo	gramatical?
•	A	obra	conta	com	um	resumo	ortográfico?
Pronúncia
•	Indica-se	a	pronúncia	completa	de	todas	as	entradas,	mesmo	as	secun-

dárias?
•	Indica-se	a	pronúncia	completa	de	todos	os	empréstimos	com	grafia	não	

nativizada?
•	Não	havendo	a	indicação	da	pronúncia	para	todas	as	entradas,	ela	está	indi-

cada para todas as palavras cuja pronúncia culta possa suscitar dúvidas?
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•	Está	indicada	também	para	os	plurais?
•	Indica-se	a	divisão	silábica	para	todas	as	entradas?
•	As	entradas	secundárias,	se	existirem,	estão	divididas	em	sílabas?
•	A	divisão	silábica	é	apresentada	em	conjunto	com	a	entrada?
•	Se	é,	os	hífens	que	fazem	parte	da	correta	grafia	da	palavra	distinguem-se	

com facilidade das convenções de que a obra se utiliza para a divisão silá-
bica?

•	A	divisão	silábica	está	indicada	apenas	para	ditongos	e	hiatos	cuja	pronúncia	
possa suscitar dúvidas na fala culta?

•	A	divisão	está	correta?
•	Apontam-se	as	variações	na	divisão	silábica?
Aspecto material
•	A	obra	conta	com	um	guia	de	consulta	ao	dicionário?
•	Há	apêndices	de	caráter	lingüístico?
•	Há	apêndices	de	outro	tipo?
•	 A	 obra	 está	 livre	 de	 erros	 ortográficos,	 de	 pontuação,	 de	 numeração	 das	

acepções?
•	As	entradas	distinguem	minúsculas	e	maiúsculas?
•	O	tamanho	da	fonte	é	satisfatório?
•	O	espaço	entre	as	letras	e	entre	as	linhas	é	satisfatório?
•	A	obra	está	livre	de	erros	de	paginação?
•	A	impressão	é	nítida	em	todas	as	páginas?
•	A	impressão	está	livre	de	falhas	e	borrões	que	impedem	a	leitura	de	pala-

vras?
•	O	livro	fica	plano	quando	aberto?
•	Há	ilustrações?	Em	caso	afirmativo:

•	ajudam	na	compreensão	do	significado?
•	estão	posicionadas	junto	ao	verbete	correspondente?
•	estão	legendadas?

•	A	capa	resiste	bem	ao	manuseio	intenso?
•	Há	recursos	adicionais	para	a	localização	das	seções	do	dicionário,	como	cor	

ou dedeiras no corte frontal?
•	Há	recursos	adicionais	para	a	localização	da	página	de	um	verbete,	além	das	

palavras-guias, como, por exemplo, sílabas na cabeça da página?
•	 Há	 recursos	 adicionais	 para	 a	 localização	 de	 informação	 no	 verbete,	 tais	

como o emprego de diferentes tipos de letra ou de cores?   (p. 25ss.)

Poder-se-ia questionar ou criticar algumas das perguntas; por exem-
plo: será que é  desejável que se indique a pronúncia completa de todos os 
lemas, e há uma preferência por exemplos elaborados ou por abonações? E 
já que foi feita uma pergunta sobre a transitividade (sobre a qual se precisa 
de informação somente quando se quer produzir um texto) deveria ter sido 
acrescida uma sobre a valência, visto que a informação apenas sobre transi-
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tividade não é suficiente para a produção correta de frases. Mas, como se vê, 
quem apresentou os critérios pensou em muitos detalhes, de modo que essa 
lista pode, com algumas modificações, servir de base para a análise de outros 
dicionários.  

Após a listagem das perguntas no referido documento, foi determina-
do, para os diversos tópicos (representatividade do vocabulário, definições, 
exemplos etc.), o que levaria os dicionários a serem julgados “excelente a mui-
to bom”, “bom  a satisfatório” ou “sofrível a muito fraco”. Com base nos 
critérios e nas notas atribuídas, foram recomendados, para uso no Ensino 
Fundamental, dezesseis obras, sendo uma “com distinção” e dez “com ressal-
vas”. Todas elas foram brevemente descritas. 

Não posso verificar em que medida as avaliações estão acertadas, mas 
cabe salientar que, na lista dos critérios, não foi mencionada a idade dos 
alunos. Aparentemente, os dicionários escolhidos deveriam servir a todas as 
séries do Ensino Fundamental.

Um resumo desse documento sobre os dicionários encontra-se em Da-
mim (2004/2005). A autora opina que “o critério de seleção das obras é um 
tanto difuso, pois ao mesmo tempo em que há afirmação que são estudados 
minidicionários, há [...] alusão a dicionários de uso escolar. Afinal, é necessário 
precisar o que é o dicionário escolar”.286

Em 2005 foi defendida a dissertação de mestrado de Damim (2005), 
cujo objetivo, conforme o título, foi estabelecer “parâmetros para uma ava-
liação do dicionário escolar”. Depois de tratar de questões lexicográficas 
gerais, em especial da tipologia dos dicionários, a autora afirma que “di-
cionários escolares [brasileiros] muitas vezes não possuem um caráter que 
os distinga das demais obras lexicográficas” e que alguns deles “são ape-
nas uma versão abreviada de dicionários maiores” (p. 53s.). Dizendo que 
somente a partir do perfil do consulente escolar pode-se analisar se suas 
necessidades lingüísticas são atendidas ou não, ela enumera características 
“prototípicas” desse consulente; são, entre outras, as seguintes (p. 57s.): 
“é uma criança em etapa escolar de 4ª a 8ª série do Ensino Fundamental 
e, como está em fase de aprendizado, está no processo de aquisição do 
registro formal da língua”; tem “dúvidas quanto ao significado de algumas 
palavras, expressões e locuções” que pode encontrar em leituras escolares; 

286 Gomes (2007: 98s.) mostra um quadro com os títulos dos 16 dicionários aprovados, os 
nomes das editoras assim como brevíssimos resumos das qualidades e dos pontos fracos (“res-
salvas”). 
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pode ter lacunas de informações sobre tópicos como ortografia, separação 
silábica, pronúncia em casos específicos, classe gramatical, formas irre-
gulares, regência dos verbos, coletivos, sinônimos e antônimos, palavras 
derivadas; é “um usuário que, muitas vezes, desconhece certos objetos e 
necessita de ilustrações, além da descrição verbal” para entender de que 
se trata; não precisa de tecnicismos nem de informações etimológicas; 
não está familiarizado com o uso de dicionários. Em seguida (p. 59-92), 
a autora, distinguindo macroestrutura, microestrutura, medioestrutura (o 
sistema de remissões) e o “material externo” (introdução, apêndices etc.), 
além do layout e do uso de dedeiras, lista e comenta as características que 
um dicionário escolar deveria possuir. No capítulo seguinte (p. 96-119), 
essas características são usadas num “modelo de descrição” de dicionários 
escolares. No capítulo 5 (p. 125-176), esse modelo é aplicado na análise 
muito detalhada de seis obras, consideradas as melhores na avaliação do 
MEC de 2001: Dicionário Didático de Português, Dicionário Júnior da 
Língua Portuguesa, Mini Aurélio Século XXI, Minidicionário Ruth Rocha, 
Minidicionário Ediouro da Língua Portuguesa, Minidicionário Luft.287 Em 
suas conclusões, Damim (ibid.: 197) afirma que os “resultados evidenciam 
que os dicionários sob análise não conformam um conjunto homogêneo 
[...] pois apenas 13 itens (de um total de 46) foram sempre constantes em 
todos os dicionários” e que a “maioria dos dicionários escolares sob exame 
não possui características que permitem diferenciá-los de outros tipos de 
obras lexicográficas [...]”.

2006 foi um ano importante em relação aos dicionários a serem usados 
no Ensino Fundamental.

No subcapítulo sobre dicionários infantis já foram citados os trabalhos 
de Damim & Peruzzo (2006), Krieger (2006) e Rangel & Bagno (2006). 

Como foi dito, Damim & Peruzzo examinaram 50 dicionários “es-
colares” e chegaram à conclusão de que eles podem ser divididos em cinco 
tipos: “infantil”, “para iniciantes”, “padrão”, “mini” e “enciclopédico”. Os 
dois primeiros já foram caracterizados, sendo que o segundo situa-se entre o 
infantil e o escolar típico. Sobre os três outros, as autoras trazem as seguintes 
informações (p. 103ss.): 

287 Na avaliação divulgada em 2004 (PNLD/2004), os melhores foram: Mini Aurélio Século 
XXI Escolar, Dicionário da Língua Portuguesa (ediouro), Dicionário Júnior da Língua Portugue-
sa, Larousse-Ática Dicionário da Língua Portuguesa, Minidicionário Gama Kury, Minidicionário 
Luft.
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a) o dicionário escolar padrão “tem muitas das características de um dicioná-
rio geral [...], porém com um claro propósito didático”; ele “costuma apre-
sentar classe gramatical, flexões, palavras derivadas, locuções, sinônimos, 
antônimos, pronúncia e conjugação verbal”; “as definições são redigidas 
de forma diferenciada”; há “ilustrações e informações úteis para o apren-
dizado nos apêndices”; é um dicionário alfabético, que tem entre 8.000 e 
50.000 verbetes; há “dedeiras, palavras-guias, menos cores e figuras e mais 
texto”; o público-alvo “já é alfabetizado e possui algum domínio da termi-
nologia gramatical”; “o aluno usa o dicionário para procurar significados, 
informações gramaticais e outras para produção de textos”;

b) o “dicionário escolar mini”, ou minidicionário, “tende a ser uma versão 
reduzida dos grandes dicionários gerais”; “os verbetes são normalmente 
organizados em colunas, há poucas cores, as letras são pequenas, as figuras 
são poucas ou inexistentes e o papel é mais fino”; a macroestrutura varia 
entre 8.000 e 50.000 lemas; ele “parece estar mais voltado ao público do 
Ensino Médio, estudantes universitários e profissionais”, o que se percebe 
no tipo de definição, na linguagem e na complexidade das informações 
oferecidas;

c) o “dicionário escolar enciclopédico” apresenta “as mesmas características 
do minidicionário”, mas acrescenta informações enciclopédicas, que po-
dem ser dadas de quatro maneiras: em “uma parte enciclopédica indepen-
dente da parte lingüística”, em “verbetes enciclopédicos” dentro da macro-
estrutura, nas definições ou em quadros específicos que se encontram entre 
os verbetes. 

Deve ficar claro que se trata de uma caracterização e classificação de 
obras existentes de fato, não de dicionários ideais ou necessariamente reco-
mendáveis. Dos 50 dicionários analisados, 48 haviam sido submetidos ao 
MEC e dois estavam “disponíveis no mercado editorial brasileiro” sem terem 
participado de um processo de avaliação (p. 99). O fato de dicionários terem 
sido enviados ao MEC para avaliação não significa que sejam dicionários 
escolares (aliás, 30 não foram recomendados). Assim, explica-se que entre 
as obras examinadas pelas autoras encontram-se algumas (ou apenas uma) 
com 50.000 lemas, o que certamente não é uma característica dos dicionários 
escolares. Damim & Peruzzo deveriam ter excluído essas de sua classificação. 
Obras com mais de 35.000 verbetes não podem ser chamadas de “dicionário 
escolar padrão” nem de “dicionário escolar mini”. 

 Pontes (2006) analisou sete DESCs – ou minidicionários – brasilei-
ros e descobriu vários “mecanismos de explicação”: “reformulação textual”, 
“exemplos”, “explicações em série”, “classificação” e “tradução”. A “reformu-
lação textual” é subdividida pelo autor em “definição simples” (lingüística ou 
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enciclopédica), “reduplicação da definição” e “reformulação encaixada”. Da 
definição lingüística existem os tipos “perifrástica ou analítica”, “sinonímica”, 
“por analogia”, “ostensiva” e “mista” (analítica e sinonímica). Pontes (ibid.: 
652) constatou que os mecanismos mais utilizados são “as paráfrases, refor-
mulação, explicações, exemplos”.288 

Interessada no assunto “DESCs”, Farias (2006) examinou a micro-
estrutura de várias obras brasileiras, e Farias (2006a) fez uma análise crítica 
dos “comentários semânticos”, constatando, nos dois casos, uma série de fa-
lhas.289 

Krieger (2006) apresentou um resumo da parte lexicográfica do 
PNLD/2006. Entre outros detalhes, a autora, tendo sido membro da Comis-
são Técnica desse programa e responsável pela área de dicionários (cf. Krieger 
ibid: 251), informou sobre o processo de avaliação, o qual havia consistido 
em “muitas etapas”. 

O trabalho de Rangel & Bagno (2006) é o manual – dirigido aos 
professores do Ensino Fundamental – que fornece esclarecimentos sobre o 
PNDL/2006, especialmente sobre os dicionários enviados às escolas, explica 
termos lexicográficos e mostra como se pode trabalhar com essas obras. 

Ao contrário das edições anteriores do Programa Nacional do Livro Didá-
tico - PNLD, que visavam doar a cada aluno dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental um dicionário escolhido por seus professores com base nas 
resenhas do Guia de livros didáticos - Dicionários, no PNLD 2006 o objeti-
vo foi equipar as escolas com um número significativo de diferentes títulos 
de dicionários. [...]
Todos esses dicionários são compatíveis com o uso escolar no Ensino Fun-
damental, seja nos quatro ou cinco anos do primeiro segmento, seja nas 

288 Pontes (2007) fez uma análise das informações gramaticais em sete DesCs brasileiros. O 
autor examinou as informações sobre a categoria gramatical (verificando inclusive a ordenação 
das categorias no verbete e constatando que são introduzidas algumas categorias não usuais, 
como “verbo transobjetivo”, “verbo transitivo circunstancial”), as informações morfológicas, 
as sintáticas e as informações sobre o “regime preposicional”. ele conclui que “o dicionário es-
colar inclui elementos gramaticais relativos aos aspectos sintático-semânticos e às informações 
morfológicas, necessários ao tipo de obra lexicográfica que deverá caracterizar-se, a um tempo, 
como de produção e de recepção” (ibid.: 74).
289 em 2007, a mesma autora analisou “aspectos macroestruturais” de cinco minidicionários 
(dos quais apenas um consta da lista do PNLD/2006) e concluiu que essas obras “não apre-
sentam uma organização macroestrutural compatível com o seu consulente específico” (Farias 
2007: 202). em Farias (2008a), ela fez sugestões para melhorias em DesCs.
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quatro séries do segundo segmento; e privilegiam o português brasileiro, 
tanto no conjunto de palavras que reúnem quanto na linguagem usada 
nas definições e explicações. Além disso, todos eles foram selecionados por 
seu bom desempenho, num rigoroso processo de avaliação. 

(Rangel & Bagno ibid.: 32)

Contrariamente ao PNLD/2004, os dicionários, embora tenham sido 
avaliados, não foram classificados em termos de qualidade geral (por exem-
plo, “recomendado com distinção”, “recomendado com ressalva”, como na 
avaliação anterior). Mas a grande inovação do PNDL/2006 foi a diferencia-
ção de tipos de dicionários por nível de escolaridade dos usuários, ou por seu 
nível de proficiência lingüística:

[...] os dicionários vêm organizados em três acervos diferentes, dirigi-
dos a alunos de níveis distintos de ensino-aprendizagem. Por isso mesmo, 
sem esquecer o que é comum a todo e qualquer dicionário escolar de 
Língua Portuguesa, perseguem objetivos específicos, ou seja: obedecem a 
propostas pedagógicas e lexicográficas particulares, voltadas para o aluno 
de um ou outro desses níveis. Assim, têm características próprias: diferem 
na quantidade e no tipo de palavras que registram, bem como na forma 
de explicar os seus sentidos e de montar o dicionário com vistas a facilitar 
o manejo pelo aluno [...]. (ibid.: 32)290

Gomes (2007: 100) informa sobre o processo de seleção:

No ano de 2005, foi lançado um novo edital do PNLD-Dicionários, o 
qual já previa restrições tipográficas, lingüísticas e lexicográficas para a 
submissão à análise dos dicionários escolares. As especificações eram mais 
claras e pertinentes. Nesse edital previam-se acervos distintos para os di-
cionários escolares, segundo o critério do número de verbetes e proposta 
lexicográfica. O momento era diferente. As editoras seguramente foram 
tomadas de surpresa, pois tinham de adaptar suas obras àqueles critérios 
para que pudessem, ao menos, inscreverem-se na concorrência pública.
Observou-se, então, o surgimento de novas obras no mercado editorial bra-
sileiro, em boa medida, fiéis ao que preconizava o edital do PNLD[...]: 
“A avaliação dos dicionários inscritos no PNLD/2006 distinguirá três ti-
pos de obras, com base no público-alvo a que primariamente se destinem. 
Todas as obras inscritas deverão conter uma descrição de sua proposta 
lexicográfica. Nessa descrição, deverão estar identificados, pelo menos, os 
seguintes aspectos:

290 Tanto krieger (2006: 239, 252) quanto Gomes (2007: 101) mencionam apenas dois acer-
vos. Aparentemente, a divisão em três acervos foi feita sem que as duas autores tomassem 
conhecimento disso.
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∙ o nível de escolaridade do aluno a que a obra se destina;
∙ o critério de seleção vocabular que presidiu a organização da obra;
∙ o critério de seleção de temas, em caso de obras temáticas;
∙ o número total de entradas;
∙ o número total de ilustrações;
∙ o tamanho e o tipo de fonte empregada. [...]”291

Como se viu, foram, por um lado, formados três acervos e, por outro, exis-
tem três tipos de dicionários: no acervo “A” há sete dicionários do tipo 1 e dois do 
tipo 2, no acervo “B” existem duas obras do tipo 2 e sete do tipo 3, ao passo que 
o acervo “C” é constituído apenas dos sete dicionários do tipo 3. O tipo 1, que 
corresponde aos dicionários infantis, já foi visto no subcapítulo anterior. 

Os dicionários do tipo 2:

registram um número maior (entre 3.500 e 10.000) e mais variado de 
palavras, incluindo pronomes, advérbios e algumas palavras gramaticais, 
como preposições e conjunções. Para cada uma dessas palavras, há mais 
acepções, em média, do que nos dicionários anteriores. Mesmo planejados 
para as primeiras séries, supõem alunos já alfabetizados e capazes de ler 
autonomamente textos simples e curtos [...]
Tanto quanto os anteriores, esses dicionários são fartamente ilustrados, 
seja para motivar o aluno, seja para complementar e precisar as definições. 
[...]  [...] os verbetes, mesmo procurando um contato direto com o usuário 
infantil, já trazem definições mais parecidas com as de um dicionário-pa-
drão. Por isso mesmo, pressupõem, com alunos dos dois ou três primeiros 
anos, um uso em que a mediação do professor pode ser decisiva. 

(Rangel & Bagno ibid.: 43)

Os dicionários do tipo 3:

•	registram	entre	19.000	e	35.000	palavras;
•	só	recorrem	-	quando	é	o	caso	-	a	ilustrações	funcionais,	jamais	recor-

rendo, portanto, a universos ficcionais;
•	são	mais	representativos	que	os	demais	do	léxico	do	português,	incluin-

do todos os tipos de palavras e, algumas vezes, siglas, símbolos, afixos 
etc.;

•	têm	uma	estrutura	de	verbete	mais	complexa	que	os	demais	dicionários	
de ambos os acervos;

•	trazem	um	maior	número	de	informações	lingüísticas	sobre	as	palavras	
registradas;

•	usam	uma	linguagem	simples	mas	impessoal	e	nem	sempre	diretamente	
acessível para o aluno. (ibid.: 47)

291 Gomes (2007: 287) informa ainda que 60 dicionários foram submetidos ao MeC para 
análise. 
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Quanto aos acervos, o primeiro “é voltado para os alunos do ciclo ini-
cial de alfabetização (dois ou três primeiros anos), que envolve crianças de 6 a 
8 anos” (ibid.: 33); o segundo “está direcionado para o aluno das duas séries 
finais do primeiro segmento do Ensino Fundamental”, sendo o objetivo “fa-
miliarizar o aluno com o gênero lexicográfico dos dicionários-padrão, ainda 
que, em conseqüência das possibilidades do leitor iniciante e das demandas 
próprias da escola, esse dicionário atenda a compromissos didáticos” (ibid.: 
44); o acervo “C” foi “distribuído para as séries/anos finais” (ibid.: 48).

A divisão dos acervos, portanto, foi feita por grupo de anos escolares. 
Já os tipos foram diferenciados conforme as características das obras. Pode-se 
perguntar por que a cada acervo não corresponde determinado tipo (sendo 
somente o acervo “C” constituído de um tipo específico, a saber, o tipo 3). 
A respeito da inclusão de dois dicionários do tipo 2 no acervo “A”, o manual 
afirma apenas: “Mesmo planejados para as primeiras séries, [esses dois di-
cionários] supõem alunos já alfabetizados e capazes de ler autonomamente 
textos simples e curtos.” (ibid.: 43). Pode-se supor que a intenção tenha sido 
os professores escolherem uma obra do tipo 1 ou do tipo 2, dependendo da 
proficiência lingüística de seus alunos. Isso parece estar implícito também na 
afirmação sobre o acervo “B”, composto, majoritariamente, por dicionários 
do tipo 3: “Visando a uma transição tranqüila do aluno para o dicionário de 
uso geral, o Acervo “B” ainda inclui dois dicionários do segundo tipo [...].” 
(ibid.: 44) Se a relação entre acervos e tipos não ficou bem claro, por outro 
lado, no que diz respeito à escolha de determinado dicionário, o manual es-
clarece: “Qual [dos dicionários] seria melhor? O professor e o aluno, juntos, 
é que vão decidir: cada momento do ensino-aprendizagem, cada situação e 
mesmo cada tipo de aluno podem ‘pedir’, ou mesmo exigir, um desses mode-
los. E aí está a grande vantagem dos acervos: a diversidade de propostas, para 
alunos, professores e situações de ensino-aprendizagem também diversos, 
num mesmo ciclo ou período da seriação escolar.” (ibid.: 42)

Feita a avaliação e seleção, seria bom que alguém que não participou 
desse processo fizesse uma análise crítica das obras enviadas às escolas. Isso 
foi feito parcialmente por Gomes (2007). Em sua tese de doutorado, na qual 
trata primeiro de questões de aquisição lexical em língua materna e depois, de 
assuntos lexicográficos, a autora examina seis desses dicionários, dois de cada 
tipo. Eles foram escolhidos de modo a cada um ser de uma editora diferente 
(Gomes ibid.: 107). São os seguintes: tipo 1 - Aurelinho: Dicionário Infantil 
Ilustrado da Língua Portuguesa (2005, Ed. Positivo), Meu Primeiro Dicioná-
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rio Houaiss (2005, Ed. Objetiva); tipo 2 - Dicionário Ilustrado de Português 
(2004, Ed. Ática), Saraiva Júnior Ilustrado: Dicionário da Língua Portuguesa 
(2005, Ed. Saraiva); tipo 3 - Dicionário Júnior da Língua Portuguesa (2005, 
Ed. FTD), Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete 
(2004, Ed. Nova Fronteira).

Inicialmente (p. 108-129), a autora faz “resenhas”, nas quais ela des-
creve detalhadamente cada uma das obras. Em seguida (p. 130-153), ela 
examina separadamente sua macro e microestrutura. Ela chega à seguinte 
conclusão (p. 153):

Os dicionários de Tipo 1, ADILP e MPDH, possuem excelentes elemen-
tos distintos e complementares na composição lexicográfica. O ponto for-
te do ADILP é seu guia de orientação ao professor do ensino fundamen-
tal, com sugestão de atividades para ensino de vocabulário. O MPDH é 
inovador no uso da definição oracional e apresenta um excelente aspecto 
visual em sua obra. Ambos optaram por apresentar a informação grama-
tical básica, não sobrecarregando o verbete com informações inoportunas 
para o aprendiz.
Os dicionários de Tipo 2, SJI e DIP, embora compartilhem características 
lexicográficas e didáticas, se distanciam no modo de apresentação visual 
e na quantidade e seleção do corpus. Ambos prescindem de abonações, o 
que não prejudica o conjunto da obra. O SJI possui características de al-
manaque, com interação explícita entre texto/leitor e o DIP possui carac-
terísticas de um livro didático, com bons mapas e informações de caráter 
não-lingüístico, como ilustrações de bandeiras, figuras geométricas etc.
Os dicionário de Tipo 3, DJLP e MDCA, são bastante semelhantes entre 
si e se aproximam, de fato, ao tipo minidicionário, ou seja, trazem consigo 
características de um dicionário geral de língua. O DJLP peca apenas por 
questões de editoração gráfica, enquanto o MDCA é de excelente rigor na 
construção lexicográfica como um todo.

 Gomes, que também traz informações sobre os critérios adotados pelo 
PNLD/2006 (inclusive mostrando num apêndice as fichas de avaliação) e 
discorre, citando vários autores (principalmente franceses e espanhóis), sobre 
as características que dicionários escolares deveriam possuir (p. 154-169), ex-
pressa ainda a seguinte opinião (p. 173): 

O PNLD/Dicionários inaugura uma etapa de pesquisa e labor lexicográfi-
co inéditos na tradição brasileira; começa-se a delinear critérios e paradig-
mas para a construção de propostas lexicográficas adequadas ao público 
e à realidade brasileiros, oferecendo como produto final dicionários, de 
fato, escolares e não meros recortes de obras mais amplas da língua por-
tuguesa.
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Nas conclusões de suas “resenhas” dos seis dicionários escolhidos por 
ela, a autora (ibid.: 126) menciona um único defeito, e apenas em uma das 
obras (“O DLJP [...] deixa a desejar em sua configuração gráfica.”). Será que 
não há outros defeitos? Não posso fazer uma análise crítica geral dos compo-
nentes dos três acervos ou da divisão em três tipos. Quero mencionar apenas 
dois problemas: 

1) Nos exemplos de verbetes mostrados no manual de Rangel & Bag-
no (ibid.) percebem-se diferenças notáveis entre o estilo definitório nos dicio-
nários do tipo 1. O próprio manual salienta (p. 42): 

No que diz respeito às definições, há dicionários que usam linguagem 
simples e coloquial, dirigindo-se diretamente à criança, de forma muito 
semelhante às definições informais em língua oral: 

[s.v. segredo] Um segredo é uma coisa que você não pode contar para 
ninguém.

Já outros são um pouco mais formais e impessoais: definem e informam 
literalmente “por escrito”, sem “conversar”, portanto, com o usuário. E 
até na quantidade de acepções que apresentam se parecem mais com um 
dicionário padrão:

[s.v. segredo] 1. Aquilo que não se pode contar a ninguém, que ninguém 
deve saber. 2. O que se diz, em voz baixa, na orelha de alguém. 3. Algo 
conhecido por poucas pessoas: [...]

Um outro exemplo de uma definição “mais formal e impessoal” encon-
tra-se em Gomes (ibid.: 141): no Aurelinho: Dicionário Infantil Ilustrado da 
Língua Portuguesa, a definição de uma das acepções de  anão é “que, depois de 
velho, apresenta tamanho muito abaixo do normal”. Será que tais definições 
típicas de dicionários para adultos cabem num dicionário infantil? Veja-se 
novamente a citação de Hausmann (1990a) em 5.1 sobre as características 
dos dicionários infantis.

2) Se um dicionário não fornece apenas definições, e sim também in-
formações gramaticais (e outras), é porque ele está previsto não somente para 
a recepção como também para a produção de textos, pois para compreender 
textos não se precisa de tais informações. Curiosamente, em nenhum mo-
mento os autores do manual usaram as palavras produção ou redação, e o 
verbo escrever (no sentido de escrever textos, não apenas palavras) é empre-
gado somente quando falam dos dicionários do primeiro tipo (dicionários 
infantis): “A outra parte desses alunos já tem alguma experiência acumulada 
de convívio com a escrita, e já domina o código alfabético, sendo capaz de ler 
e de escrever por conta própria tanto palavras isoladas quanto textos curtos 
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e simples.” Se alunos dos dois ou três primeiros anos do Ensino Funda-
mental já podem escrever textos curtos e simples, nas últimas séries ocorre 
evidentemente a redação de textos mais longos e complexos. Porém, para 
isso precisa-se de mais informações do que aquelas que se notam nos ver-
betes – mostrados em Gomes (ibid.: 147ss.) – dos dicionários do tipo 3. 
Por exemplo, em um deles, brunir é definido por “fazer alguma coisa ficar 
brilhante; lustrar, polir”. Sem maiores informações, o aluno pode querer 
escrever “Meu pai estava brunindo o carro” ou “A empregada bruniu o 
chão”, o que é inadequado. Na mesma obra, a informação gramatical sobre 
ligar é tão somente que se trata de um verbo. O fato de que nas acepções 
“telefonar” e “dar importância” deve ser usada a preposição para é percebido 
apenas nos exemplos e deve, portanto, ser deduzido pelo aluno. No outro 
dicionário, no verbete de flor, uma das acepções é definida como “elite, 
nata”, o que poderia levar o usuário a escrever (ou dizer) “Ele faz parte da 
flor” ou “Toda a flor do esporte brasileiro estava presente”. A definição “na 
superfície de” da expressão à flor de pode fazer surgir frases como “Havia 
manchas de óleo à flor do mar”. 

Apesar de tais falhas – que não devem ser fatos isolados – a escolha dos 
dicionários provavelmente foi boa. De qualquer modo, o procedimento adota-
do pelo MEC constitui um grande avanço: primeiro, porque houve uma dife-
renciação de dicionários por séries escolares ou níveis de proficiência lingüística; 
segundo, porque os professores foram deixados livres para escolherem o livro 
adequado para suas turmas, podendo eles – e os alunos – até mesmo usar vários 
e fazer comparações; terceiro, porque os professores receberam informações so-
bre questões lexicográficas e sobre como aproveitar os dicionários. 

O que falta agora são pesquisas empíricas sobre seu uso, quer utilizan-
do questionários quer – de preferência – observando como os dicionários são 
usados de fato. Veja no subcapítulo seguinte o que já foi feito.

É preciso mencionar ainda duas dissertações de mestrado e um livro.

Silva, L. (2006) analisa detalhadamente as ilustrações visuais em qua-
tro dicionários classificados no PNLD/2006 entre os do tipo 2. A autora exa-
minou um total de 1.825 verbetes ilustrados; ela informa (p. 76) que 91,5% 
deles eram verbetes de substantivos, 6%, de verbos, 2%, de adjetivos, e menos 
de 1% (apenas 4), de advérbios. Diferenciando diversas categorias (como, 
por exemplo, participantes, processos de ação, processos mentais ou de fala, 
estruturas visuais),  ela mostra e comenta 180 das ilustrações. Nas suas consi-
derações finais ela afirma (p. 133):
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O trabalho de análise demonstrou [...] que os desenhos, figuras e fotos 
[...] não são utilizados apenas com uma função decorativa ou lúdica, mas 
como um recurso com propósito significativo: auxiliar para uma descrição 
mais acessível ao público infantil do sentido lexical de um vocábulo. Re-
velou também que a ilustração não corresponde a um conteúdo neutro, é 
capaz de veicular ideologias, estereótipos e visões particulares do mundo, 
bem como informações de várias naturezas – descritiva, enciclopédica, 
simbólica etc., e, dependendo do uso que dela se faz, pode mesmo gerar 
ambigüidade e imprecisão. [...] a ilustração, ao mesmo tempo em que 
pode revelar significados difíceis e improváveis de serem expressos por 
meio de palavras, pode gerar sentidos ambíguos e contraditórios em rela-
ção ao texto.292

Essa dissertação de mestrado (ou, pelo menos, a análise das ilustrações) 
deveria ser lida por todos aqueles que são responsáveis pela inclusão de ilus-
trações visuais em dicionários.

Moraes (2007) aborda o ensino do léxico no Ensino Fundamental e o 
uso de dicionários. Lendo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ela 
constatou:

[...] apesar dessa suposta preocupação [com o ensino do léxico], o do-
cumento dedica pouco menos de duas páginas às considerações sobre a 
importância do léxico no ensino. [...]
[...] não há qualquer menção ao dicionário monolíngüe como uma ferra-
menta para o ensino do léxico.         (p. 27s.)

Sobre o tratamento do léxico em livros didáticos, ela diz:

O Guia de Livros Didáticos 2005 analisou 28 obras destinadas aos alunos 
de 5ª à 8ª série e procurou ressaltar todos os aspectos das coleções que, in-
dependentemente da série, procuram privilegiar determinados aspectos.
Nota-se que os avaliadores dos livros não apresentam, nem mesmo nos 
critérios de avaliação, uma preocupação em como deve ser abordada a 
questão lexical, assim como não ressaltam a importância do dicionário 
como instrumento complementar ao ensino da língua portuguesa. (p. 
34)

Em seguida, Moraes verificou como o léxico é tratado nos referidos 
livros didáticos e os dividiu em três grupos: aqueles que “em nenhum mo-

292 Cito apenas duas das observações críticas da autora em relação a determinados verbetes: “O 
verbete [museu] é ilustrado com a foto da fachada de um museu brasileiro, o que não auxilia o 
entendimento da descrição apresentada na definição.” (p. 112) No verbete petróleo: “A ilustra-
ção mostra a plataforma para a extração de petróleo. esta relação não é descrita verbalmente, 
nem há legenda indicando tratar-se de uma plataforma de extração de petróleo.” (p. 123)
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mento fazem referência ao trabalho com o léxico”, outros, “que abordam 
superficialmente a questão lexical”, e um terceiro grupo, de oito livros, sobre 
os quais ela afirma: 

Das coleções analisadas pelos especialistas do MEC, apenas oito tratam 
mais convenientemente a questão do aprendizado do léxico ao longo do 
terceiro e do quarto ciclos do Ensino Fundamental.
Essa abordagem é realizada, porém, de diferentes formas. Algumas cole-
ções explicitam a necessidade de se consultar o dicionário para melhor 
evidenciar o sentido de um vocábulo, enquanto outras consideram que 
apenas o estudo contextualizado de algumas palavras já é suficiente para a 
ampliação do repertório vocabular dos alunos. (p. 39)

No terceiro capítulo de sua dissertação, Moraes descreve e avalia to-
dos os dicionários pertencentes ao primeiro acervo (sete do tipo 1 e dois do 
tipo 2). No capítulo seguinte sugere algumas atividades a serem feitas com 
o dicionário. Na sua conclusão, opina que “essa nova proposta apresentada 
pelo governo federal [no PNLD/2006] somente terá sucesso se houver um 
aprofundamento do conhecimento lexicográfico dos professores”. Moraes 
também fez uma pequena pesquisa de campo, que será resumida em 5.2.3. 

Pontes (no prelo) é um livro que apresenta uma visão geral dos dicio-
nários escolares (brasileiros). Na introdução, o autor esclarece que o objetivo 
principal é fazer “um estudo crítico-comparativo com base nos [dez] dicio-
nários mais adotados na escola” e que pretende mostrar “como os dicionários 
escolares se apresentam em sua constituição e sugerir algumas mudanças pos-
síveis nos produtos lexicográficos à luz de novos achados da Metalexicografia 
Pedagógica[...]  moderna”. O livro é dividido nos seguintes capítulos: 1 – Lé-
xico e dicionário; 2 – Organização do dicionário escolar (2.1 – Características 
externas; 2.2 – Características internas); 3 – Verbete lexicográfico; 4 – Infor-
mações presentes no verbete lexicográfico.

5.2.3 Pesquisas empíricas sobre o uso de dicioná-
rios escolares brasileiros

No Brasil foram realizadas algumas pesquisas empíricas sobre o uso 
de dicionários, inclusive entre alunos do Ensino Fundamental, mas em qua-
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se todos os casos os pesquisadores (em geral, mestrandos ou doutorandos) 
interessavam-se pelo uso de dicionários de LE (cf. Welker 2006). 

Em um caso (Costa 2007), os 89 informantes – alunos da 7ª série de 
uma escola particular – foram divididos em dois grupos, um respondendo 
sobre dicionários de LE, o outro, sobre dicionários de LM. A respeito desses 
últimos, faltam informações exatas sobre quais obras eram utilizadas: a mais 
usada era o Silveira Bueno Minidicionário, mas para as outras os alunos in-
formaram apenas títulos abreviados (como Aurélio, Houaiss, Michaelis), de 
modo que não se tem certeza de que eram minidicionários (inclusive porque 
as consultas foram feitas mais em casa do que na sala de aula). O resultado 
mais interessante em relação ao uso de dicionários de LM foi o seguinte:  “A 
informação mais procurada no DLM é o significado, com a ortografia em 
segundo lugar. Isso mostra que o dicionário é consultado principalmente na 
recepção de textos, mas também na produção (na qual se precisa da ortogra-
fia).” (Costa ibid.: 120) É claro que esse e os outros resultados não podem ser 
generalizados, devido ao pequeno número de informantes. 

Gomes (2007) relata uma pesquisa realizada em 2004 por questionário 
na qual uma das perguntas foi: “Você usa com seus alunos o dicionário em 
suas aulas?” (p. 53) Os informantes foram 50 professores do Ensino Fun-
damental do Distrito Federal, e o foco principal do estudo foi a aquisição 
lexical. A autora informa e opina:

[...] a grande maioria, 92% dos professores, afirma praticar a leitura de 
dicionário em sala de aula, sendo que 40% utilizam o dicionário apenas 
para verificar o significado, o que se une aos 20% que utilizam o dicioná-
rio para facilitar a compreensão de textos, geralmente dificultada por pa-
lavras desconhecidas. Porém, o fato alarmante é que 20% desses mesmos 
professores não acreditam que o conteúdo existente no dicionário pode 
enriquecer o vocabulário de uma criança [...]. (p. 54)

No anexo III de sua tese de doutorado, Gomes descreve também um curso 
de 40 horas-aula que ela organizou em 2005. O título foi “O Uso do Dicionário 
em Sala de Aula no Ensino Fundamental”. Participaram 20 professoras.

Com o intuito de constatar o atual nível de conhecimento dos professores 
de Ensino Fundamental do DF e refletir acerca do uso do dicionário em 
sala de aula, decidiu-se, ao invés de ir a escolas e aplicar instrumentos de 
coleta de dados como por exemplo, questionários e entrevistas, elaborar 
um fórum de discussão sobre o tema, somando conhecimentos teóricos, 
acadêmicos à prática pedagógica dos professores. (p. 219)
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No mesmo anexo consta um diário com as observações da autora. Re-
latos das reflexões das professoras no final do curso são resumidas por ela com 
as seguintes palavras: “[...] se o dicionário escolar ainda é subempregado ou 
desconhecido é porque, muitas vezes, o professor não sabe utilizá-lo, não tem 
idéia dos conteúdos passíveis de aplicação em sala de aula e, incrivelmente, 
não sabe como manusear o dicionário, não tem sistematizado o conhecimen-
to de que o dicionário é um tipo de obra didática com suas especificidades 
lingüísticas e tipográficas [...].” (p. 249) E ela conclui: “[...] é patente a ne-
cessidade urgente de capacitação dos professores por meio de cursos e ofici-
nas que forneçam as informações necessárias à boa execução do intento do 
PNLD, que é o de proporcionar ao aluno da rede pública de ensino material 
didático e ensino de qualidade.” (p. 250)

Uma pesquisa bem diferente, mas na qual também foi verificada  a ati-
tude de professores, é relatada na dissertação de mestrado de Amorim (2003). 
Repito aqui o resumo feito em Welker (2006: 428s.).

A autora estudou o uso de dicionários escolares brasileiros nas pri-
meiras séries do Ensino Fundamental, tanto em escolas públicas quanto em 
particulares. Mais exatamente ela verificou o que se afirma sobre dicionários 
em 34 livros didáticos, que tipos de exercícios de manuseio são propostos, o 
que os professores – 23 ao total, de três escolas públicas e de três particula-
res – pensam a respeito dessas obras de referência e quais exercícios são feitos 
pelos alunos de fato.

Resultados:
Nas escolas privadas, é a direção ou coordenação que escolhe os dicio-•	
nários a serem usados pelos alunos. Via de regra, os pais adquirem es-
sas obras. Nas públicas, a escolha é feita pelo Ministério da Educação 
(MEC), e até 2001 havia muito poucos dicionários (dois ou três em 
turmas de 30) à disposição dos alunos. 
Desde 2001, o MEC doa exemplares de um determinado dicionário – •	
escolhido dentre mais de vinte obras analisadas conforme certos critérios 
– a todos os alunos. Segundo os professores, as crianças ficaram muito 
felizes de possuírem um dicionário, e o estudo com dicionários em sala 
de aula tornou-se bem mais fácil.
O dicionário escolhido pelo MEC também é usado em algumas escolas •	
particulares.
A utilização do dicionário é iniciada de uma das três maneiras seguintes: •	
a) exposição oral do professor sobre a obra de referência; b) explicação 
dentro do livro didático; c) exercício de manuseio, ou de consulta, do 
dicionário como proposto pelo livro didático.



329

5. DICIONÁrIOs PeDAGÓGICOs De LÍNGUA MATerNA

Nos 34 livros didáticos analisados, a autora encontrou um total de 244 •	
exercícios relativos ao uso (ou ensino do uso) de dicionários. 
Tendo agrupado os dez tipos de exercícios mais freqüentemente propos-•	
tos, Amorim verificou a freqüência com que cada um deles era utiliza-
do na sala de aula. Constatou, por exemplo, que seis deles nunca eram 
aproveitados por cerca da metade dos professores. Apenas dois tipos de 
exercícios eram usados várias vezes por mais da metade dos mestres. Os 
dois exercícios eram: 1) leitura de um texto e procura do significado das 
palavras desconhecidas; 2) leitura de um texto e busca do sentido de 
determinadas palavras (listadas no exercício do livro didático) dentro do 
contexto.
Havendo, no ensino de português, os três eixos “Leitura”, “Produção •	
Textual” e “Análise Lingüística”, a autora verificou quantos tipos de exer-
cícios com dicionários pertencem a esses três eixos. Constatou (p. 88) 
que a maioria pertence ao primeiro; trata-se de “solicitação do significado 
da palavra” (47,5%) e de “leitura de verbetes como suporte para a com-
preensão de textos” (11,06%); em segundo lugar (19,2%) vem “explica-
ção da ordem alfabética”, que faz parte do terceiro eixo. Apenas cerca de 
6% dos exercícios têm a ver com a produção textual.
A autora chega à conclusão de que “o dicionário é considerado por pro-•	
fessores e alunos como uma obra para sanar dúvidas do significado e da 
ortografia das palavras” e que essa postura é “adotada também pelos livros 
didáticos, embora tenham sido catalogados alguns exercícios com outras 
possibilidades de estudo” (p. 116).  

Em um breve item de sua dissertação, Moraes (2007: 43ss.) relata uma 
pesquisa de campo na qual investigou, por meio de entrevistas, o uso de di-
cionários em uma escola pública e em uma escola particular, ambas de Ensino 
Fundamental. Infelizmente o número de informantes foi muito pequeno: 
sete professores de português na primeira e dois na segunda. 

Sobre a escola pública, ela informa que a maioria dos informantes 
“acredita que o dicionário seja um instrumento fundamental para o enrique-
cimento do léxico”, mas não é utilizado “nenhum dicionário como auxiliar 
desse processo de aprimoramento vocabular”. Os professores informaram que 
“a maioria dos alunos nem sequer leva o dicionário à escola, nem mesmo 
nas aulas de língua portuguesa. Então, quando surge algum tipo de dúvida 
durante as aulas, seja da disciplina que for, busca-se um dicionário na biblio-
teca e o próprio professor consulta o verbete e escolhe a melhor acepção para 
aquele contexto.” (p. 44s.) 

Na escola particular, a situação é diferente:
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[...] existe um “banco de dicionários” na escola, que é uma reunião de 
vários minidicionários que a escola recebe das editoras no início do ano 
para que sejam analisados e possivelmente adotados. 
A metodologia de trabalho dos professores do Ensino Fundamental com 
os alunos geralmente começa pela discussão sobre a diversidade das obras 
lexicográficas. Em seguida, é proposta uma atividade que pressupõe o uso 
do dicionário e vários exemplares são distribuídos pela sala. Essa atividade 
ocorre dessa maneira, pois a partir da 5ª série, como aumenta considera-
velmente a quantidade de materiais, eles preferem nas atividades de sala de 
aula utilizar os dicionários da escola e apenas em atividades de casa lançam 
mão de seus próprios. [...]
Normalmente, a busca pelas acepções nos verbetes do dicionário começa 
a partir dos textos que estão sendo trabalhados. Os alunos comparam os 
diversos verbetes sobre uma mesma palavra e então começam a perceber 
as diferenças e as inadequações nas diversas acepções propostas por cada 
autor. [...]
Além disso, os professores de português da quinta e sexta série priorizam, 
principalmente, com a 5ª série, o estudo da microestrutura dos dicio-
nários para que possam manuseá-los com mais rapidez e objetividade. 
Também é solicitado aos professores de outras disciplinas que incluam o 
dicionário nas suas aulas [...]. [...]
Para os professores dessa instituição, o trabalho com o dicionário é muito 
importante para melhorar o entendimento dos alunos sobre várias ques-
tões: apropriação vocabular, peculiaridades terminológicas de outras dis-
ciplinas e ainda a mutabilidade lingüística [...]. (p. 46s.)

Deixei a pesquisa relatada na tese de doutorado de De Lucca (2001) 
para o final deste item, porque é a mais abrangente.293 Trata-se de um estu-
do por questionário, no qual houve 841 informantes, sendo 816 alunos de 
várias séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e 25 professores de 
Língua Portuguesa. Devido a vários problemas, principalmente a tabulação 
dos numerosos dados, o autor resolveu analisar, além das respostas dos 25 
professores, apenas os 311 questionários preenchidos por alunos da primeira 
série do Ensino Médio de duas escolas particulares e de cinco estabelecimen-
tos públicos. No questionário dos professores havia doze perguntas, no dos 
alunos, trinta. Na verdade, eram mais de trinta, pois em algumas questões 
foi feita mais de uma pergunta. Assim, essa enquete é, no Brasil, a que teve 
o maior número de questionários analisados e o maior número de pergun-

293 Agradeço ao autor pelo envio do texto por e-mail. Como nos dois arquivos recebidos não 
constam os números originais das páginas da tese, não posso indicar as páginas nas quais se 
encontram as informações aqui mencionadas. 
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tas. Como em outros estudos desse tipo, várias das questões diziam respeito 
aos seguintes fatos: posse de dicionários, preferência por determinado tipo, 
motivo da escolha na compra, freqüência de uso, motivo das consultas, in-
formações mais procuradas, leitura da introdução, informações procuradas 
nos apêndices, satisfação com o dicionário, reclamações, recebimento de ins-
truções sobre o uso. Mas também havia algumas questões mais específicas, 
como, por exemplo: a) “O que é melhor para você entender o significado de 
uma palavra?” (como opções foram dadas “exemplos de uso”, “definições”, 
“sinônimos”, ilustrações”); b) perguntou-se se o informante havia encontrado 
o fato de palavras usadas na definição não constarem como lemas, e se havia 
encontrado definições circulares; c) pediu-se para marcar qual definição – de 
onze palavras – o aluno considerava difícil demais; d) pediu-se, no caso dos 
itens fóton e fibra ótica, para marcar a definição (de duas, sendo uma extraída 
de um dicionário, a outra, de uma revista) mais fácil de ser compreendida; e) 
perguntou-se qual definição, de quatro diferentes, extraídas de dicionários, 
melhor define as palavras tufão e molécula; f ) perguntou-se qual foi a palavra 
consultada ultimamente (e o autor verificou nos oito dicionários se essas pa-
lavras estavam registradas).

Alguns resultados baseados nas respostas dos 311 alunos da primeira 
série do Ensino Médio:

45,2% dos informantes são indiferentes ao fato de os minidicionários •	
serem ou não ilustrados; 35,1% preferem dicionários com ilustrações.
51,6% usam minidicionários “às vezes”, 36,8%, “raramente”.•	
Segundo 42,8% dos informantes, o uso do minidicionário está ligado •	
freqüentemente, mas não necessariamente, à atividade escolar. (Essa foi 
a opção mais escolhida.)
As informações mais procuradas são: definições (13,5%), ortografia •	
(10,9%), sentido figurado (5,3%), formas sincréticas (5,3%), gírias 
(5,1%), locuções (5,1%).
91,1% acham necessário aprender a usar o dicionário; 90,2% afirmaram •	
que aprenderam isso de fato (97,9% dos alunos das escolas particulares, 
82,4% das escolas públicas), mas apenas 26% o aprenderam com o pro-
fessor, ao passo que 36,2 e 32,5% responderam tê-lo aprendido sozinho 
ou com os pais, respectivamente.
Apenas 36,6%  (de 192 respondentes) afirmaram que já foram feitos •	
exercícios em sala de aula sobre como usar dicionário (41,3% nas escolas 
particulares, 31% nas escolas públicas).
87,3% não lêem a introdução dos dicionários.•	
Nos apêndices, as informações mais procuradas são siglas e abreviaturas •	
(32,5% ) e elementos químicos (14,3%).
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Para compreender uma palavra, os alunos preferem: definições (37,6%), •	
sinônimos (28,5), exemplos de uso (20,3), ilustrações (13,6). 
Definições insatisfatórias ou muito especializadas são consideradas a •	
maior deficiência dos minidicionários (31,9% e 21,7% das respostas, 
respectivamente); a segunda maior é o fato de a palavra procurada não 
estar registrada (23,3%). 
41% preferem as definições dos grandes dicionários, e 33% gostariam de •	
encontrar nos minidicionários mais definições de palavras científicas.
77,5% percebem freqüentemente o fato de palavras usadas nas definições •	
não constarem como lemas.
As informações mais citadas entre aquelas que os alunos gostariam de ver •	
nos dicionários são gírias (12,7) e exemplos de uso (10,7%).
85,1% estão satisfeitos com seu dicionário de português.•	
O •	 Minidicionário Aurélio obteve 74,5% da preferência dos alunos.

Para terminar este item sobre pesquisas empíricas investigando o uso 
de dicionários escolares (ou minidicionários),  cabe observar que não somente 
foram realizadas muito poucas como também, na maioria, havia poucos in-
formantes. Além disso, não foi verificado o uso efetivo nem o efeito do uso de 
tais obras. Portanto, há espaço para muitas pesquisas ainda.

5.3 Dicionários de uso 

Nem sempre os chamados dicionários de uso (DUs) são mencionados 
entre os dicionários pedagógicos, porque eles não se dirigem especificamente 
a aprendizes de línguas, mas já vimos em 4.1 que as fronteiras entre eles e os 
DMAEs não são nítidas. Grosso modo, dicionários de uso são DMs destinados 
a falantes nativos, com uma macroestrutura menor que a dos grandes DMs 
gerais e distinguindo-se desses por apresentar certos componentes importan-
tes para a produção de textos. Em sua “tipologia das obras lexicográficas”, 
Haensch (1982: 156) esclarece:

Um tipo especial de dicionário geral monolíngüe é o dicionário de uso, 
que seleciona as palavras mais correntes, dispensando termos técnicos e 
regionalismos, para, dessa maneira, poder ampliar o desenvolvimento do 
vocabulário  mais usual no que concerne ao seu uso em um contexto 
(exemplos, construção e regência, fraseologia, modismos etc.); ou seja, 
que amplia a parte sintagmática das palavras-entrada e oferece também 
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uma parte paradigmática. Um exemplo representativo desse tipo de dicio-
nário é o Dictionnaire du français contemporain (DFC).294  

Incluo neste subcapítulo, no item 5.3.1, também dicionários maiores, 
a saber, os college dictionaries – que se dirigem principalmente a estudantes 
universitários –, o dicionário espanhol de María Moliner – que traz no seu 
próprio título a palavra uso – e os extensos dizionari scolastici italianos, ou 
seja, obras que pretendem ajudar no emprego das palavras, na produção de 
textos.  

 

5.3.1 Dicionários de uso atípicos

5.3.1.1 “Collegiate/College Dictionaries”

Béjoint (1994 [2000: 44]) distingue esses dicionários dos desk dic-
tionaries. Ele informa que eles registram entre 125.000 e 200.000 pala-
vras295 e são muito populares nos EUA, mais que os desk dictionaries, que 
seriam levemente maiores. Segundo Hartmann & James (1998: 37), o desk 
dictionary é um dicionário geral, maior do que o college dictionary. Sobre 
esse último, eles dizem que seus destinatários são alunos do final do Ensi-
no Médio (“upper secondary school”) e estudantes universitários, que eles 
“contêm a maior parte das informações dadas nos dicionários gerais, dos 
quais freqüentemente são versões abreviadas” e que nos EUA são usadas 
também “como learners’ dictionaries por aprendizes e professores de Inglês 
como Língua Estrangeira”. Nuccorini (1993: 14) esclarece que o nome col-
lege dictionary vem do fato de essas obras serem muito utilizadas nas colleges, 

294 O autor considera (p. 158) os DMAes (learners’ dictionaries, dicionários “didáticos” e di-
cionários “de aprendizagem”) um tipo “restrito” de dicionário de uso. ele admite (p. 158, nota 
101) que “a diferenciação entre um ‘dicionário de uso’ e um ‘dicionário de aprendizagem’ é 
difícil e um pouco arbitrária. em geral, esse último é mais reduzido quanto ao formato e ao 
número de entradas, e usa um vocabulário mais fácil que o ‘dicionário de uso’, que costuma 
ser mais extenso.”
295 Béjoint esclarece que, nos eUA, “os números tendem a ser aumentados, porque não somen-
te os lemas são contados como também palavras derivadas não definidas, e às vezes até mesmo 
as diferentes acepções”. O autor considera os collegiate dictionaries “semi-unabridged”.
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nas faculdades, e que o termo desk dictionary (“dicionário de escrivaninha, 
de carteira”) deve-se à facilidade de os estudantes levarem esses dicionários 
consigo, pondo-os nas suas carteiras. 

Yorkey (1969), discorrendo sobre dicionários norte-americanos, não 
diferencia os dois tipos, já que ele usa, por um lado, o termo desk dictionaries, 
e, por outro, cita vários dicionários em cujo título aparece a palavra college 
ou collegiate. 

No seu artigo, esse autor analisou cinco de tais obras – destinadas, em 
princípio, a falantes nativos – para verificar qual seria a melhor para um es-
trangeiro que estudasse numa faculdade norte-americana, tendo, portanto, já 
bons conhecimentos de inglês.296 Antes da comparação, ele enumera algumas 
informações que tal aluno poderia querer procurar num dicionário. Além de 
informações que seriam úteis para qualquer universitário (e.g. marcas de uso, 
sinônimos, significados relacionados a sua área de estudos, regras de pon-
tuação e de ortografia), o estudante – como estrangeiro – poderia desejar 
ver: 1) informações sobre a pronúncia, 2) informações sobre  hifenização, 
3) definições claras; 4) a linguagem do campus (gírias, coloquialismos), 5) 
fraseologismos, 6) informações sobre o uso adequado, 7) informações sobre 
pessoas e lugares famosos. Yorkey sabe que “alguns lingüistas questionam se 
um dicionário deve incluir informações biográficas, históricas ou literárias”, 
mas ele acha que para o estudante é muito prático tê-las “num dicionário que 
está em cima de sua carteira” (p. 258), em vez de ter que buscá-las em dicio-
nários na biblioteca. O autor verificou esses itens nas seguintes obras: The 
American College Dictionary, Funk and Wagnalls Standard College Dictionary, 
Webster’s New World Dictionary of the American Language, The Random House 
Dictionary of the English Language (College Edition) e Webster’s Seventh New 
Collegiate Dictionary. Na sua opinião, o quarto e o segundo eram os melhores, 
inclusive no que diz respeito à encadernação, diagramação, clareza e tamanho 
das letras e a aparência geral das páginas (p. 270). Quanto aos diversos itens 
mencionados e outros componentes (p. 259-268): todos os cinco dicionários 
indicam – de formas variadas – a pronúncia; todos mostram a separação das 
sílabas; as definições são semelhantes, e “o aluno estrangeiro pode necessitar 
certa prática na interpretação do inglês lexicográfico”; o número de sinôni-

296 Na época, existia um único DMAe de inglês (cf. 4.1.1.3), que era do inglês britânico, 
provavelmente pouco divulgado nos eUA. ele é citado por Yorkey, que acha que ele serve 
para alunos menos avançados, não para estudantes universitários. sobre essa obra, o autor diz: 
“[...] A. s. Hornby’s Advanced Learner’s Dictionary, um excelente dicionário para sua limitada 
finalidade”. (p. 257)
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mos e de exemplos é variado; há informações etimológicas nos cinco dicioná-
rios; o número de gírias e coloquialismos – geralmente marcados por marcas 
de uso – é variado; também o número de fraseologismos (estando inclusos 
os verbos frasais) varia, mas geralmente eles estão separados em parágrafos 
próprios;297 há grande variação no número de marcas de uso como também 
na lematização de “pessoas históricas, nomes geográficos, lendas, literatura” e 
de “referências culturais norte-americanas”.  

Na sua tese de doutorado, Arnold (1979) estudou o uso de tais di-
cionários  - por calouros norte-americanos durante a atividade de redação –, 
e num breve artigo (com título parecido), Arnold (1980-81) faz alguns co-
mentários gerais e avalia “quão bem eles servem ao mercado para o qual estão 
principalmente destinados, a saber, alunos (calouros) de redação” (p. 69). A 
autora opina que eles não devem ser comparados com os dicionários extensos 
(os chamados unabridged, “não abreviados”), do tipo do Webster’s Third New 
International. Depois de examinar, conforme certos critérios (por exemplo, 
fatores quantitativos, as definições e as marcas de uso), quatro dicionários - 
American Heritage Dictionary of the English Language, Random House College 
Dictionary of the English Language, Standard College Dictionary, Webster’s New 
World Dictionary of the American Language – ela considera que o primeiro é 
prescritivo demais,298 o segundo não diferencia (isto é, não explica) sinôni-
mos, o terceiro é desatualizado, e apenas o quarto pode ser recomendado, 
embora mesmo ele precise de melhoramentos (p. 76s.). 

Landau (1994), que também analisou vários dicionários desse tipo, 
embora edições mais recentes, revela mais alguns detalhes assim como suas 
opiniões:299

 Embora Merriam-Webster’s Webster’s Collegiate Dictionary de 1898 tenha 
sido o primeiro daquele tipo que agora chamamos de “college dictionaries”, 
o dicionário que veio definir o gênero moderno [...] foi The American Col-
lege Dictonary (Random House, 1947), editado por Clarence L. Barnhart, o 

297 Yorkey informa: “[...] are defined in separate entries under the head word”. Normalmente, 
entry significa “verbete”, mas já que o autor diz “sob a palavra-entrada”, deve tratar-se não de 
um verbete e sim de um parágrafo – ou bloco de texto – separado no mesmo verbete.
298 Arnold (p. 72) acha que o dicionário para alunos universitários não pode ser nem rigida-
mente prescritivo nem somente descritivo. “Para alunos que têm que escrever textos formais, 
informações inteligentes, bem dosadas, sobre o uso têm um valor inestimável. [...] essas infor-
mações, para serem verdadeiramente descritivas, devem também alertar que certos segmentos 
da população desaprovam fortemente certos usos.”
299 No seu livro, Landau (1984) já havia incluído um breve item sobre esses dicionários.  
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decano dos lexicógrafos norte-americanos [...]. [...] O ACD foi apresentado 
como um dicionário totalmente novo, preparado com o auxílio de lingüistas 
e psicólogos de renome, e de especialistas de muitas outras áreas.

Depois de contar detalhes sobre a publicação de diversas edições de 
vários desses dicionários, Landau discute “o que college dictionaries almejam 
fazer” (p. 317). Ele afirma que, embora a palavra college seja usada, por um 
lado, porque é um chamariz nas vendas e, por outro, porque os alunos de fa-
culdades e universidades são realmente um segmento importante do público 
destinatário, essas obras “não são escritas” para eles, atendendo um mercado 
muito maior. Cada uma pretende “ser o dicionário básico de qualquer pessoa 
alfabetizada nos Estados Unidos” (p. 318), o que geralmente é deixado claro 
na capa. Landau enumera as seguintes características com as quais os verda-
deiros college dictionaries objetivam atender as necessidades de seus usuários: 

grande macroestrutura, cobrindo não somente o léxico geral como tam-•	
bém o vocabulário de linguagens de especialidade; 
inclusão até mesmo de palavras ou “usos históricos”; •	
definições de todas as acepções mais importantes e de boa parte das acep-•	
ções menos importantes; 
estar atualizado; •	
indicação de diversos registros mediante marcas de uso; •	
diferenciação de sinônimos; •	
apresentação de notas sobre o uso; indicação da pronúncia; •	
inclusão de informações etimológicas (que o autor considera “antes tra-•	
dicional do que essencial”, p. 320).

Depois de comparar várias dessas obras no que diz respeito às informa-
ções dadas nos verbetes de dois lemas, à inclusão de termos técnicos, de lemas 
enciclopédicos e de neologismos assim como ao tratamento dado à pronúncia 
e à etimologia, Landau afirma que, devido à grande competição, os dicioná-
rios norte-americanos têm sido “os mais resistentes a mudanças” e conclui:    

Todos os quatro dicionários universitários examinados [...] são excelentes 
em algumas áreas e apenas eficientes em outras, mas, no geral, o nível de 
exatidão das informações, a cobertura do léxico e, sobretudo, o seu valor 
em comparação com o preço (muito abaixo daquele dos dicionários britâ-
nicos) são sem sombra de dúvida altos.

Pelas características percebe-se que, embora essas obras se dirijam prin-
cipalmente a estudantes universitários – que podem ser considerados apren-
dizes de sua LM pelo fato de não dominá-la a contento – e embora elas ofere-
çam informações necessárias na produção de textos, os college dictionaries não 
são típicos dicionários pedagógicos, devido tanto à grande macroestrutura 
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quanto à inclusão de informações etimológicas e enciclopédicas. Além disso, 
Arnold constatou que, para ajudar na redação de textos, as obras analisadas 
por ela eram insatisfatórias. Já Landau, infelizmente, não verificou se os dicio-
nários comparados por ele são úteis na produção de textos, pois, ao examinar 
as informações dadas nos verbetes dos dois lemas, ele se interessou somente 
pelas definições. Portanto, falta investigar em que medida os college diction-
aries atuais ajudam os falantes nativos a escrever e falar adequadamente. 

Cabe ainda mencionar que, como já foi aludido, existem tais dicioná-
rios também para o inglês britânico. No item “O modelo norte-americano”, 
Béjoint (1994 [2000: 75ss.]) afirma:

O tipo de dicionário que os britânicos importaram recentemente dos EUA 
é o college dictionary: um dicionário enciclopédico em um volume, leve-
mente maior que o COD [Concise Oxford Dictionary], com ênfase especial 
na linguagem atual e na cultura não-clássica, sobretudo científica e tecno-
lógica. O primeiro exemplo notável foi o Collins Dictionary of the English 
Language, muitas vezes chamado de Collins English Dictionary (CED). 
Quando foi publicado em 1979, dizia-se que ele continha 162.000 “pala-
vras” – um número parecido com o de todos os college dictionaries norte-
americanos, e obtido mediante o mesmo modo de cálculo.

Béjoint menciona ainda outras obras britânicas desse tipo e termina o item 
com uma citação de Ilson (1986: 58), que se refere à situação em 1986:

Não há um único dicionário na lista britânica que possua todas as prin-
cipais características dos dicionários norte-americanos. Por exemplo, no 
CED [Collins English Dictionary] não existem imagens ou explicações so-
bre sinônimos [“synonym essays”]. O LDEL [Longman Dictionary of the 
English Language] não tem imagens nem a separação silábica. O GID [The 
Reader’s Digest Great Illustrated Dictionary] apresenta imagens, e muitas, 
mas por razões de espaço omite a explicação detalhada de sinônimos, con-
tentando-se com listas de quase-sinônimos. 

5.3.1.2 O Diccionario de uso del español de María 
Moliner

Da mesma forma que os college dictionaries, a obra de María Moliner, 
devido a sua grande macroestrutura e à quantidade de informações dadas 
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nos verbetes, não é um dicionário de uso típico, como já constatou Haensch 
(1982: 156): “apesar de seu nome, não é um dicionário de uso ‘puro’, e sim 
um dicionário geral monolíngüe, muito completo, que contém também to-
dos os elementos de um dicionário de uso”.300 

Essa obra, publicada em dois volumes em 1966 e 1967, tornou-se tão 
famosa – como aconteceu no caso do Aurélio e de certos dicionários de outros 
países – que ela é muitas vezes chamada pelo nome da autora: o María Mo-
liner. Na internet encontram-se um breve artigo de Gabriel García Márquez 
sobre a autora (http://sololiteratura.com/ggm/marquezlamujer.htm) e várias 
páginas com informações sobre a obra (por exemplo, http://cvc.cervantes.es/
actcult/mmoliner/diccionario), inclusive a apresentação da primeira edição 
(http://mariamoliner.com/presentacion_4a.pdf ) e um exemplo de verbete 
(http://www.editorialgredos.com/Moliner/contradecir.asp).

Em geral, a expressão “de uso” pode ser interpretada de duas maneiras: 
por um lado, ela implica que o dicionário assim qualificado registra o “uso 
efetivo” dos itens lexicais em determinada comunidade lingüística; por outro, 
ao mostrar como esses itens são empregados, ele vai – ou deve – dar as in-
formações necessárias para seu emprego usual, adequado.301 No caso do María 
Moliner, não vale a primeira interpretação – já que estão registrados muito 
mais lemas do que se usam – e sim a segunda. A própria autora deixou isso 
claro nas primeiras frases da apresentação do dicionário:

A denominação “de uso” aplicada a este dicionário significa que ele cons-
titui um instrumento para guiar, no uso do espanhol, tanto aqueles que o 
têm como idioma materno como aqueles que o aprendem e chegaram a 
um nível de conhecimento em que o dicionário bilíngüe pode ser substi-
tuído [...]. E isso, em primeiro lugar, trazendo [...] todos os recursos dos 
quais o idioma dispõe para nomear uma coisa, para expressar uma idéia 
com a maior precisão ou para realizar verbalmente qualquer ato expressi-
vo. E, em segundo lugar, resolvendo suas dúvidas acerca da legitimidade 
ou ilegitimidade de uma expressão, da maneira correta de resolver deter-
minado caso de construção etc.  

Como afirma Gabriel García Márquez, a lexicógrafa teve a idéia de es-
crever tal dicionário de uso porque, na sua aprendizagem do inglês, ela havia 
utilizado um learners’ dictionary (o OALD, o único que existia na época). Isso 

300 Como dicionário de uso ‘puro’, ele cita o Diccionario del lenguaje usual (editado por A. 
ramos e F. Alonso, Madrid, 1969), do qual mostra uma página.
301 Por exemplo, na Nota do editor do DUP (Dicionário de usos do Português do Brasil) mencio-
na-se a “preocupação de registrar o uso efetivo do sistema lingüístico” e afirma-se que “o DUP 
vem a ser instrumento indispensável para o uso correto da língua portuguesa”. 
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é curioso porque o OALD, como os outros learners’ dictionaries, tem uma 
macroestrutura bem mais restrita do que a obra que ela produziu.

Se esse dicionário ficou tão famoso, é porque tem muitos lados positi-
vos. Entre os pontos negativos, García de Quesada (2001), na página http://
elies.rediris.es/elies14/cap2223.htm#1T, cita: 

ausência quase generalizada da categoria gramatical das palavras-entrada;
presença, na macroestrutura, de termos da zoologia e botânica;
elaboração da obra tomando como quase únicas bases documentais a 
competência lingüística da autora assim como o DRAE [Diccionario de la 
Real Academia Española], que justamente se pretendia superar.

Veja alguns dos comentários que José Antonio Millán (http://jamillan.
com/moliner.htm; acesso em 15/08/2008) escreveu quando foi publicada a 
segunda edição em 1998.302

Desde seu aparecimento em 1966-67 estava claro que o Diccionario de uso 
de María Moliner ia ocupar um lugar importante nas obras sobre nossa 
língua. Suas definições melhoravam sensivelmente as que vinham sen-
do habituais em nossos dicionários e fugiam da circularidade e de outros 
vícios lexicográficos. Trazia sistematicamente informações sobre a cons-
trução e a regência preposicional. A isso se unia a informação semântica 
ou ideológica, que permitia ao consulente localizar palavras antes desco-
nhecidas por ele: sinônimos, mas também palavras que abarcam a palavra 
definida ou estão compreendidas nela.303 Tudo isso não somente a nível da 
palavra simples como também das expressões [...]. Como bom dicionário 
de uso, vinha provido de numerosos exemplos, chamava a atenção para 
muitas particularidades e separava claramente o habitual do antiquado e 
estranho. Mas, além disso, apresentava, humildemente inseridos no seu 
lugar alfabético, ensaios sobre partes da oração, sintaxe, pontuação e or-
tografia [...].

Sobre a segunda edição, o autor dá, entre outras, a seguinte informação:

[...] talvez o aspecto mais chamativo [...] é que foi suprimido o sistema de 
famílias, que ordenava as palavras não alfabeticamente, e sim por grupos 
de procedência (por exemplo, na família matern- estava tanto maternal 
quanto matrícula, matrimonio, matrona). Essas palavras individuais apa-
reciam também em sua posição na ordem alfabética (embora nem sempre 

302 em 4.1.2.4, nota 154, já foi dito que sánchez Lopes (2001) mostra como esse dicionário 
pode ser útil aos aprendizes estrangeiros, mas também aponta os pontos fracos.
303 O autor refere-se ao fato de que na parte “ideológica” (termo que faz referência aos di-
cionários “ideológicos”, ou onomasiológicos) são apresentados não somente sinônimos como 
também hiperônimos e hipônimos.
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[...]) e de lá se remetia à família correspondente, onde elas eram definidas. 
[...]

María Moliner tendo falecido em 1981, a editora fez na segunda edi-
ção, em 1998, além da supressão do agrupamento em famílias, várias outras 
modificações, mas não cabe entrar em detalhes. 

5.3.1.3 Os dizionari scolastici italianos

Este item é baseado quase exclusivamente nas informações trazidas no 
artigo de Cowie (1996), cujo título revela que o autor considera esses dicio-
nários learner’s dictionaries para falantes nativos.304 Porém, vários deles têm 
uma macroestrutura bem maior, de modo que o termo dizionario scolastico 
(“dicionário escolar”) é empregado de maneira diferente do que em outras 
línguas. Assim, Cowie diz que esses dicionários têm uma gama mais ampla de 
leitores e de funções de aprendizagem do que o nome sugere (p. 119), sendo, 
de certo modo, comparáveis aos college dictionaries norte-americanos e seus 
similares britânicos. No entanto, os dizionari scolastici são mais grossos: de 
oito que existiam em 1985, cinco tinham entre 2008 e 2712 páginas.305 O 
número de lemas ia de 45.000 (numa obra mais antiga, cuja terceira edição 
datava de 1965) a 115.000 (na décima primeira edição, de 1983, do Zinga-
relli). É preciso dizer que eram lematizadas também palavras derivadas, o que 
aumentava a macroestrutura. 

Sempre segundo Cowie, a seleção de lemas seguia dois princípios: in-
clusão de palavras novas (portanto, ocorriam atualizações em novas edições) 
e diversidade, levando à inclusão de termos científicos e técnicos assim como 
de estrangeirismos (p. 121).

Na microestrutura, um dos fatos mais impressionantes é a ênfase 
dada aos exemplos ilustrativos. Embora haja citações de autores conheci-
dos, a grande maioria dos exemplos é inventada.306 Neles, por um lado, são 

304 Cowie, por sua vez, colheu várias informações em trabalhos como os de Marello (1993a) 
e de Piemontese (1993). Neste último, os dizionari scolastici são tidos como dicionários “mé-
dios” (p. 283) e “não enciclopédicos, do tipo pancrônico”. A autora acrescenta que eles regis-
tram certas palavras que possam garantir a leitura de textos literários desde Dante e que eles 
são verdadeiros “bestsellers [...] da lexicografia atual para a aprendizagem da língua materna” 
(p. 284).
305 Heinz (1994: 103) acha que, em princípio, com 2.200 páginas atinge-se o limite de um 
dicionário em um volume, mas ela sabe que existem dicionários com um número maior.
306 A respeito do conceito de exemplo, cf. 4.1.3.k. Nos dicionários aqui descritos, os exemplos 
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ilustrados “padrões sintáticos” (e.g. “amar a Deus”), e, por outro lado, são 
listados os parceiros colocacionais dos lemas (em determinada acepção), 
como em “amar uma mulher, uma moça, um homem” ou “política inovado-
ra, de emergência,  conturbada”. No Palazzi (quarta edição, 1992, 95.000 
lemas), ao qual Cowie mais se refere, o autor contou nas 68 acepções de 
20 substantivos um total de 398 de tais “exemplos”, ou seja, quase seis por 
acepção (p. 121).

Em alguns dos dizionari scolastici são dadas informações sobre relações 
paradigmáticas, indicando-se, para cada acepção, sinônimos e, menos fre-
qüentemente, antônimos.

Quanto às colocações, o Palazzi destaca-se tanto pelo grande número 
quanto pelo seguinte fato: em certos verbetes, os colocados representam duas 
ou mais classes de palavras; por exemplo, no verbete de “livro” são listados 
não somente verbos que combinam com esse lema como também substanti-
vos que poderiam ser usados em frases nas quais aparece “livro”, e.g. “antiquá-
rio, autor, bibliófilo [etc.]”.

No mesmo dicionário existem “quadros terminológicos”, nos quais 
são apresentados os campos lexicais relacionados com determinadas pala-
vras-chave. Em cada quadro há divisões: por exemplo, no quadro de “caça” 
encontram-se, após uma listagem de itens lexicais gerais, listas de palavras e 
expressões sob os títulos “pessoas”, “cães de caça”, “animais de caça” etc. (p. 
123).307 Tais quadros são úteis na produção de textos, tendo, porém, o defeito 
de não definir as palavras listadas. 

Melhores para quem não conhece certos itens lexicais são 35 quadros 
temáticos com desenhos em preto e branco (ilustrando, por exemplo, objetos 
usados na pesca). Como em muitos dicionários visuais, números nos objetos 
representados remetem aos termos correspondentes arrolados no baixo do 
quadro.

Na sua conclusão, Cowie opina que o Palazzi “trata as relações sin-
tagmáticas e paradigmáticas dos lemas, nas suas várias acepções, com uma 
amplitude e uma consideração pelo eventual uso produtivo como não ocor-
re em nenhum dos DMs ingleses de língua materna e de tamanho compa-
rável”.

construídos, em geral, não são frases-exemplo.
307 segundo Cowie (p. 123), essas divisões correspondem aos frames de Fillmore. ele refere-se a: 
Fillmore, C. J.  & Atkins, B. T.  1992. Towards a frame-based lexicon: the semantics of rIsk 
and its neighbors. In: Lehrer, A. & kittay, e. F. (eds.), Frames, Fields and Contrasts. Hillsdale 
NJ: Lawrence erlbaum Associates. 
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Enquanto Cowie destacou o Palazzi, o mais conhecido – e maior – entre 
os dicionários listados por ele é o famoso Zingarelli. Um outro, que também se 
encontra em bibliotecas brasileiras e é usado por aprendizes avançados de italia-
no, é o Devoto-Oli. De ambos existem edições recentes e melhorados. 

5.3.2 Dicionários de uso no sentido estrito

Hernández (1992: 475) diz o seguinte sobre os dicionários de uso:

[Eles] constituem um produto relativamente novo, que surge quase ao 
mesmo tempo que as investigações estatísticas sobre o vocabulário. Seus 
precedentes encontram-se no século passado nos chamados dicionários 
portáteis, compêndios mais ou menos bem elaborados a partir dos di-
cionários acadêmicos e que objetivavam sobretudo, como os próprios 
nomes indicavam, a facilidade de manuseio que os grandes dicionários 
não possuíam, dos quais se retiravam os materiais segundo o arbítrio dos 
compiladores. [...]
Hoje o gênero “dicionário de uso”, pelo menos teoricamente, está per-
feitamente estabelecido: “é um dicionário unilíngüe cuja nomenclatura 
corresponde ao léxico comum do conjunto dos grupos sociais que consti-
tuem a comunidade lingüística”.308 

E ele acrescenta a afirmação de Haensch (1982: 156), citada no início 
do subcapítulo 5.3, segundo a qual é dada bastante importância à parte sin-
tagmática, como também à paradigmática. Fica claro que dicionários de uso 
no sentido estrito têm uma macroestrutura menor que os dicionários gerais 
extensos, mas uma microestrutura mais desenvolvida que a maioria deles, 
informando – com maior ou menor precisão – como os itens lexicais podem 
ser usados adequadamente. 

5.3.2.1  No exterior

Francês

No subcapítulo 4.1.2.1 – sobre DMAEs de francês – já foram 
mencionados vários dicionários franceses destinados em primeiro lugar a 
falantes nativos. A razão foi – como explicado – que eles se dirigiam tam-

308 Citado do Dicionário de Lingüística, de Dubois et al. (1979), s.v. uso. 
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bém a estrangeiros ou foram analisados na sua utilidade para aprendizes 
de francês.309 

Em 1977, Hausmann (1977: 33) afirmou:

Até o final de 1966, havia para o francês um único moderno dicionário 
de uso, o justificadamente famoso Petit Larousse, que se encontrava e se 
encontra em muitas famílias francesas [...]. Mas desde então apareceram 
[com o Dictionnaire du français contemporain, Petit Robert, Micro Robert, 
Dictionnaire du français vivant e Lexis] dicionários primorosos, que, todos 
eles, ultrapassam o [Petit Larousse] [...]. Qual outra língua possui tantos 
dicionários excelentes em um volume?

Alguns anos depois, Hausmann (1985: 26) observou:

No que diz respeito aos dicionários de uso em um volume – a categoria 
mais importante devido ao número de exemplares –, a grande virada do 
pós-guerra situa-se em 1967. É naquele ano que o Petit Larousse, até então 
sinônimo de dicionário de uso, viu-se ultrapassado, e de longe, em duas 
frentes. Na frente pedagógica, assistiu-se à aparição de um instrumento 
revolucionário [...]: o Dictionnaire du français contemporain (21980). En-
quanto dicionário de consulta, o Petit Larousse teve que ceder o primeiro 
lugar ao Petit Robert (21977 [...]), do qual foram vendidos, desde então, 2 
milhões de exemplares, pela simples razão que é o melhor dicionário do 
mundo em um volume. Depois, a editora Le Robert elaborou, a partir 
do Petit Robert, um Micro Robert, muito difundido nas escolas do mundo 
inteiro (1971) e um Robert méthodique (1982), situado a meio-caminho 
entre o PR e o MR, mas levando mais longe a concepção paradigmática 
que é a base de todos os [dicionários] Robert.

O Micro Robert já foi mencionado em 4.1.2.1. 
O Robert méthodique é analisado e avaliado por Hausmann (1985a: 

887ss.), mas limito-me a citar a seguinte afirmação: “Mediante a combinação 
do conhecido princípio de Robert de interligação onomasiológica (indicação 
de lexemas analógicos) com o novo princípio do agrupamento de famílias de 
palavras (interligação morfossemântica), o Robert Méthodique é o dicionário 
monolíngüe que apresenta a estrutura do léxico da maneira mais comple-
ta, embora não da forma mais clara.” Lamy (1985), que trata de “práticas 
inovadoras em learners’ dictionaries monolíngües franceses”, discorre sobre as 

309 Há um dicionário – de Michel Pougeoise – cujo título (Dictionnaire didactique de la langue 
française) é enganador, mas cujo subtítulo esclarece que ele trata de “gramática, lingüística, 
retórica, narratologia, expressão e estilística”. Na quarta capa consta que ele oferece “uma gra-
mática completa do francês contemporâneo [...], um tratado de lingüística [...], um tratado de 
retórica [...]” etc. Ou seja, não é um verdadeiro dicionário didático ou pedagógico.  
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características do Dictionnaire de français langue étrangère, do Dictionnaire du 
français contemporain (cf. 4.1.2.1) e do Robert Méthodique, dizendo sobre esse 
último que a prioridade dele é a aquisição do vocabulário (p. 30), que ele é 
“um excelente instrumento para encorajar a criatividade” e que ele dá respos-
tas em casos complexos de decodificação (p. 31).310  

Há vários outros dicionários de uso franceses, como o Lexis (1975), 
compilado pelo autor do Dictionnaire du français contemporain (Jean Dubois) 
e baseado nesse, mas com uma macroestrutura bem maior (77.000 lemas).

Quanto ao Petit Robert (PR), que, como vimos, Hausmann conside-
rou, em 1985, “o melhor dicionário do mundo em um volume”, deve haver, 
em vários países, muitas resenhas e artigos sobre ele. Baseio-me no artigo de 
Heinz (1994), no qual a autora examina o que havia de novo no Nouveau 
Petit Robert (NPR), publicado em 1993. Ela caracteriza o PR, que tem uma 
macroestrutura de cerca de 52.000 lemas e cuja publicação em 1967 foi con-
siderado um grande evento, da seguinte maneira:

um dicionário geral, que não apenas registra, como costumeiro, o léxico da 
norma culta da língua padrão, mas abre-se também à linguagem coloquial 
atual; um dicionário em um volume, que não apenas faz citações – o que 
já é algo especial – mas considera que, ao lado dos clássicos, também textos 
como Zazie dans le métro merecem ser citados; um dicionário que, por con-
seguinte, usa um elaborado sistema de marcação para caracterizar as palavras 
que não pertencem à língua padrão; um dicionário que dá importância a 
definições detalhadas, colocadas em verbetes que estão subdivididos confor-
me critérios históricos e semânticos (numa época em que para a Lingüística 
pura a semântica significava pouco, a sintaxe, tudo); um dicionário que não 
somente presta bons serviços na decodificação de textos, mas revela-se, gra-
ças a um sistema sofisticado de remissões analógicas, também um verdadei-
ro dicionário de produção; e, finalmente, o primeiro dicionário monolíngüe 
que indica no AFI a pronúncia de cada uma das palavras registradas:  algo 
como o Petit Robert simplesmente não existia antes de 1967. (p. 102)

A autora continua: “Devido a suas qualidades, [o PR] tornou-se em 
mais de 25 anos uma instituição e ficou conhecido em muitos países. Mas 
também um bom dicionário envelhece [...]. Dez anos depois da publicação 
do PR [...] foi necessária uma profunda revisão (1977), a qual seguiu em 
1993 [...] a terceira edição [intitulada Nouveau Petit Robert].” 

O NPR (de 1993), com 59.000 lemas em 2.530 páginas, tinha cerca 
de 7.000 lemas e 300 páginas a mais que o PR. Após uma detalhada com-

310 Zöfgen (1994: 81) diz que o Robert Méthodique contém 34.000 lemas e sublemas.
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paração dos dois, Heinz (ibid.: 116) conclui: “O PR foi até agora o melhor 
dicionário existente na França nessa categoria. Esse papel passou para o NPR, 
que possui todas as qualidades do PR e que tem, ademais, a vantagem de ser 
no momento o dicionário francês mais atualizado.” 

Espanhol

No seu artigo sobre dicionários de uso espanhóis publicados entre 
1980 e 1990, Hernández (1992: 475s.) observa: 

 Alguns dicionários de uso aparecidos antes destes últimos dez anos são 
o Diccionario del lenguaje usual (Madrid, 1969), dirigido por Antonio 
Ramos e Fernando Alonso, e o Diccionario moderno del español usual 
(Madrid, 1975) de Alonso Zamora Vicente. Mas o verdadeiro auge 
dessas obras [...] ocorre nesta década, na qual aparecem o Diccionario 
Planeta de la lengua española “usual” (Barcelona, 1982) e o Diccionario 
Planeta abreviado de la lengua española “usual” (Barcelona, 1987), 
dirigidos por Francisco Marsá; o Larousse diccionario usual (Barcelona, 
1985) de Ramón García Pelayo; os dicionários de uso da Sociedad 
General Española de Libéria: o Gran diccionario de la lengua española 
(Madrid, 1985) e o Diccionario básico de la lengua española (Madrid, 
1987), elaborados sob a direção de Aquilino Sánchez Pérez; o Diccionario 
Austral de la lengua española (Madrid, 1989); o Diccionario manual e 
ilustrado de la lengua española (Madrid, 1989) da Real Academia e o 
Diccionario manual ilustrado de la lengua española (Barcelona, 1990), 
dirigido por Manuel Alvar Ezquerra.

Hernández salienta que alguns “denominam-se ‘de uso’, outros utili-
zam o adjetivo ‘usual’ e dois se qualificam como ‘manuais’”. Ele não mencio-
na o fato de que alguns não trazem nenhum desses epítetos no título, mas 
afirma que quase todos declaram nas introduções que oferecem o léxico usual 
do espanhol.

O autor passa a descrever muito brevemente os dicionários publicados 
na década de 1980-1990, todos eles contendo entre 20.000 e 50.000 verbe-
tes. Eis suas opiniões:

O Larousse diccionario usual (1985) é antes um dicionário enciclopédi-
co do que de uso, mas oferece bastante neologismos e exemplos.

O Diccionario Austral de la lengua española (1989) é do tipo tradicio-
nal, dando poucas informações gramaticais e exemplos, e há muitas defini-
ções circulares. 

O Diccionario Planeta de la lengua española “usual” (1982), com 30.000 
lemas, destaca-se pela “precisão e clareza de suas definições” e a “abundante 
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exemplificação” (p. 477); os exemplos, que são inventados, não autênticos, 
“ilustram a quase totalidade das acepções”, eles “são contextos suficientes e 
adequados para mostrar a palavra-entrada em seu contorno sintático e, mui-
tas vezes, servem de pretexto para dar uma breve informação de caráter en-
ciclopédico ou normativo”; por outro lado, freqüentemente faltam informa-
ções diatópicas, diastráticas e diafásicas (p. 475).311 

O outro dicionário “Planeta” é uma versão abreviada, na qual se elimi-
naram os exemplos, perdendo-se assim “a virtude fundamental” do seu irmão 
maior.

O Gran diccionario de la lengua española (1985)312, que registra 50.000 
lemas, tem como destinatários prioritários “o estudante estrangeiro, o profes-
sor de língua espanhola, o estudante espanhol de Ensino Médio e o profissio-
nal”. Querendo ser útil a alunos estrangeiros, ele indica a pronúncia e a sepa-
ração silábica. As acepções são ordenadas conforme a freqüência de uso, e há 
muitas locuções, mas exemplos são dados somente após “algumas definições”, 
e Hernández critica o fato de que as acepções dos verbos são ordenadas con-
forme a regência, o que implica que o mesmo significado pode ser repetido 
duas ou mais vezes. Ainda segundo o autor, esse dicionário, devido à ausência 
de um vocabulário definitório restrito, dificilmente pode preencher a função 
de um dicionário para falantes não nativos.313

No Diccionario manual e ilustrado de la lengua española (1989), o fato 
mais notável na microestrutura é a inclusão de “normas breves e precisas sobre 
alguns fenômenos freqüentes: formas de plural anômalas, verbos irregulares 
etc.” (p. 481).  

O Diccionario manual ilustrado de la lengua española (1990), com 
40.000 lemas, “é o resultado de um excelente trabalho de seleção a partir da 
edição de 1987 do Diccionario general ilustrado de la lengua española; dele her-
da importantes valores microestruturais [...]”; não há definições circulares ou 
“pistas perdidas”314; porém ele possui um grande defeito, comum à “maioria dos 

311 sobre o termo contorno, cf. nota 155.
312 esse deve ser o Diccionario de uso. Gran Diccionario de la lengua española (1985).
313 Martínez Marín (1990), depois de citar DMAes de inglês, diz que esse dicionário se situa 
“na perspectiva dos dicionários que levam em conta, em geral, os princípios da lexicografia 
moderna” (p. 312), mas ele enumera várias falhas ou “coisas melhoráveis” (p. 313). Moreno 
Fernández (2000: 168) afirma que essa obra “não é especificamente um dicionário de espanhol 
para estrangeiros porque nele faltam muitas informações imprescindíveis para estudantes de 
nossa língua (por exemplo, muitas marcas de uso) e sobram elementos que são mais próprios 
de um dicionário monolíngüe tradicional”.
314 em espanhol, entende-se por pista perdida o fato de uma palavra usada na definição ou 
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dicionários espanhóis”, a saber, a “pobreza da exemplificação”. Na opinião de 
Hernández, “um dicionário sem exemplos dificilmente pode cumprir a função 
codificadora” (p. 481). 

Depois dessa apresentação das opiniões de Hernández, cabe perguntar 
se esses dicionários qualificados como “de uso” realmente dão as informações 
necessárias como o emprego adequado dos itens lexicais. Seriam necessárias 
análises mais detalhadas e, de preferência, pesquisas empíricas sobre o uso 
efetivo.

Nos anos 90 foram publicados novos – e melhores - dicionários de uso. 
Um deles (Diccionario Salamanca, 1996) já foi descrito em 4.1.2.4, porque 
alguns autores o classificaram entre os DMAEs. Um outro é o CLAVE. Dic-
cionario de uso del español actual, que saiu em 1997.315

Sobre esse último encontram-se na internet as seguintes informações 
e opiniões:

Esta importante obra, com prólogo de Gabriel García Márquez, reúne 
mais de 300.000 definições, exemplos e notas, e mais de 50.000 estrangei-
rismos, neologismos e americanismos de uso freqüente. Explicações claras 
evitam buscas desnecessárias. Estão incluídos exemplos de uso em todas 
as definições e notas práticas de pronúncia, ortografia, gramática e uso, 
respeitando a norma castelhana e a norma do Sul peninsular, Canárias 
e Hispano-América. Porém, não inclui nomes próprios, refrães ou ditos 
como tampouco regionalismos muito específicos, termos e usos antiqua-
dos. 
Ela termina com um quadro de modelos de conjugação verbal, outro de 
siglas e acrônimos de uso atual e um índice, em ordem alfabética, das 
locuções registradas no dicionário. 

(http://www.terminometro.info/ancien/b29/es/clave.htm; acesso em 
15/08/2008)

Dos dicionários manuais, o mais recomendável me parece ser ainda o 
CLAVE. Diccionario de uso del español actual, aquele que, quando foi pu-
blicado pela primeira vez em 1996, eu qualifiquei de “quase perfeito”. Ele 
tem a vantagem de ser um dicionário múltiplo, pois, além de servir de di-
cionário geral, agrega em cada vocábulo referências etimológicas, semân-
ticas, de sintaxe, de uso, de ortografia etc. Também registra neologismos 
que não chegaram ainda ao DRAE, e põe especial ênfase em definir os es-

nos exemplos não estar lematizada. Pontes (no prelo) informa que esse termo foi usado pela 
primeira vez em 1973 por um autor espanhol.
315 Curiosamente essa obra não é mencionada por Moreno Fernández (2000). A explicação 
pode ser que esse artigo é fruto de uma palestra proferida em 1998, quando o autor talvez não 
tivesse tido tempo de analisar o CLAVE, publicado em 1997.
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trangeirismos usuais, classificando-os como aceitáveis ou inaceitáveis.316

(http://webarticulista.net.free.fr/amr200520121112.html; acesso em 
15/08/2008)

No que segue, refiro-me à sexta edição, de 2003. Ela tem 2.048 páginas, 
ou seja, bem mais do que outros dicionários de uso. Não é indicada a quan-
tidade de lemas. O número 300.000 mencionado na primeira citação não 
revela nada, pois aparentemente foram somadas as acepções (“definições”), 
exemplos e notas. Mas se estão registrados mais de 50.000 estrangeirismos, 
neologismos e americanismos, o número de verbetes deve ser muito maior, 
certamente bem acima de 100.000, o que, mais uma vez, inclui esse dicioná-
rio entre os dicionários de uso extensos, para o que contribuem também as 
informações etimológicas, ausentes nos dicionários de uso comuns.317

Além dos aspectos mencionados nas duas citações, vale destacar três:
O CLAVE tem o típico formato dos grandes DMAEs de inglês (e de 

outras línguas), ou seja, pode ser carregado mais facilmente do que dicioná-
rios gerais como o Aurélio.

Nas definições, é usado um vocabulário definitório restrito (que consta 
numa lista) – o que aproxima esse dicionário de vários DMAEs. Além dessas 
palavras são usados lexemas derivados dos itens constantes da lista (e.g. cor-
redor, de correr), o que aumenta bastante o vocabulário definitório. Sobre as 
definições, afirma-se na parte introdutória que elas “são claras e precisas”,  que 
“não contêm remissões desnecessárias” e que “foram redigidas segundo alguns 
modelos-tipo, o que dá grande coerência interna ao dicionário”.

Um outro aspecto muito positivo é a clareza da diagramação, especial-
mente o uso de diversos tipos gráficos para os diferentes tipos de informações, 
além de símbolos. Por exemplo, se um lema existir em duas ou mais classes 
gramaticais, essas classes estão precedidas do símbolo▐ . Informações – co-
locadas no final do verbete ou da acepção – sobre etimologia, sinônimos, 
ortografia etc. estão precedidas de □.

Tudo isso faz com que essa obra possa ser consultada com proveito não 
somente por hispanofalantes como também por aprendizes estrangeiros de 
nível avançado.

316 O DrAe é o Diccionario de la Real Academia Española, tido como autoridade. ele é tão 
importante na espanha que no CLAVe todos os lemas que não estão registrados nele estão 
marcados (por um colchete inicial, e.g. “[internauta”).
317 Há muitos dicionários que não se deixam classificar claramente. O CLAVE deveria estar 
entre os extensos, como o María Moliner, mas preferi tratar dele neste subcapítulo devido a 
certas características.
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Como este não é um panorama da lexicografia espanhola, não é pos-
sível descrever ou mesmo citar todos os dicionários de uso espanhóis. Mas 
acrescento algumas breves observações que Moreno Fernández (2003) faz na 
sua resenha do Lema. Diccionario de la Lengua Española, publicado em 2001. 
Segundo ele, essa obra, baseada no “Corpus Vox-Biblograf” de, na época, dez 
milhões de palavras, apresenta 47.500 lemas, com um total de 100.000 acep-
ções. Ela oferece 97.500 exemplos, 21.000 sinônimos e antônimos, 7.500 
notas sobre peculiaridades e 5.000 informações etimológicas.318 O autor, que 
chama a atenção para a influência que os learners’ dictionaries tiveram sobre 
DPLMs, considera esse dicionário uma obra lexicográfica impressionante, 
como alguns outros da linha Vox (da editora Biblograf ). Além de mencionar 
alguns erros, ele apenas critica que o Lema registra unicamente o espanhol da 
Espanha. 

Italiano

Veja em 5.2.1 – no final da parte sobre dicionários italianos – as infor-
mações sobre Lo Zingarelli minore.

5.3.2.2 No Brasil319

A) Dicionário de usos do Português do Brasil (DUP)

Até 2002, os dicionários gerais do português do Brasil – em um volu-
me – eram todos extensos (Aurélio, Michaelis, Houiss), com uma macroestru-
tura  acima de 100.000 lemas.320

318 Moreno Fernández diz (p. 67) que esses dados constam no próprio dicionário.
319 A fim de ter mais espaço para tratar dos dicionários brasileiros, deixo de lado o português de 
Portugal. Menciono apenas o Dicionário da língua portuguesa contemporânea da  Academia das 
Ciências de Lisboa (2001), sobre o qual Biderman (2003: 64ss.) faz, entre outras, as seguintes 
afirmações: “[...] possui aproximadamente 70.000 entradas. Descreve o léxico da língua por-
tuguesa contemporânea abrangendo os séculos XIX e XX. Considerar o vocabulário do século 
XIX é certamente inadequado. [...] em cada verbete o dicionário indica o étimo do lema. [...] 
[Faltam muitos] itens lexicais que referem elementos da realidade brasileira [...].” Depois de 
criticar vários aspectos, a autora opina (p. 67): “Apesar de tudo, o Dicionário da Academia 
[...] é certamente um dos melhores dicionários gerais do português contemporâneo, se não o 
melhor.”
320 O Aurélio foi analisado e avaliado em vários artigos de Biderman, desde 1984; avaliações 
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Em 2002 veio a público o Dicionário de usos do Português do Brasil 
(DUP), organizado por Francisco S. Borba. Seu formato o aproxima dos di-
cionários gerais extensos – ou seja, é o que poderia ser chamado de desk dic-
tionary, um dicionário que, para ser consultado, é colocado na escrivaninha, 
e dificilmente é carregado nas pastas ou mochilas dos estudantes –, mas não 
somente tem a palavra usos no título como também possui uma macroestru-
tura típica dos dicionários de uso: cerca de 62.000 verbetes.

Biderman (2003: 62) informa que essa obra é baseada “num corpus de 
língua escrita de mais de 70 milhões de palavras do português contemporâ-
neo de 1950 a 1997. Esse corpus caracteriza-se por ser muito diversificado e 
muito representativo da variedade brasileira contemporânea, incluindo to-
dos os tipos de gêneros. [...] Uma de suas características [isto é, do DUP] 
é documentar cada significado e/ou uso da palavra-entrada com contextos 
recolhidos no corpus.”

A autora acrescenta que o “modelo teórico em que se fundamenta é a 
gramática de valências”. Sendo assim, é preciso mencionar o Dicionário gra-
matical de verbos do português contemporâneo do Brasil (DGV), organizado 
também por Borba e também baseado na gramática de valências, ou Teoria da 
Valência. Essa obra, publicada em 1990, foi um precursor, o que se percebe 
nas citações: muitas das citações nos verbetes dos verbos no DUP são as mes-
mas do DGV. Para se entender melhor o DUP, cito algumas das informações 
trazidas por Welker (2000: 184s.) sobre o DGV:

É uma obra volumosa, de quase 1.400 páginas [...]. [...]
O DGV foi elaborado com base numa coleta de dados - de enunciados - 
em 25.000 páginas de textos contemporâneos. [...]
Para quase todas as acepções arroladas, são apresentadas duas ou mais abo-
nações, isto é, de ocorrências documentadas, raramente apenas uma. [...]
Tendo como uma das bases teóricas a gramática da(s) valência(s), o DGV 
não se limita a indicar a regência, mas dá informações acerca de todos os 
elementos sintáticos que precisam acompanhar o verbo para a oração ser 
aceitável, ou que podem acompanhá-lo sem que ela se torne agramatical, 
ou seja, apresenta-se a valência de cada verbo, em suas diversas acepções, 
ou variantes. Há informações suplementares quando um verbo pode, 

do Aurélio e do Houaiss encontram-se em Biderman (2003, 2004). Vários aspectos desses dois 
dicionários e do Michaelis são abordados em diversos capítulos de Welker (2004). A respeito 
de informações sintáticas (imprescindíveis para a produção de textos), o autor apresenta um 
quadro na página 138 que mostra que nos três dicionários gerais “não há nenhum esclareci-
mento explícito; às vezes, sobretudo nos adjetivos e substantivos, não é dado nem mesmo um 
exemplo”.
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ocasionalmente, ser utilizado em uma estrutura diferente da sua valência 
normal. [...]
O DGV dá informações quanto aos “preenchimentos” dos elementos sin-
táticos que acompanham o verbo, isto é, quanto aos tipos de substantivos, 
ou nomes, que podem ocupar os lugares de sujeito e dos diversos comple-
mentos. Assim, fica-se sabendo, por exemplo, que o sujeito de certo verbo 
somente pode ser um nome que designa um animal, ou uma coisa, ou 
parte do corpo, e que o complemento tem que ser um nome designativo 
de um ser humano, ou de uma quantia, etc. Sem esses esclarecimentos - 
sobremaneira importantes, mas inexistentes em dicionários comuns - os 
verbos podem ser empregados de modo errado.

Depois desses esclarecimentos, Welker (ibid.: 188ss.) faz algumas crí-
ticas:

A consulta do próprio dicionário é dificultada pela diagramação. [Seguem 
detalhes.] [...]
Surpreende que a editora tenha concordado com o enorme desperdício de 
espaço, e de papel, que resulta do fato de que, para a descrição dos verbos, 
usam-se orações inteiras. Veja apenas um exemplo: 

(tal verbo) I. Indica ação-processo com sujeito agente/causativo. l. Com 
complemento expresso por nome não-animado numa forma indicativa 
de plural, significa (...) 

Não somente poderiam ser omitidos os verbos “indica” e “significa” e 
expressões como “numa forma indicativa de” como também poderiam 
ser usadas abreviaturas para os “termos técnicos”. O eventual argumento 
de que abreviaturas dificultam a leitura não é válido, porque, de qual-
quer maneira, o usuário, para entender esse dicionário mais informativo 
e complexo do que os comuns, tem que ler a introdução - na qual seriam 
explicadas as abreviaturas. [...]
O usuário comum [...] tem que percorrer todo o verbete até encontrar a 
acepção que, semântica ou sintaticamente, combina com o que está pro-
curando. O fato de o verbete estar ordenado conforme certas categorias de 
verbos (ação-processo, processo, ação, estado, auxiliaridade, modalização) 
não auxilia, pois nenhum usuário leigo vai se dar conta, ou refletir sobre a 
questão, à qual dessas categorias pertence a variante procurada. Explicam 
os autores: “Estabeleceu-se essa ordem porque os verbos de ação-processo 
são os mais numerosos da língua...” (p. XVI) Tal decisão pode ter seu 
fundamento teórico, mas não ajuda em nada na prática, pois, no caso de 
muitos verbos, não é a variante “ação-processo” que é a mais freqüente. 
[...]
Além do mais, as divisões são graficamente quase imperceptíveis, de modo 
que é preciso procurar-se muito bem para encontrar os números romanos 
que as marcam. 
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O mesmo vale para as subdivisões, onde os autores diferenciam entre di-
versos tipos de sujeitos: dificilmente o usuário comum vai saber distinguir 
um sujeito “agente/causativo” de um sujeito “agente”, ou dar-se ao traba-
lho de refletir sobre isso. Em resumo: ele terá que procurar no verbete in-
teiro, o qual se estende, em alguns casos, sobre mais de duas páginas. [...]
Com base na Gramática de Casos, foi feita uma divisão de tipos de sujei-
tos em: agente, agente/causativo, beneficiário, causativo, experimentador, 
factitivo, inativo, paciente. Cabem aqui observações semelhantes às feitas 
no item anterior: trabalho admirável de taxionomia, mas de pouca uti-
lidade na maioria das vezes, pois ele contribui nem para a compreensão 
do significado nem para o uso correto do verbo. Por exemplo, em uma 
das acepções, “cheirar” é parafraseado por “tomar o cheiro de, aplicar o 
sentido do olfato a, (...)”, numa outra, significa “exalar cheiro”, numa ter-
ceira, é explicado por “pressentir, perceber”. Não acredito que ao usuário 
comum interesse saber que, nessas três acepções, os sujeitos são “agente”, 
“paciente” e “experimentador”, respectivamente. Além do mais, já que, 
segundo os autores, um verbo de ação sempre tem um sujeito “agente”, e 
que o sujeito de um verbo de estado sempre é “inativo”, as informações a 
respeito dos tipos de sujeito são redundantes nesses dois casos. 

Após essas e outras críticas, Welker (ibid.: 200) conclui que, mesmo 
assim, “o DGV é um excelente dicionário de verbos, que constitui um enor-
me passo à frente e um auxílio imprescindível para quem precisa conhecer os 
significados dos verbos e as estruturas em que devem ou podem estar inseri-
dos”.

Voltando ao DUP, cabe lembrar o que já foi dito na nota 301 a respeito 
do duplo significado da palavra usos no título: o editor, por um lado, men-
ciona a “preocupação de registrar o uso efetivo do sistema lingüístico”, e, por 
outro,  afirma que “o DUP vem a ser instrumento indispensável para o uso 
correto da língua portuguesa”. 

Vejamos o que Welker (2005: 89ss.) diz sobre esse dicionário, especial-
mente concernente aos verbetes dos verbos:

Não sendo um dicionário especial de verbos, o DUP, obviamente, não 
pode ser tão exaustivo quanto o DGV. Mesmo assim, em consonância 
com seu título, oferece mais informações essenciais para o uso do que 
outros dicionários. Em comparação com o DGV, a diagramação é muito 
melhor, e o fato de as informações não serem dadas em frases inteiras 
como no DGV contribui muito para a  clareza. [...]
No que concerne à valência, nota-se o seguinte: a) Não há informações 
sobre os casos profundos. Talvez os autores tenham percebido que elas 
são desnecessárias. b) Continua a indicação da classe de verbo a que cada 
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acepção pertence. Não a considero imprescindível [...]321, mas é louvável 
que ela seja feita de maneira clara e breve, a saber, em negrito entre col-
chetes. c) Continuam as informações sobre a valência sintático-semântica. 
Felizmente, elas são dadas com muito maior clareza do que no DGV: 
os termos – não frases inteiras – estão entre colchetes, em negrito e em 
itálico. A facultatividade dos complementos é indicada pelo sinal “±”, que 
significa que o complemento mencionado pode ocorrer ou não. Veja um 
pequeno verbete (onde V indica a categoria “verbo”, e o asterisco, a divisão 
em classes); as abonações foram omitidas aqui:

Lastrear V  * [Ação] [Compl: nome abstrato] 1 garantir (...) 2 servir de 
apoio; subsidiar (...)       * [Estado. Pronominal] [Compl: em+nome abs-
trato] 3 estar fundamentado; baseado (...)

Nesse exemplo, abstrato é uma restrição seletiva; em mostra a forma do 
complemento; isto é, trata-se de um complemento acompanhado da pre-
posição em, a qual é destacada, pois está sublinhada. Embora a redação 
do verbete já seja muito mais sucinta do que no DGV, a repetição da 
palavra nome nas informações sobre os complementos poderia ter sido 
evitada. Mais grave, entretanto, é a falta de informação sobre o sujeito. 
Se é óbvio, em muitos casos, que o sujeito só pode ter o traço semântico 
humano e que, em outros, as paráfrases e/ou abonações evidenciam que 
o sujeito pode ser uma pessoa ou uma coisa, em diversos casos isso não é 
tão evidente. Assim, a falta de restrições selecionais em relação ao sujeito 
é uma falha importante num dicionário que pretende “prover os usuários 
da língua escrita de um instrumento eficiente de agilização do uso escrito” 
(p.VI) e trazer informações que “esclarecem o uso da palavra” (p.XI). Nos 
seguintes exemplos, as explicações do significado da respectiva acepção 
– mediante sinônimos ou paráfrases, mostradas após dois pontos – e as 
abonações não permitem ao usuário saber se o sujeito pode ter o traço 
humano:

doer: causar dor ou sofrimento físico
doer: apresentar dor física
elitizar: transformar em elite; diferenciar do comum
enfarar: causar enjôo, aborrecimento; enfastiar

321 em outra parte do artigo, Welker (ibid.: 88), referindo-se ao DGV, admite: “É claro que o 
fornecimento dessa informação constitui uma ajuda àquele que a deseja. Por exemplo, vendo 
a observação de que, em determinada acepção, um verbo indica estado, o usuário, sem ter que 
refletir, vai saber de imediato que não poderá usá-lo nem na forma do imperativo nem na voz 
passiva. De qualquer modo, o enorme trabalho taxionômico dos autores do DGV justifica-se 
na medida em que eles queriam elaborar um dicionário ‘gramatical’, oferecendo uma ‘descrição 
completa da estrutura e do funcionamento dos sintagmas verbais’ (p.VII). entretanto, não há 
informações explícitas sobre as possibilidades de apassivação, pois esta ‘atinge várias classes de 
verbos’ (p. XII).”
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enfastiar: causar fastio; enjoar; aborrecer
enfeixar: reunir, concentrar
lastrear: garantir

Não é somente em relação ao sujeito, mas também aos outros comple-
mentos que o usuário precisa de esclarecimentos ainda mais detalhados, 
o que chamei de restrições semânticas. Aquelas que constam no DGV 
foram omitidas, como, por exemplo no verbete carregar, a informação 
“com complemento expresso por nome concreto designativo de meio de 
transporte”. Provavelmente, os autores do DUP – tendo que diminuir 
o tamanho dos verbetes – imaginaram que a explicação do significado 
(“pôr carga”) já fosse suficiente, o que, freqüentemente, é verdade. (Ou-
tros exemplos são casar e empalhar, onde as informações do DGV sobre 
o sujeito – “nome humano designativo de ministro religioso ou agente 
do estado de instituições” – e o objeto – “animais mortos” –,  respectiva-
mente, parecem supérfluas). Entretanto, há inúmeros casos em que uma 
informação mais detalhada é indispensável para quem quer não somente 
compreender as diversas acepções como também empregá-las. Novamen-
te mostro alguns exemplos, apresentando o verbo e a paráfrase da acepção 
à qual me refiro. Aqui a pergunta é: será que não existem restrições quanto 
à escolha dos lexemas que podem ser o complemento (objeto direto) do 
verbo?

carregar: fazer funcionar
carregar: prover da munição necessária

A falta de espaço, na verdade, não pode desculpar a omissão de informa-
ção tão relevante, pois perde-se muito espaço com a repetição da palavra 
“nome” e de expressões como “qualificador de nome animado no femini-
no”, as quais poderiam ser abreviadas.

Quanto aos verbetes dos substantivos e adjetivos, Welker (ibid.: 92, 
nota 10) afirma: 

[...] o DUP oferece o resultado de um trabalho extraordinário de classifica-
ção. Porém, enquanto as informações a respeito da valência dos substantivos 
e adjetivos são necessárias (pois o usuário precisa saber quando se diz metido 
em ou metido com e que enaltação pode ter um complemento precedida das 
preposições a ou de), pode-se duvidar da utilidade de indicações como “quali-
ficador de nome concreto não-animado” para encaixável. 

Na mesma nota, Welker diz a respeito de marcas de uso:

[...]  num dicionário que objetiva ajudar na produção de textos, deve ser 
criticado o número insuficiente de marcas de uso (ou “informações prag-
máticas”). Visto que tais marcas faltam, por exemplo, em hostes, imorre-
douro, incola, incólume, irar, tréfego, parece que esses lexemas encontram-
se no mesmo nível estilístico (registro) que na fossa e treco.
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Welker (ibid.: 92) conclui que “o DUP – por ser mais sucinto – é de 
leitura muito mais agradável do que o DGV, mas, por outro lado, foram 
deixadas de lado informações importantes [...]. Mesmo assim, o DUP é bem 
mais informativo do que outros dicionários gerais brasileiros e, portanto, 
mais útil na produção de textos”.

B) Dicionário UNESP do português contemporâneo (DUPC)

Se o DGV foi precursor – na parte dos verbos – do DUP, o DUP é 
“pai” do DUPC (2004), obra organizada novamente por Francisco S. Borba 
e dirigida “àqueles que se servem da  língua escrita em algum momento da 
vida social e, especificamente, aos escolares do ensino médio e dos primeiros 
anos do ensino superior de qualquer área” (p. VII). Como o público visado 
são especialmente os estudantes, o formato não é mais de um desk dictionary, 
e sim dos grandes learners’ dictionaries, de modo que o dicionário cabe em 
pastas e mochilas e pode ser carregado mais facilmente, embora, com suas 
1.470 páginas, seja bastante pesado. 

Welker (2006a) faz uma breve comparação com o DUP e uma avalia-
ção geral:

cerca de quatro mil verbetes a menos (presume-se que foram elimi-•	
nados lexemas muito raros; apesar disso, há verbetes novos, inclusive 
de palavras raras);
acrescentou-se: a divisão silábica; uma informação sobre a origem das •	
palavras; destaques (por exemplo, com observações sobre a freqüência 
de uso, sobre antônimos ou parônimos), um apêndice com afixos e 
elementos de composição, algumas imagens;
há menos abonações, no máximo uma por acepção, e não se registrou •	
a fonte; há menos expressões latinas (e também não se registra onde 
foram encontradas);
não se distinguem mais as quatro classes de verbos (ação, ação-pro-•	
cesso, estado, processo);
não se indica mais a categoria semântica dos complementos (como •	
“concreto não-animado”);
não se subclassificam mais os adjetivos em “classificadores” e “quali-•	
ficadores”;
no caso dos substantivos, indica-se mais raramente se o lexema é con-•	
creto ou abstrato.

Com essas mudanças, os verbetes, embora menos informativos, ficaram 
mais enxutos, e pode-se dizer que, em muitos casos, as informações suple-
mentares fornecidas pelo DUP eram desnecessárias. 
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O importante é que continua a contextualização mediante abonações as-
sim como a informação sobre as preposições exigidas pelos verbos, adjeti-
vos e substantivos, a qual é dada de forma econômica e discreta. 
Como no caso do DUP, considero que a marcação do registro – mediante 
marcas de uso – ainda é insuficiente. Por exemplo, será que enxúndia é 
tão normal que não mereça uma observação? Devido também à falta de 
informações sobre restrições seletivas e colocações, ambos os dicionários 
– apesar de mais apropriados para a produção de textos do que os outros 
– em muitos casos não permitem a escolha certa dos lexemas.322 

322 Gomes de Matos (2006) tem uma opinião muito positiva do DUPC, inclusive elogiando 
a inclusão de marcas de uso, ou “rótulos”, e ele acha que esse dicionário pode ser útil também 
a  estudantes  de Português  como língua estrangeira, “por duas razões: a farta exemplificação 
de usos contextualizados e a prática freqüente de apresentar construções equivalentes”; mesmo 
assim, pergunta: “quando  teremos nosso dicionário, criado  especificamente para  usuários  de 
outras línguas  e que aprendem o  Português?”. 
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6. Dicionários pedagógicos 
especiais

O adjetivo especiais quer dizer que esses DPs não são “comuns”, isto é, 
não são nem DPMs comuns nem DPBs comuns. 

Vários tipos de dicionários especiais podem dirigir-se a um público 
não definido (por exemplo, os onomasiológicos ou os de colocações), mas 
aqui interessam obviamente apenas aqueles que podem ser considerados pe-
dagógicos.

Tendo em vista que, com exceção dos dicionários bilíngües híbridos e 
dos dicionários de falsos cognatos, todos os citados neste subcapítulo podem 
ser monolíngües ou bilíngües, seria necessário fazer uma subdivisão. Todavia, 
isso demandaria mais espaço. 

Os DPs especiais monolíngües, por sua vez, podem destinar-se a fa-
lantes nativos ou a falantes não nativos. Portanto, também esses monolíngües 
deveriam ser subdivididos, do mesmo modo que foi feita a divisão entre os 
capítulos 4 e 5. Contudo, mais uma vez, isso gastaria espaço, além de provo-
car repetições. Por essas razões, trato deles aqui em conjunto.323 

323 existem dicionários especiais que lematizam certos tipos de itens lexicais existentes somente 
em determinadas línguas. Por exemplo, no inglês há os phrasal verbs (verbos frasais), para os 
quais existem dicionários especiais (e.g. o NTC’s Dictionary of Phrasal Verbs and other idiomatic 
verbal phrases (spears 1993). A tais obras não se dedicarão subcapítulos.
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6.1 Dicionários bilíngües híbridos

Na falta de um termo melhor, uso bilíngüe híbrido como hiperôni-
mo para os dois tipos de dicionários dos quais vou tratar neste subcapítulo. 
Alguns autores empregaram híbrido para os dicionários descritos em 6.1.1; 
ao meu ver, porém, híbrido é vago demais; por exemplo, um dicionário mo-
nolíngüe enciclopédico poderia ser considerado híbrido (uma mistura entre 
dicionário e enciclopédia). Já o termo bilíngüe híbrido tem uma abrangência 
menor, sendo assim um pouco mais informativo.

Em 6.1.1 e 6.1.2 darei mais esclarecimentos sobre os termos.

6.1.1 Dicionários monolíngües com traduções 
(DMTs)

O que chamo de dicionários monolíngües com traduções (DMTs) são 
DPs em cujos verbetes a maior parte é monolíngüe (em LE), havendo, en-
tretanto, também equivalentes na LM dos usuários e, às vezes, traduções de 
exemplos.

6.1.1.1 As designações usadas para tais dicionários

Tal tipo de dicionário costuma ser denominado semibilíngüe. Em in-
glês, os termos mais comuns são semi-bilingual e bilingualised. Um outro ter-
mo que se encontra na literatura é hybrid. Nenhum dos três (em inglês ou 
português) satisfaz – pelas seguintes razões:

Os chamados semibilíngües não são “semi”, e sim bilíngües. O argu-
mento de que eles não dão todas as informações que os bilíngües comuns 
fornecem não convence, pois há muitos bilíngües que também não indicam 
mais do que o equivalente.

Visto que híbrido significa “misto”, o problema desse termo é que ele 
não esclarece de que mistura se trata.

Bilingualizado – que geralmente não se usa em português – seria me-
lhor, mas também não deixa claro que se trata de um dicionário principal-
mente monolíngüe, ao qual foram acrescidos equivalentes.
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Nakamoto (1995) empregou o termo monobilíngüe (monobilingual) 
e em Hartmann & James (1998) consta o lema monolingual-cum-bilingual 
dictionary.324 Tais termos podem ser criticados com o argumento de que algo 
que é “mono” não pode ser, ao mesmo tempo, “bi”. Um outro termo possível, 
e mais preciso, seria “dicionário monolíngüe com equivalentes” ou, para usar 
uma palavra mais conhecida pelo público do que equivalentes ou equivalências 
(e também porque em alguns desses dicionários não somente os lemas como 
também os exemplos são traduzidos), dicionário monolíngüe com traduções. 
Considero que o mais adequado é esse último termo, para o qual pode ser 
usada a sigla DMT.

Duran (2004) – que fez um estudo pormenorizado acerca desse tipo 
de dicionário e que até sugere melhorias – prefere chamá-lo  de “dicionário 
bilíngüe pedagógico” (p. 94). No entanto, reservar tal termo a esse tipo de 
obra implicaria que dicionários bilíngües “normais” (isto é, não híbridos) não 
poderiam ser pedagógicos, o que, obviamente, não é o caso. 

6.1.1.2 Sobre os DMTs

É preciso diferenciar dois subtipos de DMTs: 1) aqueles que – embo-
ra destinando-se a aprendizes – não têm como base um DMAE; 2) os mais 
conhecidos, cuja parte monolíngüe provém de um DMAE, ou foi elaborada 
como um DMAE.

1) Os primeiros DMTs 

Desse primeiro subtipo, Marello (1996: 50) vê precursores nos séculos 
XVI e XVII na França e na Itália.325  

James (2000 [2003]), que descobriu precursores na Índia, cita dois 
dicionários do século XIX que parecem ser verdadeiros DMTs: Dictionary 

324 Consultando o dicionário de Hartmann & James, constatei que nesse verbete há apenas 
uma remissão para hybrid e que o termo monolingual-cum-bilingual dictionary não é mencio-
nado nos verbetes bilingualised dictionary ou semi-bilingual dictionary. 
325 Marello é citada por Duran (2004: 59). A autora, isto é, Magali Duran, lembrou-me, em 
comunicação pessoal, que Marello, na p. 32, traz informações tiradas de Quemada (1967). se-
gundo a autora italiana, Quemada sugeriu, para “os primeiros dicionários francês > latim, e em 
geral, para todos os dicionários bilíngües língua moderna > latim publicados no século XVI, 
[…] a denominação semi-bilíngües, devido não somente à sua utilização como monolíngües, 
mas também à forma das palavras-entrada em francês”. Os dados bibliográficos fornecidos por 
Marello são: Quemada, B. (1967): Les dictionnaires du français moderne (1539-1863). Etude 
sur leur histoire, leurs types et leurs méthodes. Paris, Bruxelles, Montréal: Didier.
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of the English Language with English Definitions and a Bengali Interpretation, 
Compiled from Native Authorities (Addy, 1854); An English-Telugu dictionary 
with copious English synonyms and brief and accurate definitions (Sankarana-
rayana, 1891).

O autor faz as seguintes distinções (p. 138s.): a) DMTs que se baseiam 
em dicionários para falantes nativos (apresentando, portanto, as definições 
– muitas vezes de difícil compreensão – típicas dessas obras; b) DMTs cuja 
parte em LE origina-se de um dicionário “escrito para aprendizes”; c) DMTs 
destinados a falantes da língua dos lemas e que estejam aprendendo o idio-
ma dos equivalentes. Ele denomina os três tipos teaching dictionary, learner’s 
dictionary e learning dictionary, respectivamente. James menciona ainda (p. 
139)  a possibilidade de o dicionário inteiro – com as partes em LE e LM – ser 
elaborado pelo(s) mesmo(s) autor(es), embora na maioria dos casos os equi-
valentes sejam fornecidos por pessoas que não participaram da elaboração da 
obra em que se baseia o DMT.  

2) DMTs baseados em DMAEs

A primeira versão bilíngüe de um learners dictionary – de The Ad-
vanced Learner’s Dictionary of Current English, de Hornby – foi publicado 
na China em 1966 com o título Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English. English-Chinese. 

Antes já havia sido editado The New Method English-Bengali Dictiona-
ry (Banerjee 1958), a versão bilíngüe do New Method Dictionary, que, como 
vimos em 4.1.1.1.4, não é considerado um verdadeiro learners’ dictionary.

Atkins (1985: 22) não mencionou os DBs híbridos citados até aqui, 
mas ela afirmou que “na Itália, por exemplo, o dicionário híbrido (com ele-
mentos do DB e do DM) é uma coisa normal” e ela recomenda tal dicionário 
dizendo:

Há muitas maneiras em que esses tipos de dicionários poderiam ser com-
binados. Começando [o verbete de um lema em LE] como num DM, 
equivalentes de LM poderiam ser inseridos no início de cada categoria 
semântica (acepção); a metalíngua ou até mesmo a definição poderia ser 
na LM; as expressões fixas poderiam ser não somente explicadas e exem-
plificadas na LE, mas também traduzidas para a LM; [...] a lista de possi-
bilidades é infinita. [...] Ou então poder-se-ia começar como num DB e 
introduzir alguns elementos monolíngües [...].

Também Kharma (1985), que aparentemente não conhecia nenhum 
DB híbrido, sugeriu um novo tipo de “DM” (que ele mesmo estava elabo-
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rando, junto com outro autor), a saber, um DM pedagógico no qual fossem 
acrescidos equivalentes (ou paráfrases na LM dos usuários) a cada acepção de 
um lexema.

Finalmente, em 1986, o editor israelense Lionel Kernerman lançou o 
primeiro dicionário da conhecida série Password, escolhendo o termo semi-
bilíngüe (semibilingual). Segundo Duran (2004: 58s.), ele “possui uma rede 
de editores associados em todo o mundo que produzem o mesmo dicionário 
em versões para outras línguas. Embora já existam em mais de 30 idiomas, as 
publicações Kernerman restringem-se aos dicionários de inglês para estran-
geiros, onde o inglês é sempre a língua-fonte”.326 

Depois de mencionar as críticas que se fizeram aos DBs comuns, Du-
ran (ibid.: 27) afirma: 

O surgimento dos dicionários bilíngües para aprendizes, também cha-
mados de semibilíngües, híbridos, password ou bilingualizados, ocorreu 
simultaneamente às publicações de um segundo momento do movimento 
comunicativo, quando os teóricos passaram a reavaliar várias das premis-
sas da abordagem comunicativa e acabaram por atribuir relevância, dentre 
outras coisas, ao papel do vocabulário e da língua materna na aquisição de 
línguas estrangeiras. 

Esse tipo de dicionário vem sendo muito elogiado, e sua utilização 
foi pesquisada por Hartmann (1994), Laufer & Melamed (1994), Laufer & 
Kimmel (1997), Fan (2000), Lew (2002), Thumb (2004) e Steyn (2006). 
Veja 6.1.1.3. 

Em princípio, os DMTs podem conter o conteúdo completo dos DMA-
Es em que se baseiam, mas às vezes trata-se de versões abreviadas. Nos dois ca-
sos, a qualidade do DMT depende, obviamente, do DMAE de base. Por exem-
plo, o Password: English Dictionary for Speakers of Portuguese (1991), segundo o 
prefácio, “baseia-se no excelente Chambers Concise Usage Dictionary for Learners 
of English”, porém, as definições – que provavelmente pretendem ser “concisas” 
– deixam a desejar. A versão portuguesa do DMT pode ser criticada ainda pelo 
fato de não haver indicação sobre o nível de proficiência dos destinatários ou 
sobre o número de verbetes e nenhuma explicação sobre a organização da mi-
croestrutura (símbolos usados, diferenciação das acepções etc.). Diz o editor no 
prefácio que é “o primeiro dicionário semi-bilíngüe inglês-inglês-português a 
ser publicado”, mas nove anos antes já havia sido publicado o Longman English 
Dictionary for Portuguese Speakers (Konder 1982).

326 kernerman (2002) informa que vários desses dicionários existem em formato eletrônico.
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Esse último é muito parecido com o Password (existe um índice, em 
muitos verbetes há um exemplo de uso, e as informações dadas nos verbetes 
são muitas vezes insuficientes para a produção de textos), mas pelo menos é 
dito quantos lemas estão registrados (“10.000“), e são informadas as diferen-
ças (separadas por duas barras) entre o português do Brasil, de um lado, e de 
Portugal, Angola e Moçambique, do outro (por exemplo, uma acepção de 
ice é traduzida por sorvete || gelado). Além disso, é indicado se o substantivo 
é contável ou incontável, e os “falsos amigos“ são marcados por um asteris-
co. Por outro lado, não é revelado em qual DMAE o dicionário se baseia, 
mas percebe-se que é um DMAE pequeno ou uma versão abreviada de um 
DMAE maior.

Ao contrário desses dois DMTs de inglês, o DMT Señas. Diccionario 
para la Enseñanza de la Lengua Española para Brasileños baseia-se num DMAE 
mais abrangente (o Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española). 
Além disso, o guia para o usuário constante deste último é apresentado em 
português. É interessante a explicação que o editor dá a respeito do título 
Señas: “A tradução para o português é [...] apenas uma seña, isto é, uma pista 
que facilita a compreensão e ajuda o estudante a estabelecer, por si mesmo, 
a ponte entre as duas línguas”. Nesse DMT são traduzidas não somente os 
lemas como também as frases-exemplo. Esse procedimento não é explicado, 
mas, sem dúvida, os aprendizes brasileiros de espanhol ficam contentes de ver 
também os exemplos traduzidos.

Apenas um ano depois da publicação do DMAE de italiano Dizionario 
italiano per stranieri (cf. 4.1.2), chegou ao mercado, em 2007, a versão bra-
sileira, isto é, o DMT Parola chiave: Dizionario italiano per brasiliani. Além 
dos 20.000 lemas e cerca de 35.000 acepções, com as respectivas traduções, 
ele contém uma “gramática de uso”, a conjugação dos verbos irregulares e 
um “glossário português-italiano”. A explicação sobre as traduções é parecida 
com aquela dada no Señas: “A tradução para o português é apenas indicativa, 
uma parola chiave, uma pista que facilita a compreensão e ajuda o estudante 
a estabelecer, por si mesmo, a ponte entre as duas línguas. Não se trata de 
uma solução acabada, mas da indicação de um caminho a ser trilhado para 
encontrá-la.”

Tendo em vista que uma das maiores críticas aos DMAEs aponta 
para o fato de que esses dicionários ajudam na produção de textos so-
mente quando o usuário já conhece a palavra na LE, muitos dos DMTs 
– como os quatro mencionados acima – incluem no final um índice dos 
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equivalentes (ou traduções) em LM, mediante o qual se pode achar a 
palavra desconhecida. Mas essa não é uma solução ideal, como foi visto 
no capítulo sobre os DBs (cf. 4.2.2.2., nota 260). Por exemplo, no Pas-
sword, para achar-se um equivalente adequado para precipitação, é preciso 
procurar em hastiness, rainfall e rashness; no Longman English Dictionary 
for Portuguese Speakers, acontecimento remete a event, happening,  occasion 
e occurrence; no Señas, o usuário tem que dirigir-se a galardón, premio, 
prima e satisfacción para achar uma boa tradução de prêmio; no índice 
do Parola chiave há cinco traduções para duro. E no caso de verbos po-
lissêmicos como tirar ou tomar a situação é pior. Walter (1996: 641) diz 
que “alguns dos problemas de dicionários semi-bilíngües surgem devido 
ao fato de que a bilingualização é imposta a um livro que foi concebido 
como monolíngüe”. Por outro lado, deve-se reconhecer que, na grande 
maioria dos casos, o índice remete a um único verbete.327

3) Um DMT impresso especial 

Sabendo que muitos aprendizes deixam de ler, nos DMTs, a parte dos 
verbetes que está em língua estrangeira, procurando imediatamente os equi-
valentes – o que contraria os objetivos dessas obras –, Pujol, Corrius e Mas-
nou (2006) descrevem um dicionário inglês-catalão (Easy English Dictionary 
with a Catalan-English Vocabulary, Pujol et al. 2004), no qual foi introduzido 
um mecanismo que praticamente obriga os usuários a lerem primeiro as defi-
nições e explicações em LE. O adjetivo que os autores usam para caracterizar 
esse tipo de DMT, a saber, “deferred” (significando, aproximadamente, “adia-
do”) não me parece ideal, pois o que se “adia” não é o dicionário, e sim os 
equivalentes. Isso é feito da seguinte maneira:  

Os verbetes estão integralmente na LE (como nos DMAEs), mas há 
números que remetem aos equivalentes constantes no índice, ordenado alfa-
beticamente  (e que está obviamente na direção LM→LE). Por exemplo, se 
fosse um dicionário inglês-português, haveria, no final do verbete de onion, 
um número que remeteria ao mesmo número no índice, onde constaria cebo-
la. No caso de lemas para os quais existem dois ou mais equivalentes, haveria 
tantos números quantos equivalentes. Num lexema polilexical como take part 

327 em um sucinto artigo sobre DBs híbridos, Hartmann (1993), dizendo que existem várias 
maneiras de “bilingualização”, mostra um verbete não somente de um DMT da linha Pass-
word, mas também de um DMT norte-americano intitulado Diccionario Inglés (1982), no qual 
cada verbete é apresentado em duas colunas: à esquerda, há a parte inglesa, com as acepções 
numeradas, e à direita, traduções ou paráfrases espanholas das definições, equivalentes e exem-
plos (em inglês e espanhol). 
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– que se encontraria no verbete de part – poderia haver números remetendo 
tanto a participar quanto a parte (onde apareceria tomar parte) no índice, no 
qual o usuário seria remetido ao verbete part, mais  exatamente a take part. 

Pujol, Corrius e Masnou reconhecem (p. 208) que, na LP, o uso de 
“rótulos arbitrários (como as abreviaturas para categorias gramaticais)” e, por-
tanto, também de números, tem sido evitado, pois almeja-se a maior explici-
tude possível, mas eles justificam “a introdução de um elemento simbólico e 
arbitrário (os números)” com o objetivo importante de separação das partes 
monolíngüe e bilíngüe (essa última estando apenas no índice), ao mesmo 
tempo que se relacionam as duas. Os autores acreditam que, dessa maneira, 
não existe o ponto fraco dos DMTs comuns, a saber, o fato de que muitos 
aprendizes não lêem as definições e exemplos em LE, dirigindo-se diretamen-
te aos equivalentes. Eles imaginam também que,  quando os usuários lerem 
os verbetes e, em seguida, se dirigirem aos equivalentes, tal “sinergia [...] pode 
ajudar a aumentar a eficácia na aprendizagem de novas palavras” (p. 211).   

Vimos que os DMTs comuns ajudam na produção somente se já se 
conhece a palavra que se pretende empregar, ou com o auxílio do índice, e foi 
constatado no item (2) que esse índice costuma dificultar a procura no caso de 
lemas polissêmicos. Mas no dicionário descrito aqui ele é bem melhor, pois, 
diferenciando acepções, leva o usuário diretamente ao item lexical desejado. 
Por exemplo, no caso do lexema catalão prendre (tomar, pegar) distinguem-se 
os significados “apoderar-se de alguma coisa”, “tomar uma refeição” e “tomar 
um banho” e remete-se aos respectivos equivalentes em inglês.

Como eu disse, não considero adequada a designação que os autores 
usam para esse tipo de DMT, mas não é fácil encontrar-se uma melhor. Sugi-
ro “dicionário monolíngüe com traduções no índice”.

6.1.1.3 Pesquisas empíricas sobre DMTs328

Hartmann (1994)

O autor discorre primeiro sobre DMTs em geral, lamentando que eles 
sejam pouco conhecidos (em 1994, é claro) e quase ignorados pelos estudio-
sos da lexicografia. Nessa situação, ele quis investigar o seu uso e as opiniões 

328 repito aqui os resumos de estudos que já constam – com exceção de steyn (2006) –  em 
Welker (2006).
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dos usuários. Devido à falta de maiores recursos, limitou-se a fazer – na Ingla-
terra, na Universidade de Exeter – uma pesquisa da seguinte maneira:

Oito estudantes de diferentes LMs foram instruídos sobre os objetivos 
e métodos da investigação. Esses estudantes, chamados de “observadores”, 
tinham que procurar três ou mais informantes que fossem falantes nativos 
de outras línguas. É nesses idiomas que existiam DMTs, todos baseados em 
DMAEs de inglês: alemão, árabe, coreano, espanhol, francês, grego e holan-
dês. Desse modo, conseguiram-se 28 sujeitos, alunos (estrangeiros) de diver-
sos cursos na referida universidade.

A tarefa dos informantes era ler um texto em inglês – a ser escolhido 
pelos próprios sujeitos – e responder a certas perguntas, com consultas a um 
desses DMTs. Aparentemente não foi feito um teste de compreensão; Hart-
mann fala apenas em “tarefa de compreensão de leitura”. 

A tarefa dos “observadores” foi observar os sujeitos durante a leitura e 
durante as consultas, assim como entrevistá-los. Para isso, receberam algumas 
folhas de orientação sobre como proceder e o que registrar.

Resultados (conforme afirmações do autor):
Nenhum dos 28 informantes estava familiarizado com os DMTs.•	
Ficou evidente de que tal tipo de dicionário pode ser útil, especialmente •	
em atividades receptivas. 
Os sete DMTs utilizados podem ajudar em tarefas de compreensão de •	
leitura, desde que os textos não sejam muito técnicos ou de um vocabu-
lário muito amplo e que os usuários tenham as devidas habilidades de 
consulta.
Os sujeitos apreciaram a justaposição de definições na LE e de equiva-•	
lentes na sua LM.
Os DMTs constituem uma útil ponte entre o DB tradicional e o •	
DMAE.
Os informantes mostraram falta de interesse em se familiarizarem com •	
introduções ou com a organização dos dicionários.

Laufer & Melamed (1994)

Os autores queriam investigar a eficácia dos três tipos de dicionários 
mencionados no título (DBs, DMs – isto é, DMAEs – e DMTs), tanto na 
recepção quanto na produção de textos. 

Eles escolheram como sujeitos dois grupos de aprendizes de inglês, 
122 ao total. Um grupo era composto de 76 alunos do final da 11ª série, que 
tinham estudado inglês durante sete anos (grupo A). O outro (grupo B) era 
formado por 46 universitários, que, além de ter aprendido inglês durante 
oito anos na escola, estavam terminando um curso de Inglês para Fins Aca-
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dêmicos; além disso, haviam sido classificados como os mais avançados entre 
os participantes desse curso. Os autores consideraram o grupo A como “pré-
avançado”, e o grupo B, como “avançado”.

Foram escolhidas 15 palavras raras, que os estudantes muito prova-
velmente não conheciam, e foi feito um teste de compreensão de múltipla 
escolha. Para cada palavra, havia três opções: uma correta, uma que indicava 
um significado semelhante e uma errada. 

Cada sujeito recebeu 3 folhas; em cada uma havia 5 palavras diferentes 
e os respectivos verbetes de um dos três tipos de dicionários. Para que houvesse 
um verbete de cada um dos dicionários para cada uma das palavras, os autores 
colocaram um outro conjunto de cinco palavras em cada terço das folhas. Assim, 
num terço tinha as palavras 1, 2, 3, 4 e 5 junto com os verbetes do DMAE, no 
segundo, as mesmas palavras junto com os verbetes do DB, e no terceiro, ainda as 
mesmas palavras, dessa vez junto com os verbetes do DMT; etc. 

Depois do teste de compreensão, os sujeitos tinham que fazer frases 
com cada uma das palavras. 

Resultados do teste de compreensão:
Na média, o conjunto dos sujeitos obteve escores significativamente me-•	
lhores com o DMT do que com os dois outros tipos; a diferença entre 
DMAE e DB não foi significativa.
Não havia diferenças estatisticamente significativas entre o grupo A e o •	
grupo B. Porém, para o grupo A, a vantagem de usar o DMT era maior 
do que para o grupo B. 

Haja vista que os conhecimentos em inglês de todos os sujeitos eram 
suficientes para a compreensão das informações dadas nos verbetes, os autores 
queriam saber se as habilidades de consulta – e não a proficiência em inglês 
– tiveram alguma influência. Para medir essas habilidades, eles resolveram so-
mar os pontos obtidos por cada sujeito no teste de compreensão e no de pro-
dução, com cada um dos dicionários. Como o máximo de pontos era 60, eles 
dividiram os sujeitos em três grupos: grupo 1 – menos de 30 pontos; grupo 
2 – de 30 a 45 pontos; grupo 3 – mais de 45 pontos. Ao grupo 1 pertenciam 
23 sujeitos, ao grupo 2, 75, e ao grupo 3, 25.

Resultados da compreensão das palavras:
Grupo 1 (alunos com pouca habilidade de consulta): para eles, o DMT •	
foi significativamente melhor do que o DMAE, e o DB bem melhor do 
que o DMAE.
Grupo 2 (alunos com habilidade média): o DMT foi significativamente •	
melhor do que o DB, e também o DMAE foi melhor do que o DB, mas 
pior do que o DMT.
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Grupo 3: Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os 3 •	
dicionários; mesmo assim, o DMT foi o melhor, e o DB, o pior.  

Curiosamente, Laufer & Melamed (p. 574) chegam às seguintes con-
clusões (a respeito da tarefa aqui tratada, isto é, da compreensão de palavras): 
o grupo 1 tirou mais proveito do DB, os grupos 2 e 3, do DA. Essas con-
clusões estão em desacordo com os resultados apresentados acima e com os 
dados mostrados pelos autores. 

Resultados da tarefa de produção (isto é, de redação de frases):
Não houve praticamente nenhuma diferença entre o DMT e o DB. Am-•	
bos foram significativamente melhores do que o DMAE. 
Não houve diferenças entre o grupo A (alunos de nível “pré-avançado”) e •	
o grupo B (alunos de nível “avançado”).
Grupo 1 (alunos com pouca habilidade de consulta): para eles, o DB foi •	
melhor do que o DMT e significativamente melhor do que o DMAE.
Grupo 2 (alunos com habilidade média): o DMT foi levemente mais •	
eficaz do que o DB e significativamente melhor do que o DMAE.
Grupo 3: o DMT e o DMAE foram levemente mais eficazes do que o •	
DB; mas as diferenças não foram estatisticamente significativas. 

Laufer & Melamed apresentam a seguinte conclusão: os grupos 1 e 2 
deram-se melhor com o DB, e o grupo 3, com o DMAE. Mas essa última 
observação não corresponde exatamente aos resultados, pois constatou-se (p. 
573) que o grupo 3 aproveitou um pouco melhor o DMT (escore médio: 
8.92) do que o DMAE (escore médio: 8.88).

Avaliando essa pesquisa, deve-se dizer que o ponto positivo é que Lau-
fer & Melamed afastaram a influência do contexto. Por outro lado, a tarefa 
chamada de  “compreensão” foi pouco natural, ou seja, não corresponde à 
compreensão de texto durante a leitura, onde o contexto é importante não 
somente para o entendimento como também para a consulta. Além disso, foi 
usado o método discutível da múltipla escolha. 

Com Tono (2001: 23), pode-se fazer uma outra crítica: os autores ti-
ram conclusões gerais sobre os três tipos de dicionários; contudo, foi utilizado 
um único dicionário de cada tipo; portanto, há uma generalização indevida. 
Tono – um autor japonês – chama a atenção sobretudo ao fato de que o DB 
usado era um dicionário bem fraco, não contendo outras informações além 
dos  equivalentes, ao passo que os DBs japoneses atuais são bem mais ricos. 
Se tivesse sido um desses, os resultados poderiam ser diferentes.

Além disso, as consultas em si não eram naturais, já que não foram 
usados dicionários verdadeiros, e sim apenas extratos deles, a saber, os ver-
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betes das quinze palavras. Em suma, deve ser ressaltado que essa pesquisa 
não investigou o efeito do uso de dicionários em uma situação natural de 
compreensão de texto. 

Laufer & Kimmel (1997)

Após o estudo de Laufer & Melamed (1994), que demonstrou que, 
podendo escolher entre DB, DMAE e DMT, os sujeitos, em geral, preferiram 
o DMT, Laufer & Kimmel queriam saber se os usuários realmente aproveita-
vam a peculiaridade dos DMTs, a saber, a existência de definições como nos 
DMs e de equivalentes como nos DBs.

Nesse estudo, os sujeitos eram 70 aprendizes israelenses de inglês, sen-
do 39 alunos da 11ª ou da 12ª série, que tinham estudado inglês durante 7 
ou 8 anos, e 31 universitários freqüentando um curso de Inglês para Fins 
Acadêmicos.

O método foi muito parecido com o da parte de compreensão da pes-
quisa de Laufer & Melamed: os estudantes tinham que consultar 15 palavras 
raras (aliás, foram utilizadas as mesmas palavras) – que muito provavelmente 
eles não conheciam e cujos verbetes foram fornecidos – e fazer um teste de 
múltipla escolha. Entretanto, dessa vez, usavam somente um DMT, ou me-
lhor, os verbetes de um DMT. 

Os verbetes de 10 das 15 palavras foram especialmente preparados 
para o estudo: para 5 deles, os autores redigiram uma definição errada (em 
hebraico, a LM); nos outros 5, foi fornecido um equivalente errado. Com 
isso, Laufer & Kimmel queriam verificar qual parte do verbete os sujeitos 
consultariam. No último terço das 15 palavras, definições e equivalentes eram 
corretos. Os verbetes dessas 5 palavras serviam apenas como distratores. As 
respostas relativas a eles não entraram no cálculo dos resultados.

No teste de múltipla escolha, havia 4 opções, nas quais foi indicado o 
significado de cada palavra usando-se um vocabulário que os sujeitos conhe-
ciam. Duas opções se referiam ao equivalente (com uma solução correta, e 
uma dando um significado aproximado), e duas, à definição em LM (com os 
mesmos tipos de solução dados no caso do equivalente).

Consultando as 10 palavras em que os autores tinham introduzido 
erros nos verbetes, apenas aqueles sujeitos que lessem tanto a definição 
quanto o equivalente perceberiam a incompatibilidade entre as duas par-
tes. Prevendo que esses alunos poderiam ficar confusos, os autores avi-
saram que quem tivesse alguma dúvida poderia fazer uma pergunta, em 
particular. Na verdade, isso aconteceu poucas vezes. Nesses casos, os au-
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tores explicaram (fazendo uma mentirinha) que, aparentemente, a palavra 
tinha dois significados e que  o dicionário indicava cada significado em 
uma outra língua. 

Na análise dos testes, as respostas foram divididas em 3 grupos de 
acordo com a parte do verbete que, aparentemente, tinha sido consultada: H 
(de Hebrew, hebraico), E (de English, inglês) e B (de both, ambas). Para cada 
sujeito, foi atribuído H, E ou B em cada uma das 10 palavras.

Querendo descobrir a maneira característica de cada aluno usar o 
DMT, os autores dividiram os sujeitos em cinco categorias: se mais da me-
tade das respostas fosse de um dos três grupos (H, E, B), o estudante seria 
colocado na categoria desse grupo; se metade fosse de H e metade de E, ele 
faria parte da categoria H/E; e se ele consultasse às vezes a definição, às vezes 
o equivalente e às vezes ambas as partes, ele estaria na categoria H/E/B. 

Resultados:
Tanto os estudantes do ensino de segundo grau quanto os universitários •	
preferiram olhar os equivalentes (H); em segundo lugar, está a consulta 
das definições (E), mas a diferença não é estatisticamente significativa; 
já ambas as partes (B) foram consultadas muito menos, e a diferença é 
significativa. Há pouca diferença entre o comportamento de consulta dos 
alunos de segundo grau e dos universitários, mas esses últimos olharam 
um pouco mais freqüentemente as duas partes (B). Eis os dados (as duas 
percentagens separadas por uma barra referem-se às escolhas dos alunos 
de segundo grau e dos universitários, respectivamente): H – 47,6 / 45,5; 
E – 39,7 / 39,3; B – 12,7 / 15,2. 
No caso das cinco categorias descritas acima (nas quais os estudantes •	
foram colocados conforme a parte do verbete que eles consultavam pre-
ferencialmente), as porcentagens dos sujeitos são as seguintes: H – 33 / 
29; E – 28 / 26; B – 13 / 7; H/E – 26 / 19; H/E/B – 0 / 19. Para explicar 
melhor, vejamos os últimos dados dos universitários: 7% preferiam con-
sultar ambas as partes (B); 19% olhavam a definição (H) de metade das 
palavras, e o equivalente (E) na outra metade; e 19%  consultavam o H 
ou E ou ambas as partes (B). Deixando-se de lado a diferença entre alu-
nos de segundo grau e universitários, chega-se às seguintes porcentagens 
médias para as cinco categorias (em ordem decrescente) : H – 31; E – 27; 
H/E – 22,5; B – 10; H/E/B – 9,5. 

Embora apenas cerca de 14% dos sujeitos tenham recorrido às duas 
informações pelas quais se destacam os DMTs, isto é, às definições e aos 
equivalentes (veja os dados de “B” no final do primeiro resultado), Laufer & 
Kimmel, levando em conta que foram constatados cinco modos de consulta,  
concluem que o DMT “parece atender a uma variedade de possibilidades de 
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consulta e de preferências individuais”. Para futuras pesquisas, eles sugerem 
que se investigue uma possível influência da proficiência na LE ou da tarefa 
(leitura, redação etc.) sobre o uso de DMTs.

Fan (2000)

Fan queria investigar as estratégias do uso de dicionários por parte 
de estudantes chineses em Hong Kong. Além de um questionário, o autor 
aplicou um teste de vocabulário para saber o nível de proficiência lexical. Os 
sujeitos foram 1.076 alunos de sete instituições de ensino superior.

Resultados do questionário:
A maioria esmagadora dos estudantes utilizava DMTs e os considerava •	
úteis.
A maioria fazia apenas um uso limitado de seus dicionários.•	
A informação mais procurada era o significado; o que menos se procura-•	
va eram informações sobre colocações, pronúncia, freqüência e restrições 
de uso; porém, os alunos com maior proficiência lexical as olhavam mais 
freqüentemente; aliás, esses aprendizes aproveitavam mais informações 
do que os outros.
Apesar de não achar os equivalentes chineses muito úteis, os estudantes •	
os consultavam mais freqüentemente do que as definições em inglês, e, 
quando os olhavam, geralmente não se interessavam pelas outras infor-
mações constantes do verbete.  

Lew (2002)

Em uma parte de sua tese de doutorado, o autor descreve um estudo 
em que 712 sujeitos poloneses – aprendizes de inglês – foram submetidos a 
um teste consistindo em quatro tarefas. O objetivo era verificar com que exa-
tidão eles conseguiriam entender itens lexicais desconhecidos. 

Duas das quatro tarefas envolviam a tradução (tradução de frases e 
tradução de um texto); nas duas outras tarefas, os sujeitos tinham que achar 
sinônimos e completar frases. Lew explica que pretendia, entre outros objeti-
vos, examinar a importância do contexto; esse aumentava nas quatro tarefas: 
de nenhum (no caso dos sinônimos) para um texto inteiro (no caso da tra-
dução do texto).

O autor queria estudar também a influência de diferentes tipos de di-
cionários sobre a compreensão (e tradução LE→LM). Por isso, preparou seis 
versões de um dicionário (contendo apenas os verbetes dos itens lexicais que 
poderiam ser consultados): um DB com equivalentes poloneses; um DMAE 
inglês; um DMT com equivalentes poloneses seguidos de definições em in-
glês; um DB com equivalentes poloneses seguidos de definições em polonês; 
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um DMT com definições em inglês seguidas de equivalentes poloneses; um 
DB com definições em polonês seguidas de equivalentes poloneses.  

Resultados:
Usando o DMAE, os alunos – exceto os mais adiantados – obtive-•	
ram escores nitidamente menores do que com as outras cinco versões. 
Como em todas essas havia equivalentes poloneses, o autor concluiu 
que é a presença dos equivalentes (ou seja, a característica dos DBs) 
que é vantajosa. 
No caso dos estudantes mais avançados, o DMAE era praticamente tão •	
eficaz quanto os diversos DBs. Portanto, ao contrário do que se afirma 
às vezes, o DMAE não era mais vantajoso. Ainda por cima, os escores 
obtidos por esses alunos (do nível mais alto entre os 5 estabelecidos por 
Lew) eram apenas levemente melhores do que aqueles conseguidos pelos 
alunos de nível 3 usando um DB.
Entre as cinco versões de DBs/DMTs não havia diferenças significativas •	
quanto à eficácia. Porém, os maiores escores foram obtidos quando se 
usou a versão na qual os equivalentes aparecem antes das definições.

O autor desse amplo estudo – com um grande número de sujeitos – 
reconhece que os resultados poderiam ser diferentes se os alunos tivessem que 
realizar tarefas diferentes.

Thumb (2004)

Tendo em vista a grande popularidade de DMTs em Hong Kong, a 
autora queria examinar de que maneira eles são usados, sobretudo as estraté-
gias de consulta durante a leitura em inglês. Para isso, usou principalmente o 
método do protocolo oral (TAP, think aloud protocol).

Thumb fez um estudo-piloto para elaborar um esquema preliminar 
de codificação dos protocolos. Considerando que o estudo-piloto foi bem-
sucedido na coleta de dados, a autora o replicou no estudo principal, que 
passo a resumir.

Os sujeitos foram selecionados em várias etapas: escolheram-se treze 
turmas de Inglês para Fins Acadêmicos em oito departamentos de seis facul-
dades da referida universidade; dos 289 alunos, 243 devolveram o mesmo 
questionário já utilizado no estudo-piloto; entre os 139 que foram considera-
dos potenciais sujeitos, escolheram-se 5 de cada um de nove departamentos; 
esses 45 aceitaram de participar da pesquisa (participação paga), mas, no fi-
nal, apenas 18 foram selecionados.  

Os textos e os procedimentos (com duas sessões) foram os mesmos do 
estudo-piloto. Os 18 sujeitos podiam consultar o DMT que eles costumavam 
usar. Entre os quatro diferentes DMTs utilizados, dois terços dos alunos (12) 
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usaram uma edição de 1984 do Oxford Advanced Learner´s English-Chinese 
Dictionary (que deve ser aquele mencionado no início de 6.1.1.2.2).

No capítulo 5 de seu livro, Thumb descreve as estratégias adotadas 
pelos 18 sujeitos em um total de 264 consultas. Diferenciando sete estra-
tégias diferentes, ela dá exemplos – tirados dos protocolos – para cada uma 
delas e mostra suas características. Essas sete estratégias são: ignorar infor-
mações secundárias; supor que o único significado dado no dicionário seja 
o certo; minimizar o uso da informação principal (que indica o significado) 
e das informações secundárias; verificar se um significado inferido é correto; 
parafrasear uma definição fornecida no DMT para adequá-la ao contexto; 
estender a idéia comum a todas as acepções de uma palavra; “maximizar” (isto 
é, aproveitar) todas as informações dadas no dicionário. Nessas estratégias 
ocorrem diversos tipos de “operações”, como “buscar o lema” e “focalizar a 
parte inglesa (ou chinesa)” do DMT.

Essa classificação e exemplificação das estratégias certamente são inte-
ressantes, mas é no sexto capítulo que se encontram os dados mais relevantes 
a respeito do uso de dicionários, e, em especial, de DMTs. Lembro que em 
DMTs de inglês-chinês há, em cada verbete, além do lema inglês, uma parte 
inglesa (a definição e outras informações) e uma  parte chinesa (os equivalen-
tes). Usarei as siglas PI e PC, respectivamente. Eis os principais resultados:

Apenas 27 (ou 10,2%) das 264 consultas foram bem-sucedidas. (Esse •	
dado já é apresentado no capítulo 5. A própria autora avaliou o sucesso 
das consultas, considerando bem-sucedidas aquelas nas quais foi escolhi-
do o significado correto.)
Em 185 consultas, os sujeitos olharam somente a PI, em apenas 12, a •	
PC, e em 62, ambas as partes. (A soma dessas consultas difere daquela 
indicada no item anterior.)
Dos 18 sujeitos, 7 (39%) consultaram apenas a PC; nenhum consultou •	
apenas a PI; uma única aluna olhou sempre as duas partes; 5 (28%) 
consultaram em alguns casos a PC, em outros, as duas partes; um único 
sujeito olhou em alguns casos a PI, em outros, as duas partes; 4 (22%) 
consultaram às vezes somente a PC, às vezes somente a PI, e às vezes 
ambas as partes.
Depois da divisão dos estudantes em dois grupos de proficiência, consta-•	
tou-se que apenas 2 dos 4 com proficiência maior usaram as duas partes 
dos verbetes e que alguns dos 14 de menor proficiência, ao contrário do 
que se poderia esperar, consultaram às vezes a PI.
Thumb verificou também para quais das 55 palavras consultadas foram •	
olhadas a PI, a PC ou ambas. Ela apresenta os dados e chega à conclusão 
de que, na maioria daqueles verbetes nos quais foi consultada apenas a 
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PC, o equivalente chinês era bem mais curto do que a definição inglesa 
(o que, aliás, é o normal). 

A autora ainda especula a respeito da questão se diferenças nos estilos 
definitórios do DMT mais utilizado e de um outro DMT poderiam ter in-
fluenciado a escolha entre as duas partes, mas ela reconhece que não há dados 
suficientes, pois apenas dois sujeitos usaram o segundo DMT. 

Ela também admite que toda sua pesquisa tem várias limitações: houve 
poucos sujeitos; os alunos eram de apenas dois níveis de proficiência; não foi 
verificado se lhes havia sido ensinada a utilização de DMTs;  foi investigado 
o uso de dicionários somente na leitura. Além disso, a comparação entre os 
TAPs e as entrevistas mostrou que os sujeitos não verbalizaram tudo o que se 
passou na sua mente durante as consultas.

Com relação às vantagens dos DMTs, Thumb afirma que os resultados 
mostram claramente que tais dicionários atendem a preferências individu-
ais, pois os usuários podem aproveitar ambas as partes, ou apenas uma, se 
quiserem (p. 98). Essa conclusão está de acordo com a de Laufer & Kimmel 
(1997).329  

Steyn (2006)

A autora queria fazer um estudo parecido com o de McCreary (2002) 
– descrito em 4.1.4.3.a –, porém não relativo a estilos definitórios, e sim à 
eficácia de diferentes microarquiteturas, em especial a de um DMT.330 Parti-
ciparam dois grupos de aprendizes de afrikaans (um dos idiomas oficiais da 
multilíngüe África do Sul) com níveis de proficiência diferentes: estudantes 
universitários e alunos escolares com idades entre quatorze e quinze anos. 
Infelizmente a autora não fornece os números exatos. Parece que foram 126 
e 150, respectivamente. Como na pesquisa de McCreary, foram preparados 
“pacotes” com verbetes de dois DMAEs e de um DMT e foram escolhidas 
palavras difíceis (Steyn não diz quantas), com as quais os sujeitos tiveram que 
escrever frases. As frases foram julgadas “aceitáveis”, “inaceitáveis” ou “am-

329 A tese (o livro) de Thumb é bastante criticada na resenha escrita por Bogaards (2005), que 
opina: “[...] as conclusões tiradas pela autora devem ser tratadas com certo cuidado. Acho 
que as contribuições mais interessantes desse livro são a maneira pela qual as estratégias são 
descritas e o grau em que o uso dessas estratégias [de consulta] se revela complexo e altamente 
individual.” 
330 embora o termo microestrutura contenha o componente estrutura (que deveria referir-se à 
maneira como o verbete é organizado), microestrutura costuma ser usado com referência a to-
das as informações dadas sobre o lema. Por isso, steyn emprega microarquitetura, um conceito 
que se refere à organização ou “arquitetura” do verbete.
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bíguas”. Os resultados do teste mostraram que não houve diferença estatis-
ticamente significativa nem entre os dois grupos de participantes nem entre 
os dicionários. A autora, que lamentavelmente não fornece maiores detalhes, 
tenta explicar isso com o fato de que a microarquitetura nos três dicioná-
rios não apresenta muitas diferenças. Contudo, é de se perguntar por que 
as traduções existentes no DMT não ajudaram, isto é, não melhoraram o 
desempenho. 

6.1.2 Dicionários (de LE) com definições na LM 

Desde 1995 existe um tipo de dicionário para o qual ainda não há um 
termo consensual. É uma versão curiosa do DMAE Collins Cobuild Student’s 
Dictionary, na qual as definições são dadas na LM do usuário.331

Um exemplo (no verbete do lema recollect):

Se você recollect uma coisa, você se lembra dela.

Esse tipo de dicionário foi considerado um tipo específico de dicio-
nário “bilingualizado” (bilingualised) por Humblé (1997 [2001: 38]) ou de 
dicionário “semibilíngüe” por Schmitz (1998: 164). Welker (2006: 88) su-
geriu que apenas esse tipo (e não algum outro) fosse denominado semibi-
língüe. Coura Sobrinho (2000: 76), sem usar qualquer termo, o menciona 
junto com os do tipo DMT. Na sua resenha da versão brasileira, Humblé 
(1996) tampouco emprega um termo específico. Baker & Kaplan (1995), 
que informam sobre o projeto de elaboração desse tipo de dicionário, adota-
ram provisoriamente (isto é, como “working title”) o termo “bridge bilingual” 
(“bilíngüe-ponte”). A palavra “bridge” entrou, de fato, no título das diversas 
versões “bilíngües” do Collins Cobuild Student’s Dictionary. 

Tendo em vista que esse tipo é totalmente diferente dos DMTs (cf. 
6.1.1) e que nenhum dos termos bilingualizado, semibilíngüe, híbrido, ou ain-
da misto, é esclarecedor, sugiro o termo dicionário com definições na LM e a 
sigla DDLM. Na verdade, é um dicionário de LE – isto é, os lemas são da 

331 Wiegand (1985b) é contra o termo definição, preferindo o termo “explicação (lexicográfica) 
do significado”. Pelo fato de definição ser o termo mais utilizado na literatura metalexicográfica, 
eu também o emprego, mas, com certeza, no caso das “definições” do Collins COBUILD, ele 
não é adequado, sendo melhor explicação do significado. 
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LE –, mas considero desnecessário incluir LE na designação, pois a expressão 
“com definições na LM” deixa claro que se trata de um dicionário de LE, já 
que não se usa tal expressão em DMs de LM, nem em DBs. Um termo mais 
esclarecedor seria dicionário de LE com definições na LM.

Baker & Kaplan (ibid.: 10) revelam que foi Mona Baker quem, em 
1991, fez a proposta para a elaboração de tal tipo de dicionário, mais exata-
mente de uma “versão bilíngüe do dicionário Cobuild para o mercado árabe”, 
e que, em 1992 e 1993, ela foi “diretamente responsável pelo desenvolvi-
mento das políticas editoriais para uma nova gama de dicionários bilíngües 
na Cobuild”.332 Os mesmos autores explicam (p. 1): “Bilíngües-ponte são 
versões traduzidas de DMs publicados por Cobuild. Eles são baseados na 
tradução da explicação para a língua-meta. Supõe-se que, para um grande 
número de aprendizes no mundo inteiro, possa ser difícil usar um DM da 
língua estrangeira.”  

Depois de apontar para os problemas dos DBs comuns e dos DLMs, 
elogiam os dicionários da linha COBUILD, mas admitem que as explicações 
– ou definições – dadas neles são difíceis para alunos abaixo do nível interme-
diário, razão pela qual o novo tipo foi proposto. Reconhecendo que a explica-
ção em LE pode às vezes parecer supérflua, Baker & Kaplan (ibid.: 6ss.) escla-
recem que o procedimento adotado foi o seguinte: somente “em casos em que 
seria provável que a explicação [na LM] irritasse o usuário porque um simples 
equivalente [na LM] forneceria a mesma informação de maneira compacta e 
mais acessível”, tal equivalente seria preferida à explicação. Porém, havia crité-
rios rígidos em que basear a decisão; por exemplo, o equivalente não poderia 
ser polissêmico e teria que ter o mesmo uso que o lema. Os autores citam o 
exemplo do lema inglês pittance, para o qual poderia, no português do Brasil, 
ser dado o equivalente ninharia, mas nesse caso seria preferida uma explica-
ção, não o equivalente, porque no inglês britânico não existe uma expressão 
correspondente a “custou uma ninharia”.  

Segundo os mesmos autores, há frases-exemplo após cada explicação, e 
em algumas versões, como na árabe, elas também seriam traduzidas.

Os autores chamam atenção para os problemas tradutórios que po-
dem existir nos casos tanto das explicações quanto das frases-exemplo, 
e na conclusão afirmam que os “bilíngües-ponte” são não somente um 
“instrumento para a aprendizagem de línguas” como também “úteis para 

332 Curiosamente, os autores dizem “at Cobuild” (pelo que se entende “na editora Cobuild”), 
quando, na verdade, a editora é Collins, ao passo que COBUILD designa um banco de dados 
(cf. nota 116). 
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estudantes de tradução e para tradutores profissionais”, pois as traduções 
poderiam ser usados como exemplos em discussões sobre dificuldades de 
tradução (p. 9).333

Humblé (1996) não deve ter conhecido o artigo de Baker & Kaplan, 
mas ele expressa a opinião de que, enquanto o DMAE original foi elaborado 
por lexicógrafos, o “Bridge” foi feito por tradutores. Por um lado, o autor 
pode ter querido dizer simplesmente que alguém (tradutores profissionais ou 
não) traduziu as explicações; por outro lado, ele talvez tenha querido dizer o 
que vimos acima, a saber, que um(a) especialista em Estudos de Tradução deu 
a idéia para esse tipo de dicionário.

Na sua resenha da versão brasileira (na qual as frases-exemplo não são 
traduzidas), Humblé diz na conclusão (p. 202) que esse dicionário “é uma 
iniciativa potencialmente benéfica”, porém ele critica vários fatos:

não foi claramente determinado a quem o •	 COLLINS Cobuild Student’s 
Dictionary Bridge Bilingual Portuguese se destina;
como dicionário de recepção, sua macroestrutura é pequena demais;•	
para ser um dicionário de produção, ele precisaria de fornecer mais fra-•	
ses-exemplo, e certos lemas poderiam ser eliminados;
já que se dirige a brasileiros, ele deveria ser baseado em estudos contras-•	
tivos (que mostrariam que em certos verbetes as explicações podem ser 
simplificadas, enquanto outros lemas precisam ser melhor explicados).

Em outras partes de sua resenha, Humblé assinala que esse dicionário 
“claramente foca o estudante iniciante de inglês” (p. 194), razão pela qual for-
mas irregulares de verbos são lematizadas separadamente, há alguns quadros 
com desenhos no final e são fornecidas informações culturais (por exemplo, 
termos como Thanksgiving aparecem na macroestrutura). Por outro lado, nas 
frases-exemplo ocorrem às vezes palavras “difíceis”, que os usuários provavel-
mente não conhecem, e o tratamento da gramática é insatisfatório (p. 199ss.).

Mas o grande problema é aquilo que constitui esse tipo de dicionário: 
as explicações na LM. 

Como vimos, Baker & Kaplan (ibid.) estavam bem conscientes disso 
(já que falaram de uma possível irritação nos usuários e do fato de que, em 
vez de longas explicações, os consulentes poderiam preferir simples equiva-
lentes).

Welker (2004: 202) ressalta que nesse tipo de dicionário “perde-se a 
grande vantagem dos [DMTs]”, a saber, a combinação da definição na LE 
com a tradução (ou equivalente) na LM.

333 Vale esclarecer que Mona Baker é especialista em estudos de Tradução.
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Humblé (ibid.: 195ss.), dando vários exemplos, faz, em resumo, as 
seguintes considerações: 

As explicações, ou definições, em forma de oração – características dos •	
dicionários Collins Cobuild – fazem sentido na LE, pois mostram como 
o lema pode ser usado, mas na LM muitas vezes isso não acontece e, 
de qualquer maneira, freqüentemente a explicação é supérflua, podendo 
parecer até mesmo infantil (como no caso de kangaroo/kanguru ou belly/
barriga).
As explicações na LM fazem sentido quando não existe um equivalente •	
exato na LM, pois, nesse caso, o significado do lema deve ser parafra-
seado e tais paráfrases, ou explicações, seriam complicadas demais para 
alunos de nível iniciante se elas estivessem redigidas na LE. 

Ao meu ver, o número de lemas em que ocorre essa última situação 
não justifica a existência de um dicionário do tipo “Bridge”. Afinal, nessas 
situações, bons DBs comuns também oferecem paráfrases. Mas, como disse 
Humblé (ibid.: 198) há doze anos, somente “experimentos poderiam real-
mente testar em que medida esse método de misturar duas línguas é bem-
sucedido”. Infelizmente, parece não existir nenhum estudo empírico sobre 
esses dicionários.334

6.2 Dicionários monolíngües polifuncio-
nais para aprendizes estrangeiros 

Em capítulos anteriores foi constatado o seguinte:
1) O termo learners’ dictionaries – sem epíteto – refere-se a DMAEs, os 

quais  pretendem ajudar na recepção e na produção de textos. Alguns autores 
(Binon & Verlinde 1999; Stark 1999: 32) afirmaram que eles privilegiam a 
recepção. Isso pode ser verdade pelo fato de muitos desses DMAEs não forne-
cerem informações suficientes para a produção, e, de qualquer maneira, a afir-
mação é correta quando se leva em consideração que os learners’ dictionaries 

334 Humblé (2008) lamenta que esse dicionário não tenha sido um sucesso comercial e informa 
que ele desapareceu das prateleiras faz tempo. em 4.2.2.1 foram mencionadas as propostas 
de Höfling (2000, 2006) e de Longo (2000) de DBs para alunos iniciantes. Nos dicionários 
propostos, haveria definições na LM, mas também equivalentes, o que, via de regra, não ocorre 
nos dicionários “Bridge” da editora Collins.
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(monolíngües) podem auxiliar na produção somente se o usuário já conhecer 
o item lexical a ser empregado.

2) Certos autores utilizam – erroneamente, ao meu ver – o termo di-
cionário de aprendizagem como equivalente de learners’ dictionaries (dicioná-
rios para aprendizes).

3) No capítulo 1, viu-se que Hausmann (1976: 102; 1977: 156) dife-
renciou Lernwörterbuch (learning dictionary, ou dictionary for learning, dicio-
nário de aprendizagem) de Lernerwörterbuch (learners’ dicionary, dicionário 
para aprendizes) e que ele distinguiu dicionários de aprendizagem primários 
de dicionários de aprendizagem secundários. Para ele, os primários são dicio-
nários temáticos, que são especialmente adequados para a aprendizagem do 
vocabulário (e, evidentemente, a palavra aprendizagem refere-se neste contex-
to somente à aprendizagem do vocabulário, ou aprendizagem lexical); já os 
secundários são dicionários alfabéticos que contêm uma grande parcela de 
elementos que facilitam tal aprendizagem.

Essa última distinção foi mencionada por alguns autores, mas não foi 
mantida. De fato, quando se fala de um dicionário alfabético e se quer carac-
terizá-lo como “de aprendizagem (lexical)” é desnecessário dizer que se trata 
de um “dicionário de aprendizagem secundário”. Conservemos, portanto, a 
simples denominação dicionário de aprendizagem, subentendendo – repito – 
que a aprendizagem restringe-se à aprendizagem dos itens lexicais.335 

Hausmann (1974) considerou o Dictionnaire du Français Contempo-
rain (DFC) um bom dicionário de aprendizagem, e também o Dictionnaire 
du français langue étrangère (DFLE) foi caracterizado assim.

Galisson (1987: 101), chamando os dicionários comuns de “dicioná-
rios de socorro” – pois prestam socorro quando se precisa de determinada in-
formação no processo de recepção – sugeriu que se elaborassem “dicionários 
de aprendizagem” (alfabéticos) que permitissem também a aprendizagem do 
vocabulário.

Segundo Hausmann (1990: 1386), o dicionário monolíngüe para es-
trangeiros deve conter um “forte componente de aprendizagem”. 

Tal aprendizagem deve ser vista como uma terceira finalidade, além 
da recepção e da produção. Por isso, o termo dicionário de aprendizagem no-
vamente não é adequado, de modo que sugiro que seja acrescido o adjetivo 
polifuncional ao termo que designa os DMAEs, resultando em dicionário mo-
nolíngüe polifuncional para aprendizes estrangeiros (DMPFAE).  

335 Aprender itens lexicais é, obviamente, muito mais do que aprender o significado, implica 
aprender tudo aquilo que é necessário para usar esses itens corretamente (cf. 3.1.3).
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É verdade que os learners’ dictionaries (DMAEs) comuns também ofere-
cem elementos que favorecem a aprendizagem lexical (relações paradigmáticas 
e ilustrações visuais temáticas), mas eles não fazem isso de maneira sistemática 
e suficiente, e a grande maioria dos autores que escreveram sobre DMAEs não 
mencionou a aprendizagem lexical entre as finalidades dessas obras. 

O belga Jean Binon – geralmente junto com seu compatriota Serge 
Verlinde, às vezes junto com Thierry Selva – publicou, desde 1992, vários 
artigos sobre dicionários de aprendizagem, em especial sobre o Dictionnaire 
d’Apprentissage du Français des Affaires (DAFA), um DP especial, que se limi-
ta ao Francês Comercial, e sobre o Dictionnaire d’Apprentissage du Français 
Langue Étrangère (DAFLES), que é um DP geral, porém eletrônico. Apesar 
do fato de esses dois não possuírem duas características de DPs comuns – por 
não serem ao mesmo tempo dicionários gerais e em forma de livro – é preciso 
citar esses autores que discorreram sobre as especificidades de dicionários de 
aprendizagem.336

Em Binon & Verlinde (1992: 44s.) eles afirmaram que é necessário 
“levar em consideração os resultados das pesquisas recentes sobre os processos 
de aquisição do vocabulário e sobre os fatores que facilitam sua aprendizagem 
e memorização”, que o DAFA é um dicionário onomasiológico337 e que se 
deu muita atenção “às possibilidades combinatórias nos eixos paradigmático 
e sintagmático assim com às palavras derivadas”.

Binon & Verlinde (2000: 97ss.) iniciam sua descrição detalhada do 
DAFA dizendo: 

A maioria dos DA [dicionários de aprendizagem] são ‘learner’s dictiona-
ries’, isto é, dicionários para aprendizes de uma língua estrangeira, ao pas-
so que o DAFA pretende ser, além disso, um dicionário de aprendizagem. 
Ele visa explicitamente a facilitar a aprendizagem do vocabulário, em fun-
ção de sua organização semântica. [...]338

Enquanto os DA privilegiam a recepção em detrimento da produção, o 
DAFA está centrado especialmente na produção, sem negligenciar a re-
cepção e a função de aprendizagem.

Sobre a microestrutura eles informam (p. 99s.):

336 O DAFA e o DAFLes serão descritos em 6.10 e em 7.2.2, respectivamente.
337 Na verdade, o DAFA é alfabético, mas de cada um dos 3.200 lemas remete-se a uma segun-
da parte na qual são tratados 135 campos semânticos. 
338 Infelizmente, os autores usaram o termo dicionário de aprendizagem também para os learn-
ers’ dictionaries, mas eles deixam claro que o DAFA é um outro tipo de dicionário, visando 
“explicitamente a facilitar a aprendizagem do vocabulário”. 
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[...] para um dicionário centrado na produção, como o DAFA, a classi-
ficação onomasiologia, conceitual mostra-se necessária. Com efeito, no 
momento da produção, parte-se de uma intenção de comunicação, de 
uma idéia, aborda-se um tema; não se fala, não se escreve alfabeticamente. 
É indispensável então que o léxico seja organizado de forma semântica, 
que se possa associar, por exemplo, ativo e passivo, ainda que essas duas 
palavras se encontrem bem distanciadas na ordem alfabética. Deve-se ir 
do significado ao significante que não se conhece.
Essa classificação onomasiológica se justifica igualmente para um dicioná-
rio de aprendizagem [...] pelo fato de ele facilitar a integração e a memo-
rização das unidades lexicais.

Percebe-se que o ideal tanto para a produção de textos (a não ser que 
já se conheça a palavra a ser empregada) quanto para a aprendizagem lexical 
é a organização temática. Mas dicionários temáticos típicos (excluindo-se os 
analógicos) não podem ser dicionários de recepção, salvo quando contêm um 
índice, e mesmo nesse caso não são práticos para a decodificação, pois o item 
lexical desconhecido teria que ser procurado dentro de determinado campo 
semântico para o qual haveria uma remissão.

Portanto, considero que um dicionário monolíngüe polifuncional para 
aprendizes estrangeiros (DMPFAE) deve ser um dicionário alfabético, no qual, 
porém, além de uma macroestrutura relativamente grande (para a recepção de 
textos), há nos verbetes daqueles lexemas que são importantes para a produção 
– os quais, idealmente, são aprendidos aos poucos –  uma parte considerável 
dedicada aos campos semânticos (cf. Galisson 1987). Nessa parte, as relações 
entre o lema e os itens lexicais pertencentes ao mesmo campo devem ser expli-
citadas claramente, ou seja, não basta simplesmente enumerar tais itens. Isso 
é feito no DAFA, como também às vezes em notas de uso de alguns learners’ 
dictionaries, e em 4.1.2 foi dito sobre o DFC que ele “deve ser um instrumento 
de trabalho que possa ser usado na aprendizagem do francês”, razão pela qual se 
fazem “agrupamentos em volta da palavra-base (palavras derivadas, como cal-
culer, calculateur no verbete calcul, ou palavras compostas, como incalculable)”. 
A respeito do DFLE1 e do DFLE2, vimos no mesmo subcapítulo a afirmação 
de Hausmann (1990: 1388) de que “são os únicos verdadeiros dicionários de 
aprendizagem alfabéticos no mundo”. Eles contêm:

não simples definições, e sim explicações mais detalhadas, com esclareci-
mentos sobre diferenças de uso entre o respectivo lexema e palavras seme-
lhantes. Por exemplo, no caso de être abattu, há a seguinte informação: 

ÊTRE FATIGUÉ (menos forte), CREVÉ (fam.), ÉPUISÉ (língua culta) e, 
quando se trata de um desânimo (moral), ÊTRE DÉCOURAGÉ, DÉPRI-
MÉ, DÉMORALISÉ ou, em língua culta, ACCABLÉ.  
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No entanto, esses dois dicionários não são DMPFAEs devido à pe-
quena macroestrutura, que impede que eles possam ser úteis na recepção. Eu 
me referi a eles somente para exemplificar como se pode e deve elaborar um 
verbete no dicionário de aprendizagem.

Já foi dito várias vezes que, para poder produzir textos, precisa-se de 
muitas informações sobre o lexema a ser usado (sintáticas, colocacionais, dias-
sistemáticas). O mesmo vale para a aprendizagem. Por isso, Binon & Verlin-
de (2000: 107ss.) salientam que, como bom dicionário de aprendizagem, o 
DAFA fornece tais informações, pois:

O aprendiz deveria conhecer simultaneamente:
1. as diferenças de sentido (valor denotativo) entre termos semantica-

mente próximos;
2. as diferentes possibilidades de combinação das palavras ou das uni-

dades lexicais, p. ex. despesas de deslocamente, mas custas salariais, 
trabalhador migrante, mas operário sazonal;

3. as regras de uso, as restrições pragmáticas (valor conotativo, registro 
etc); p.ex. a diferença entre trabalho e batente, empresa e espelunca;

4. as restrições morfossintáticas (construções sintáticas, valência etc.); 
p.ex. trabalhar pode ser empregado transitivamente, o que não é o 
caso de labutar (trabalhar a madeira, *labutar a madeira). 

Binon, Selva & Verlinde (2002) informam que nesse dicionário é indi-
cada também a valência, com a “explicitação dos actantes”, ou seja, informa-
se quais itens lexicais podem ser sujeito ou objeto dos verbos e quais podem 
ser os actantes dos nomes e dos adjetivos (por exemplo, texto para o substan-
tivo redação, e o substantivo olhar para o adjetivo interrogador).339 

Binon, Verlinde & Selva (2005) mencionam cinco “funções princi-
pais” de um dicionário de “(auto)aprendizagem”: recepção, produção, (auto)
aprendizagem (pois tal dicionário deve, “de certa maneira, substituir o falante 
nativo ausente”), a “dimensão lexicultural” e a “mediação”. Com esse último 
termo eles referem-se ao fato de que o DAFA e o DAFLES são “semi-multi-
lingües”, i.e. os lemas são traduzidos para várias línguas, e existe um índice 
que permite, a partir de cada uma dessas línguas, encontrar o lema francês. 
Essa última função é muito vantajosa, mas não nos interessa aqui, visto que 
estamos falando de dicionários monolíngües. Quanto à “dimensão lexicul-
tural”, já mencionada no artigo anterior, os autores citam Schneider (1998: 

339 As combinações redação de um texto e olhar interrogador também podem ser consideradas 
colocações. De qualquer modo, a chamada valência sintático-semântica esclarece quais itens 
lexicais são necessários ou admissíveis. sobre a valência, cf. 6.6.



382

HerBerT ANDreAs WeLker

266): “Trata-se de fornecer ao aprendiz de uma língua estrangeira ou segunda 
língua todos os instrumentos dos quais ele precisa para passar de um discurso, 
mas também de um sistema cultural e conceitual que lhe são familiares ao dis-
curso e ao sistema cultural da língua-meta que ele conhece pouco ou muito 
menos.”340 É verdade que nos learners’ dictionaries existem notas de uso sobre 
fatos culturais, mas elas são insuficientes.

Em resumo, um DMPFAE deve possuir uma macroestrutura rela-
tivamente grande, onde todos os lemas têm que ser bem explicados (com 
informações culturais e sobre conotações, se for necessário) e tratar muito 
detalhadamente aquela parcela dos lemas que o aprendiz, com certa probabi-
lidade, vai usar na produção de textos e, portanto, vai ter que aprender. Esse 
tratamento detalhado implica a inclusão de informações sobre: a valência 
sintático-semântica, colocações, o campo semântico do qual o lema faz parte 
e peculiaridades culturais.   

6.3 Dicionários enciclopédicos para 
aprendizes estrangeiros

Quando Stark (1999) escreveu seu livro, existiam apenas dois dicionários 
enciclopédicos para aprendizes estrangeiros (“encyclopedic learners’ dictionaries”, 
DCEA341), a saber, o  Longman Dictionary of English Language and Culture e o 
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary,  publicados em 1992. O autor 
considera esse novo tipo uma “dupla mistura”, pois tanto o dicionário enciclopé-
dico quanto o learners’ dictionary já são “textos híbridos”, produtos de “cruzamen-
tos”: o primeiro tipo é uma mistura de dicionário e enciclopédia, e o segundo é 
um DM nos quais foram enxertados princípios do ensino de línguas (p. 3).

Depois de discorrer sobre as diferenças entre dicionários, enciclopédias 
e dicionários enciclopédicos,342 ele distingue, nas “definições enciclopédi-

340 Os dados bibliográficos indicados no referido artigo são: schneider, F. (1998), Studien 
zur kontextuellen Fachlexikographie. Das deutsch-französische Wörterbuch der Rechnungslegung, 
Tübingen: Niemeyer.
341 DCeA significa: dicionário (monolíngüe) enciclopédico para (aprendizes) estrangeiros 
avançados; recorri à letra “C” para “enciclopédico” porque a letra “e” já se refere tanto a “es-
trangeiros” quanto a “eletrônico”.
342 sobre essas diferenças, cf. Welker (2004: 45ss.).
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cas”, uma “compulsória” e uma “opcional”, dizendo que entre as duas há um 
continuum, que vai do mínimo de informação enciclopédica necessário para 
definir o lema adequadamente até o máximo de informações enciclopédicas 
viável numa obra de referência.343 Stark traça ainda um breve histórico da 
“tradição enciclopédica” na lexicografia (p. 20-24), para, em seguida, abordar 
os DCEAs (dicionários enciclopédicos para aprendizes estrangeiros):

[...] os DCEAs aumentam e explicitam o conteúdo cultural implícito que 
já existe nos DMAEs “não enciclopédicos” [...]. A inclusão de conteúdos 
culturais mais explícitos em dicionários para aprendizes justifica-se pelo 
fato de o aprendiz necessitar de informações culturais para poder selecio-
nar a palavra correta [...]. 

E ele cita (p. 34) Zgusta (1989: 3):

[...] visto que a língua está incrustada na cultura, dados culturais são im-
portantes para o aprendiz não somente para guiar seu comportamento 
lingüístico, mas freqüentemente também para escolher o equivalente lexi-
cal correto. Essas informações culturais podem ser entendidas de maneira 
ampla, dizendo respeito às realidades políticas e administrativas do país 
ou dos países cuja língua está sendo aprendida, etc. Sem dúvida, boa parte 
dessas informações é de caráter enciclopédico; seja como for, elas fazem 
parte daquilo que o aprendiz tem que aprender.

Em seguida, Stark compara os dois DCEAs, que se baseiam, ambos, 
em DMAEs, mais exatamente no LDOCE2 e no OALD4, respectivamente 
(cf. 4.1.1.3, 4.1.1.5). Não pretendo entrar em detalhes, e sim apenas destacar 
as características especificamente enciclopédicas (cf. Stark ibid.: 36):

         LDELC     OALED
Nº de lemas 
enciclopédicos

“15.000 palavras enciclopédicas ou 
culturalmente significativas”

mais de 4.500

Nº de ilustrações 804           (no LDOCE há 550) 606 (no OALD4 há 
379)

Nº de longos verbetes
enciclopédicos

16 “Features” 94 “Special Feature 
Articles”

Nº de notas culturais 
ou sobre conotações

405 “Cultural Notes” 80 “Mini-notes”

 

343 sobre a diferença entre informações semânticas e enciclopédicas, veja Wiegand (1999a).
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Depois de apresentar um quadro com os itens enciclopédicos incluídos 
nos DCEAs e nos respectivos DMAEs (p. 43ss.) e de relatar um estudo empí-
rico, Stark descreve cada um dos dois DCEAs em detalhe.344 

6.4 Dicionários onomasiológicos e dicio-
nários analógicos

Neste subcapítulo refiro-me tanto a dicionários onomasiológicos quan-
to a dicionários analógicos porque os dois tipos têm algo em comum – de tal 
modo que eles são às vezes até mesmo confundidos. 

Vejamos primeiro alguns esclarecimentos sobre os onomasiológicos, 
também chamados de ideológicos, conceituais ou temáticos:345

O dicionário alfabético é um dicionário semasiológico (do grego sema-
sía – “significado”); ele vai da forma, do lexema, ao significado. No onoma-
siológico (do grego onomasía – “termo”), o movimento é o oposto: parte-se de 
conceitos para encontrar signos lingüísticos (cf. Baldinger 1960: 523).

Embora o dicionário alfabético seja o mais comum e muito antigo, o 
onomasiológico também tem uma longa tradição. Já na Antiguidade, havia 
“proto-dicionários” nos quais os lexemas eram agrupados em tópicos (cf. 
Boisson, Kirtchuk & Béjoint 1991: 262ss.).  O mesmo se dá em glossários 
da Idade Média, como naquele do monge inglês Aelfric (cf. Jackson 2002: 
147).

O primeiro dicionário impresso, o bilíngüe Introito e porta, era ono-
masiológico, ou “ordenado segundo princípios pragmáticos” (Marello 1990: 

344 A pesquisa empírica, descrita no segundo capítulo do livro, foi feita por questionário. Os 
informantes foram quarenta aprendizes avançados de inglês. Primeiro eles responderam per-
guntas gerais sobre o uso de learners’ dictionaries. No que diz respeito à inclusão de informações 
enciclopédicas em tais dicionários, constatou-se que 59% dos informantes eram a favor, 23% 
não tinham certeza, e 18% eram contra. Depois, os aprendizes opinaram sobre certos tipos de 
informações enciclopédicas e sobre a forma de apresentação dessas informações.
345 Nos parágrafos seguintes repito, com pequenas modificações, algumas das observações que 
constam em Welker (2004: 47s). O livro de Hüllen (1999) não é citado abaixo porque, se-
gundo o título, é dedicado apenas aos dicionários ingleses. Mas, na verdade, o autor discorre 
longamente sobre dicionários onomasiológicos em geral. Por exemplo, ele escreveu 70 páginas 
sobre Comenius. Uma das obras desse autor tcheco foi descrita em 2.1.
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1088). O plurilíngüe Nomenclator omnium rerum de Hadrianus Junius era 
dividido em 85 capítulos temáticos. O primeiro famoso dicionário onoma-
siológico monolíngüe foi Ianua linguarum reserata de Comenius, publicado 
em 1631 (cf. Jackson 2002: 148; Biderman 1984: 11). Pouco depois, o in-
glês John Wilkins propôs um esquema de classificação do léxico de qualquer 
língua. Esse esquema era conhecido pelo também inglês Peter Mark Roget 
(cf. Jackson 2002: 148s.), que elaborou um dicionário onomasiológico, ao 
qual deu o título de Thesaurus of English Words and Phrases, publicado em 
1852.346

É desde a divulgação dessa obra que “o termo [thesaurus] começou 
lentamente a se espalhar no sentido restrito” (Marello 1990: 1083), ou seja, 
thesaurus virou sinônimo de dicionário onomasiológico. Logo em seguida, sur-
giram outros dicionários desse tipo: “A sugestão contida no prefácio de Roget 
(1852) de que ‘com base no mesmo plano de classificação [pudesse] ser criado 
um thesaurus do francês, do alemão, do latim, do grego’ foi prontamente 
acatada.” (Marello ibid.: 1089)

O “Roget” continua o mais conhecido. Já Biderman (1984: 11) consi-
derou o Diccionario Ideológico de la Lengua Española de Júlio Casares (1942) 
um dos melhores. Elogiando um dicionário onomasiológico alemão, Quema-
da (1972: 440) afirmou que ele podia ser comparado somente ao de Casares, 
cujo autor “havia expresso idéias metodológicas já 20 anos antes da publi-
cação de sua obra, a qual ultrapassou, e muito, todos os diccionarios de ideas 
afines anteriores”.347 

Hallig & Wartburg (1952) pretendiam elaborar um sistema de concei-
tos de maneira lógica, válido independentemente das línguas. Sobre a obra 
desses dois autores alemães, Hartmann (1994a: 141) diz que se trata da pri-
meira “tentativa consciente de elaborar um sistema classificatório de concei-
tos e constituiu uma melhora radical do sistema de Roget”. 

Todos os dicionários que levam o usuário de conceitos a signos, isto 
é, a itens lexicais, podem ser classificados entre os onomasiológicos. Por isso, 
muitas vezes dicionários de sinônimos também são considerados onomasio-
lógicos, pois cada lema representa um conceito e permite encontrar itens lexi-

346 em Welker (2004: 47) consta, erradamente, que roget era americano.
347 Na verdade, o dicionário de Casares abrange três partes bem distintas. Na primeira, a “si-
nótica”, há um “Plano geral de classificação” e 38 quadros sinóticos “que correspondem às 
grandes classes desse plano” (p. XXIV). A segunda é intitulada “analógica” (sem que o autor 
explique o termo), e essa parte é um verdadeiro dicionário analógico, pois as palavras-chave 
(ou “cabeças de grupo”) são ordenadas alfabeticamente. A terceira parte é um dicionário tradi-
cional alfabético, com cerca de 80.000 verbetes.
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cais designando “idéias afins”, conceitos mais ou menos semelhantes. Porém, 
os onomasiológicos típicos não são alfabéticos, ao contrário dos dicionários 
de sinônimos. 

Para distinguir diversos tipos de obras onomasiológicas, seria bom que 
se empregassem termos diferentes, que se distinguissem, por exemplo, dicio-
nários de sinônimos de dicionários onomasiológicos classificatórios como de 
Roget, sobre o qual se pode dizer o que Verdelho (1994: 684) afirma a respeito 
da segunda parte do Dicionário geral e analógico da língua portuguesa – que não 
é um dicionário analógico – de Bivar (1948-1952): “A estrutura lexicográfica 
aproxima-se de um classificador enciclopédico. Todo o universo verbalizável 
é organizado em grandes âmbitos semânticos (‘noções gerais´/´matéria´, ́ ma-
téria e espírito - o homem’, ‘espírito’) que se subdividem em capítulos, secções 
e alíneas [...] partindo do geral para o particular [...].”348

Um outro tipo de dicionário onomasiológico é aquele – não alfabético 
– no qual não há uma classificação, e sim temas apresentados isoladamente 
(“moradia”, “veículos”, “o corpo humano”). Embora muitas vezes se usem os 
termos onomasiológico, ideológico, conceitural, temático como sinônimos, eu 
proponho que se estabeleçam as diferenças mencionadas e que somente esse 
último tipo, para ser distinguido do classificatório, seja denominado dicioná-
rio temático.

Pelo exposto, um dicionário analógico não pode ser um dicionário 
onomasiológico típico, pois o analógico é um dicionário alfabético. O pri-
meiro foi o Dictionnaire analogique de la langue française de Boissière, publi-
cado em 1862. Sobre esse “pioneiro”, Pruvost (1983: 199) diz:

Cada página do primeiro dicionário analógico comporta duas partes. A 
primeira, no alto da página, contém, em quatro colunas, segundo suas 
próprias palavras, “a reprodução mais ou menos idêntica, mas um pouco 
abreviada, daquilo que se encontra em todos os dicionários”; precisemos 
que se trata apenas de uma lista de palavras, incluindo “palavras-centro” 
e “palavras indicativas”, isto é, remetendo a uma palavra-centro, ou seja, 
uma lista na qual se acharão as próprias noções que orientam o leitor, gra-
ças às remissões para a segunda parte. Essa última, ocupando geralmente 
os dois terços restantes da página, constitui definitivamente o corpo da 
obra; de fato, é nessa segunda parte, que P. Boissière chama de “sintética” 
– ao contrário da primeira, denominada “alfabética” –, que são colocadas, 

348 Pelo fato de Verdelho ter adotado o adjetivo analógico para esse dicionário, cometi o mesmo 
erro em Welker (2004: 51, 60).
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em duas colunas, para cada palavra-centro, as palavras análogas, seguidas 
de sua definição.349 

A respeito do termo dicionário analógico, Rey-Debove (1989: 635ss.) 
esclarece o seguinte: 

A relação analógica, ou analogia, como ela se apresenta nos dicionários 
analógicos, é uma noção bastante confusa, que não tem nada a ver com 
a analogia no sentido lingüístico. [...]  A analogia é [...] uma relação de 
semelhança, e a palavra é usada no seu sentido popular; [é] a relação que 
une duas (ou mais) palavras cujo sentido tem algo em comum, de forma 
que uma faz pensar na outra. [...] A analogia diz respeito primeiramente 
às relações semânticas privilegiadas nos estudos dos lingüistas e lógicos: 
mesmo sentido (sinônimos), sentidos vizinhos (quase-sinônimos), sen-
tidos opostos (antônimos ou contrários), sentido abrangente (hiperôni-
mo ou arquilexema) e abrangido (hipônimo) de uma implicação. [...] 
Algumas [relações] são indiferentes à categoria gramatical, encontran-
do-se dentro do ‘campo semântico’ [...].  Essas relações se manifestam 
sobretudo na morfologia lexical (flor, florista, florescer; sábio, sabedoria, 
sabiamente), isto é, nas famílias de palavras [...]. [...] Como as relações 
analógicas são semânticas e lexicais, é óbvio que qualquer dicionário de 
língua, mesmo o mais sucinto, apresenta, implicitamente e obrigato-
riamente, algumas delas para cada palavra-entrada. A definição indica 
freqüentemente o hiperônimo [...], o antônimo [...] ou um sinônimo 
definitório [...].  

Na opinião de Hausmann (1990b: 1096), a “palavra-centro”, ou pala-
vra-chave, “deve ser uma palavra de grande potência onomasiológica, ou seja, 
uma palavra da qual se pode supor que ela será escolhida como entrada para 
uma consulta”. Por exemplo, no verbete automóvel serão encontradas muitas 
palavras e expressões que têm a ver com automóveis. Por isso, tal dicionário é 
muito vantajoso na produção de textos.

Um dicionário analógico muito conhecido é Le Grand Robert. Dic-
tionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Robert 1964)350, 
e os dicionários – alfabéticos – da linha Robert (Petit Robert, Nouveau Petit 
Robert),  dão muita atenção aos campos semânticos. Um outro dicionário 

349 Um dicionário analógico elaborado “segundo os princípios de P. Boissière” é o Diction- 
naire Analogique (Maquet 1936). Um Nouveau Dictionnaire Analogique foi publicado em 1971 
(Delas & Delas-Demon).
350 Hausmann (1982: 204s.) conta como o lexicógrafo Paul robert teve a idéia do sistema ana-
lógico de seu dicionário. Talvez ele não conhecesse o dicionário de Boissière. Também pode-se 
argumentar que a microestrutura de seu dicionário é diferente da do Dictionnaire analogique 
de la langue française.
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analógico – publicado bem mais recentemente – é o Dizionario analogico 
della língua italiana (Terzolo, 2002).351

Bivar intitulou sua obra Dicionário geral e analógico da língua portu-
guesa, mas trata-se de um dicionário onomasiológico classificatório, não alfa-
bético. O mesmo vale para o “dicionário analógico” do Padre Spitzer e para 
o Dicionário Analógico da Língua Portuguesa (Azevedo 1974). Embora em 
vários, para não dizer muitos, casos não exista consenso entre os (meta)lexi-
cógrafos a respeito dos termos usados, eu preferiria, como foi dito acima, que 
se diferenciassem dicionários analógicos (que são alfabéticos) de dicionários 
onomasiológicos (cujos protótipos não são alfabéticos).352

Depois dessas observações gerais, voltemos aos DPs.
Embora muitos dos dicionários onomasiológicos típicos (não alfabéti-

cos) contenham um índice alfabético, que permite encontrar rapidamente a 
seção, ou o campo semântico, que o usuário procura, essas obras não ajudam 
muito o aprendiz de línguas porque os itens lexicais listados dentro de cada 
seção não são definidos ou explicados, além de o lexicógrafo não dar, sobre 
eles, nenhuma das informações de que se precisa para a produção de textos.

Por outro lado, são, entre os DMs, justamente dicionários ordenados 
por campos semânticos que seriam o ideal para auxiliar na codificação. Como 
se sabe, DMs alfabéticos ajudam somente se o consulente já conhece a pa-
lavra que quer empregar (procurando apenas mais informações sobre ela). 
Ao contrário, nos onomasiológicos classificatórios pode-se ir até determinada 
seção – por exemplo, “tempo/clima”, “movimento”, “sentimentos” – e “des-

351 segundo o editor, metódico, ideológico e conceitual são também termos usados no lugar de 
analógico. Num breve histórico, menciona roget, Hallig & Wartburg e Casares, mas não cita 
nenhum autor que tenha falado sobre dicionários analógicos. Contudo, seu dicionário, que é 
alfabético, é claramente analógico. Aparentemente (cf. a “Apresentação”) ele entende que um 
dicionário deve ser chamado de analógico quando as palavras são apresentadas em campos 
semânticos, sem que sejam dadas definições nem outras informações sobre elas.
352 Portanto, seria desejável que Martins (2003), que cita tanto o dicionário do Padre spitzer 
quanto o do espanhol Julio Casares e mais dois ou três dicionários brasileiros (onomasiológi-
cos) entre os analógicos, tivesse distinguido os dois tipos ou explicado a diferença. Já Babini 
(2003) mostra que o “dicionário analógico” do Padre spitzer é, na verdade, um dicionário 
onomasiológico. 
Uma classificação bem diferente encontra-se em sierra (2000). entendendo que são onoma-
siológicos todos aqueles dicionários que “são usados para se encontrar uma palavra a partir de 
uma idéia”, ele os  divide em:  thesauri, dicionários reversos (cf. infra), dicionários de sinônimos 
e dicionários pictóricos. Para sierra, o thesaurus pode ser “temático” (como o de roget ou o 
dicionário de Casares) ou alfabético. ele não menciona o termo analógico.
Hartmann (1994a: 138) considera o Thesaurus de roget o protótipo do “dicionário de sinô-
nimos taxionômico cumulativo”. 
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cer” cada vez mais na especificação (de um termo genérico a um termo mais 
específico, que por sua vez é hiperônimo de outros termos ou itens lexicais 
etc.) até chegar a uma palavra ou expressão que parece convir na frase que se 
quer dizer ou escrever.353

Enquanto Roget, Bivar e Casares (na primeira parte do seu dicionário) 
elaboraram um sistema de classificação do universo “verbalizável” (cf. supra a 
citação de Verdelho), em muitos dicionários onomasiológicos (que eu preferi 
chamar de temáticos) são apresentados isoladamente determinados temas, ou 
tópicos.354 

Como foi dito em 1(6), Hausmann (1976: 102; 1977: 156) considerou 
os dicionários temáticos dicionários de aprendizagem primários. Para ele, aprende-
se o vocabulário melhor por temas do que em ordem alfabética (se é que alguém 
tenta proceder dessa última maneira).355 Aprender implica, obviamente, poder 
empregar. Portanto, se um dicionário permite a aprendizagem, também serve 
para a produção de textos (desde que se encontre fácil e rapidamente a palavra 
procurada). Mas, para isso, é necessário que ele dê as informações necessárias 
para a codificação correta. Hausmann (1976) analisou vários desses dicionários 
temáticos, todos eles bilíngües – destinados a aprendizes alemães de francês 
– e constatou que o melhor era o Emploi des mots. Lernwörterbuch in Sach- 
gruppen (“O emprego das palavras. Dicionário de aprendizagem por temas”), 
publicado em 1975. Nessa obra, na qual a LF (língua-fonte) é o francês, o autor 
Lübke apresenta 7 grandes “categorias”, divididos em 19 “áreas”, subdivididas 
em 270 “grupos”, nos quais há um total de 3.500 palavras. O grande trunfo 
é que todas as palavras, além de estarem traduzidas, são contextualizadas, e, 
quando necessárias, há informações sobre quaisquer restrições de uso. Mediante 
um índice, as palavras procuradas – se já conhecidas – podem ser achadas ra-

353 Como no caso dos dicionários “cumulativos” de sinônimos – nos quais também faltam 
as definições e outras informações – o usuário deve ou já conhecer esse item lexical (tendo-o 
apenas esquecido) ou consultar um dicionário comum. Püschel (1986), que faz uma crítica 
contundente daqueles dicionários temáticos e de sinônimos que somente arrolam os itens 
lexicais, tendo assim apenas uma “função de recordação”, cita o próprio  roget, que, no seu 
prefácio, havia deixado claro que se precisava conhecer os “termos” para poder “instintivamen-
te” escolher o apropriado.
354 Hüllen (1994: 90) diz que na lexicografia de língua inglesa esse último tipo costuma ser 
denominado thematic dictionary ou topical dictionary, empregando-se, desde a publicação do 
Longman Lexicon of Contemporary English, também o termo lexicon. 
355 Por outro lado, bons dicionários alfabéticos também podem ajudar na aprendizagem do 
vocabulário por assuntos – quando apresentam nos diversos verbetes itens lexicais semantica-
mente relacionados com o lema. Tais obras são chamados pelo autor de dicionários de aprendi-
zagem secundários. Cf. 6.2.
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pidamente, o que é importante para a produção. Mas também o agrupamento 
por temas ajuda na codificação, pois, primeiro, pode-se escolher, no sumário, 
as “categorias”, “áreas” e “grupos” nas quais se procura uma palavra, e, segundo, 
dentro de cada “grupo”, pode-se selecionar algum item lexical que se considere 
adequado na frase que se quer formular.

Essas observações valem para todos os dicionários temáticos nos quais 
haja explicações sobre o significado e emprego das palavras.356 Com certeza, 
em muitos países encontram-se tais obras.357 Mas, devido à predominância 
do inglês, o dicionário mais citado até meados da década de 1990 era o Long-
man Lexicon of Contemporary English. Talvez referindo-se apenas ao inglês, 
Jackson (2002: 155) afirma até mesmo que “o primeiro dicionário temático 
para aprendizes foi o Longman Lexicon of Contemporary English (1981) de 
Tom McArthur”. Ele cita o prefácio de McArthur (1986), no qual esse autor 
esclarece a respeito de seu dicionário:

Comenius [isto é, o dicionário de Comenius] tinha cem capítulos e um 
viés religioso, enquanto Roget usou um esquema de conceitos universais 
como arcabouço para suas imensas listas. O Lexicon, ao contrário, tem 
apenas quatorze campos semânticos de uma natureza pragmática, quo-
tidiana. 

Marello (1990: 1090) considerou essa obra o melhor dicionário temá-
tico (na época), “com definições e exemplos, um dicionário completo em for-
ma de thesaurus”. Nele, 15.000 palavras – pertencentes, segundo McArthur, 
ao vocabulário “central” da língua inglesa – aparecem em quatorze grandes 
categorias (por exemplo, “vida e seres vivos”, “pessoas e a família”, “senti-
mentos, emoções, atitudes e sensações”) que são subdivididas. No nível mais 
específico, são registrados os itens lexicais, como, por exemplo, o seguinte:

magnanimous having or showing unusually generous quality towards 
others: A country should be magnanimous towards its defeated ennemies. 
–ly [adv]358 

356 O que se disse sobre a vantagem de existir um índice alfabético vale evidentemente apenas 
para dicionários com tal índice.
357 Vale mencionar o Dictionnaire du Français Usuel (2002), de Picoche e rolland, mencio-
nado por Binon, selva & Verlinde (2002). ele apresenta 15.000 palavras em 442 verbetes 
temáticos e contém um índice. O prefácio e alguns verbetes estão disponíveis na internet 
(http://www.jacqueline-picoche.com/dfu_enseignement/dfu-enseignement_01.htm; acesso 
em 02/09/2008).
358 Citado segundo Jackson (2002: 157). Hartmann (1994: 144) informa que uma versão 
“bilingualizada” foi elaborada para falantes de chinês.
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Em 1993 foi publicado o Longman Language Activator, com o subtítulo 
The World’s First Production Dictionary (“O primeiro dicionário de produção do 
mundo”). De fato, ele tem sido muito elogiado. Mas, em uma das primeiras re-
senhas detalhadas, Hüllen (1994) critica algumas falhas teóricas (por exemplo, 
a falta de critérios lingüísticos claros), admitindo, entretanto, que tais falhas 
provavelmente não incomodam os usuários. Em seguida, ele aponta para os 
elementos positivos. De forma parecida, Tomioka (s.d.) faz grandes elogios:

Esse dicionário foi criado com base num estudo profundo de vários cor-
pora, inclusive um corpus de aprendizes de segunda língua. Muito cuida-
dosamente foram escolhidas apenas expressões para a parte produtiva de 
atividades lingüísticas. [...] Depois de examinar esse dicionário com mais 
atenção, ficamos ainda mais impressionados com suas características sur-
preendentes. Ele está pleno de expressões úteis, frases-exemplo autênticas 
e explanações que ajudam os estudantes a compreender as diferenças entre 
diversas expressões e seu uso. 

Mas depois, o autor demonstra como “é freqüentemente difícil encon-
trar o que se quer dizer, sobretudo para aprendizes japoneses”.359

Também Duran (2004: 81ss.),  que mostra como o dicionário é orga-
nizado, expressa algumas críticas:  

Considero a fórmula um pouco complicada a princípio, pois acredito que 
o aprendiz não consiga consultar o dicionário intuitivamente. Talvez seja 
por isso que a obra contenha um longo prefácio explicando sua organiza-
ção. Na verdade, a ordem alfabética é quebrada toda vez que aparece uma 
palavra-chave, dando lugar a várias janelas: a primeira traz a lista numera-
da dos contextos e as subseqüentes exploram cada item dessa lista. É como 
várias camadas representadas num mesmo plano. A primeira camada é a 
ordem alfabética, a segunda contém apenas as palavras-chave com suas 
respectivas listas de contextos numerados e a terceira camada contém cada 
contexto em detalhe.

Como se vê nessa citação, o Longman Language Activator é ordenado 
alfabeticamente: 1.052 lexemas em ordem alfabética são as palavras-chave 
que designam “áreas semânticas” ou “conceitos nucleares” dentro dos quais é 
registrado um total de 23.000 palavras, expressões ou acepções. Embora esse 
dicionário seja geralmente classificado como onomasiológico ou temático, ele 
é, devido à ordem alfabética, um dicionário analógico.360 

359 A respeito do uso de corpora de aprendizes, cf. nota 130.
360 em 1997 foi publicado um dicionário semelhante, o Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary 
(com apenas 630 palavras-chave), que rizo-rodríguez (2008) considera bem inferior ao Ac-
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É sabido que a maioria de palavras é polissêmica. Mas não deixa de 
ser lastimável que se use o mesmo termo para coisas diferentes. O termo 
thesaurus virou sinônimo de dicionário onomasiológico do tipo do “Roget”, 
mas, no próprio inglês, ele é usado também para simples dicionários de 
sinônimos.361 Assim, The New Oxford Thesaurus of English (2000) é um di-
cionário (alfabético) de sinônimos. Ele não se dirige a aprendizes, mas pode 
ser usado por alunos avançados que, conhecendo um dos lemas, queiram 
usar uma outra palavra na produção de um texto. Essa obra é melhor do que 
os dicionários comuns de sinônimos porque: a) dá um exemplo de uso do 
lema; b) remete para outros lemas semanticamente relacionados; c) informa 
às vezes sobre restrições de uso de algum dos sinônimos listados; d) inclui 480 
quadros nos quais são arroladas palavras pertencentes a determinado campo 
semântico (por exemplo, “vestidos”). 

Embora contendo menos palavras, o dicionário de sinônimos Choose 
the Right Word (1994) é, para a produção de textos em inglês,  melhor ainda 
porque os sinônimos – e as diferenças entre eles - são explicados bem mais 
detalhadamente. 

Um outro tipo de dicionário onomasiológico é o dicionário re-
verso. Ele caracteriza-se por partir da definição, ou de uma expressão 
parecida com uma definição, para chegar ao lexema. Assim, ele é útil, por 
exemplo, quando se fazem palavras cruzadas, e, em geral, quando não se 
sabe ou esqueceu a palavra exata. Em inglês, vários desses dicionários são 
chamados de Word Finder, ou então de reverse dictionary. A peculiaridade 
é que são escolhidos certos lexemas como entradas, por exemplo, jornal. A 
partir desses, dão-se definições de lexemas que o usuário pode querer sa-
ber; obviamente, ele terá que percorrer o verbete até encontrar a definição 
que tem em mente. No verbete jornal, ele pode encontrar, por exemplo, 
a definição “pessoa que assina um jornal” e receber a informação de que 
o lexema procurado é assinante. Esses dicionários, muitas vezes, mostram 
também imagens, com a indicação dos respectivos lexemas (por exemplo, 
partes de um veículo), ou apresentam listas nas quais o usuário pode achar 
o termo procurado (por exemplo, tipos de bebidas). Uma dessas obras, em 

tivator. Uma versão abreviada desse último – Longman Essential Activator (com 750 palavras-
chave) – também saiu em 1997. 
361 existe também um dicionário de sinônimos de espanhol que se intitula Thesaurus – Gran 
SOPENA de Sinônimos y Asociación de Ideas (1984). Na apresentação consta que ele “compre-
ende uma quantidade ingente de entradas, todas devidamente desenvolvidas (870.000 palavras 
sinônimas e afins) ou relacionadas, e uma densa rede de remissões (quase 140.000) [...]”
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inglês e úteis para aprendizes avançados, é o Illustrated Reverse Dictionary 
(1990). 

Finalmente chegamos aos dicionários onomasiológicos bilíngües. O 
melhor de inglês, para brasileiros, é, sem dúvida, o Cambridge Word Routes 
Inglês-Português (1999).362 É um dicionário temático com índices alfabéticos 
em português e em inglês. Desse modo, é extremamente fácil chegar aos “te-
mas”, que podem ser tão diferentes quanto “espécies de animais” e “expressões 
relacionadas com a memória” (verbos, substantivos, expressões idiomáticas). 
Todos os itens lexicais listados dentro dos campos semânticos são explicados 
detalhadamente em português, como, por exemplo, no campo de “compre-
ender”, as diferenças entre understand, comprehend, grasp, realize etc. Além 
disso, existem quadros com ilustrações (por exemplo, há várias mostrando 
animais). Por ser bilíngüe, o dicionário é útil para aprendizes de todos os 
níveis de proficiência. Seria necessário verificar se as informações dadas sobre 
esses lexemas são suficientes para empregá-los adequadamente. De qualquer 
modo, por explicar as referidas diferenças, a obra ajuda também na compre-
ensão e na tradução para a língua materna.363

É preciso mencionar dicionários temáticos bilíngües que pretendem 
ajudar sobretudo na expressão oral, por exemplo em viagens, como também 
na aprendizagem do vocabulário. Às vezes são intitulados “guia lingüístico” – 
podendo levar o acréscimo “para viajantes” ou “para turistas” – ou ainda “guia 
de conversação”. Um exemplo é o Dicionário temático para aprender italiano 
(Feinler-Torriani & Klemm 1994), destinado a professores e aprendizes de 
italiano e oferecendo um pouco mais de 5.000 lemas. Entre os 39 temas en-
contram-se, por exemplo, “dados pessoais”, “corpo humano”, “expressão ver-
bal”. Dentro de cada tema não existe nenhuma ordem. Para muitos lemas são 
dados breves exemplos, ambos traduzidos para o português. As duas partes 
(italiano, português)  estão em colunas separadas. Da mesma linha e editora, 
existem dicionários para outras línguas (e.g. espanhol, francês, inglês).

362 A primeira versão bilíngüe do Cambridge Word Routes foi a de francês (1995). Thornbury 
(2002: 62) menciona uma outra série, com título parecido (Cambridge Word Selector), e mostra 
o verbete, ou tema, moderno  da versão de inglês-catalão. Também existe a versão de inglês-
espanhol. Tosqui-Lucks (2008) – um artigo baseado na tese de doutorado de Tosqui (2007) 
– descreve tanto o Cambridge Word Routes Inglês-Português quanto os monolíngües Longman 
Lexicon of Contemporary English, Longman Language Activator e Longman Essential Activator 
(1997). ela examina especificamente o tratamento dado ao campo semântico “turismo”.
363 Um dicionário temático multilingüe visual está sendo elaborado por uma equipe – liderada 
por Claudia M. Xatara – da Universidade estadual Paulista (UNesP). ele já está disponível 
em http://www.dtvb.ibilce.unesp.br/ (acesso em 04/11/2008).
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6.5 Dicionários visuais

Dos DPs espera-se que facilitem as consultas e que ajudem sobre-
tudo na produção de textos. Um dos tipos de DPs que fazem isso muito 
bem são os dicionários visuais, mas evidentemente apenas com relação a 
lexemas que possam ser ilustrados com imagens. E obviamente a qualida-
de depende da qualidade das ilustrações e da clareza com que essas estão 
ligadas às denominações. Em seu sucinto verbete sobre esses dicionários 
na EIL, Scholze-Stubenrecht (1990: 1109) afirma que tal obra se situa 
“entre os dois pólos ‘livro didático’ e ‘dicionário’” e que o “componente 
essencialmente didático da ligação entre palavras e imagens assim como 
a concepção onomasiológica ajudam na aprendizagem ativa e passiva da 
língua”.

Não é necessário repetir aqui o que foi dito em 4.1.3.m sobre os tipos 
de ilustrações visuais utilizados, pois são os mesmos aproveitados em dicioná-
rios comuns (alfabéticos).364 

A grande diferença é que os dicionários visuais são, via de regra, orde-
nados por temas, que há índices alfabéticos e que os lexemas não são defini-
dos (já que a ilustração serve de definição).

No referido verbete (Scholze-Stubenrecht ibid.: 1105ss.), consta o se-
guinte sobre a história desses dicionários: 

O dicionário visual tem raízes comuns com o livro didático e o dicionário 
técnico ilustrado. Certamente pode ser considerado ancestral [...] o Orbis 
Sensualium Pictus de Johann Amos Comenius de 1658, isto é, um dos 
livros escolares mais difundidos nos países de língua alemã entre os séculos 
16 e 19.
Em 1922, Auguste Pinloche publica em Paris e Leipzig [um dicio-
nário etimológico que continha uma parte com 5.700 ilustrações]. 
[...] um ano depois aparece do mesmo autor, em Paris, o Vocabulaire 
par l’image de la langue française [no qual são usadas praticamente as 
mesmas ilustrações].
Em 1935 é publicado em Leipzig na série “Der Große Duden” [...] um 
Bildwörterbuch der deutschen Sprache [“Dicionário visual da língua ale-
mã”]. [...]
De 1937 a 1940 seguem edições em inglês, francês, italiano e espanhol – 
sempre com índice em alemão e na língua estrangeira, mas com legendas, 

364 Uma análise detalhada de ilustrações visuais em dicionários escolares brasileiros foi feita por 
silva, L. (2006). Cf. 5.2.2.
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junto aos quadros, somente em língua estrangeira. Nessa época surgem 
também dicionários visuais técnicos [...].
Todo o material [do “Dicionário visual da língua alemã”] e de suas quatro 
edições em língua estrangeira é aproveitado por em editor de Nova York 
[que] publica [em 1943] The Duden Pictorial Encyclopedia in Five Lan-
guages [...] em um volume.
Depois da Segunda Guerra Mundial, também os dicionários visuais técni-
cos apresentam textos multilíngües. [...]
Depois da terceira edição do dicionário visual monolíngüe da linha Du-
den [...] as versões em língua estrangeira são elaboradas como bilíngües. 
De uma versão em alemão e inglês (intitulada Oxford-Duden) é extraída 
uma versão monolíngüe inglesa, e são publicadas também versões bilín-
gües sem a presença do alemão (e.g. francês-inglês, espanhol-francês).365

Dicionários (ou versões) mais recentes são The OXFORD-DUDEN 
Pictorial English and Spanish dictionary (1995) e o OXFORD visual diction-
ary - English, French, German, Spanish (1996). Um outro dicionário visual 
multilingüe é o 5 language VISUAL dictionary (2003), com inglês, francês, 
alemão, espanhol e italiano. O português aparece no Michaelis Tech dicionário 
temático visual inglês-português-francês-espanhol (1997), no Dicionário visual 
de bolso 3 em 1, inglês-espanhol-português (Ed. Blucher, 2008), e em vários 
dicionários trilíngües da editora SBS, nos quais dois dos idiomas são sempre 
o português e o espanhol, o terceiro sendo o inglês, o francês, o alemão ou o 
italiano (e.g Dicionário Visual SBS – português-italiano-espanhol, 2008). Esses 
dicionários multilíngües não se destinam necessariamente a aprendizes de 
línguas estrangeiras, já que normalmente não se aprendem vários idiomas 
ao mesmo tempo, mas, como todos os dicionários visuais, eles são úteis na 
produção de textos e na aprendizagem do vocabulário. A elaboração de dicio-
nários multilíngües é facilitada pelo fato de se poderem aproveitar as mesmas 
imagens para ilustrar os lexemas de vários idiomas. 

Está em construção um dicionário temático online, no qual são reuni-
das oito línguas (português, alemão, árabe, espanhol, francês, inglês, italiano, 
japonês). Veja-o em http://www.dtvb.ibilce.unesp.br/ (acesso em 04/11/2008).

Os dicionários visuais – que são onomasiológicos e nos quais as de-
finições dos objetos são substituídas por ilustrações – não devem ser con-
fundidos: (a) nem com dicionários ilustrados, (b) nem com dicionários que 

365 “O Bilder-Duden [“Duden Visual”] alemão foi adaptado para o  inglês e para muitas outras 
línguas, de modo que talvez ele seja tão conhecido quanto é obvia sua dívida para com seu 
ancestral Comenius.” (Hartmann 1994a: 144)
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pretendem ilustrar lemas ou frases-exemplo por imagens. Aquelas obras que 
muitas vezes trazem no próprio título o adjetivo ilustrado são dicionários ge-
rais alfabéticos cuja única diferença é que elas apresentam mais figuras do que 
os dicionários comuns. Freqüentemente são dicionários enciclopédicos. Um 
exemplo do tipo (b) é o French Picture Dictionary, um DB destinado a falan-
tes nativos de inglês que estão no estágio inicial da aprendizagem do francês. 
São lematizadas, em ordem alfabética, cerca de 1.200 palavras freqüentes; 
elas, assim como as frases-exemplo, são traduzidas. As ilustrações típicas dos 
livros infantis pretendem ser divertidas e/ou ilustrativas, mas são, na maioria 
das vezes, desnecessárias, já que tudo é traduzido. 

 

6.6 Dicionários de valência

No capítulo 1, citei Kammerer & Wiegand (1998), que não tinham 
certeza se dicionários de valência fazem parte da LP. Talvez essa incerteza 
tenha sido causada pelo fato de os primeiros e vários outros dicionários de va-
lência terem sido pouco didáticos, ou porque, apesar de pretenderem ser úteis 
na produção de textos, eles não davam as informações necessárias para isso.

Foi na Alemanha que surgiu o primeiro dicionário de valência mono-
língüe (em 1969) assim como o primeiro bilíngüe, francês-alemão (em 1977). 
O principal autor desse último – Busse – organizou ainda um bilíngüe portu-
guês-alemão e escreveu, junto com o português Mário Vilela, o primeiro livro 
em português dedicado especificamente à gramática – ou teoria – da valência 
(Busse & Vilela 1986). No Brasil, o conceito de valência foi aplicado num di-
cionário pela primeira vez em 1990, no Dicionário gramatical de verbos do Por-
tuguês Contemporâneo do Brasil (DGV), organizado por Francisco S. Borba, e, 
posteriormente, num dicionário geral (Dicionário de usos do Português do Brasil, 
DUP, Borba 2002).  É do organizador dessas duas obras também o primeiro 
livro brasileiro sobre a gramática da valência (Borba 1996). 

No glossário do DGV (p. XXI), Borba define a valência verbal como 
o “conjunto de relações estabelecidas entre o verbo e seus argumentos ou 
constituintes indispensáveis”.  É preciso dizer que existe também a valência 
de substantivos e de adjetivos (tratada em Borba 1996: 84-190), de modo 
que há até mesmo dicionários dedicados especificamente a ela.  Porém, vou 
restringir-me aqui à valência verbal. 
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O conceito de valência faz parte da Gramática da Dependência do 
francês Lucien Tesnière (Tesnière 1959), que se tornou conhecida na Ale-
manha através de diversos escritos de Helbig. Tesnière considera o verbo o 
núcleo da frase.  É o verbo que determina quais elementos a frase tem que 
conter. Como determinado átomo precisa de um certo número de outros 
átomos para formar uma molécula (o que é indicado pela valência quí-
mica), assim um determinado verbo – ou melhor, determinada acepção – 
exige um certo número de complementos (ou actantes) para que a frase seja 
gramaticalmente correta.  Mas a valência verbal dá mais informações do 
que o simples número.  Enquanto a regência  informa somente se o verbo 
pede um objeto (direto ou indireto), a valência indica que, por exemplo, 
morar (na acepção mais comum, isto é, residir) pede, além do sujeito, um 
complemento de lugar.  No caso de dizer vai haver a informação de que, 
além do sujeito, tem que ocorrer um complemento na forma de um nome 
(substantivo ou pronome, como asneiras ou nada) ou do discurso direto 
ou indireto. 

O número e os tipos de complementos são indicados pela valência 
sintática. Mas existe também a valência sintático-semântica.366 Ela informa 
sobre a categoria semântica à qual devem ou podem pertencer os diversos 
actantes, por exemplo, sobre o fato de que o objeto direto de desfavorecer é, 
segundo o DGV, expresso por um “nome humano” (pessoas ou conjuntos 
de pessoas, como “escola”, “classe média”). Trata-se de restrições selecionais  
que foram denominadas, pelos teóricos da valência, “informações semânti-
co-referenciais” (Helbig 1992: 18), “categoriais” ou “ontológicas” (Schuma-
cher 1996: 290). Diversos autores afirmaram que elas constituem a valência 
semântica (Helbig & Schenkel 1969) ou fazem parte dela (Borba 1996). 

Tais informações já foram incluídas, parcialmente, nos primeiros di-
cionários de valência.  Por exemplo, no Französisches Verblexikon (Busse & 
Dubost 1977), os complementos são geralmente simbolizados apenas por 
“N”, mas às vezes especifica-se que “N” refere-se a pessoas ou, ao contrário, 
a coisas. É verdade que, em muitos casos, a informação de que o sujeito tem 
que ser uma pessoa é supérflua, pois, sabendo-se do significado de discutir, 
por exemplo, é claro que somente seres humanos podem discutir, mas, em 
outros casos, isso é menos evidente: se não conheço o verbo desfalecer e ele 
é explicado – como no DGV – por enfraquecer, esmorecer, desmaiar, vou su-
por que somente pessoas ou animais podem desfalecer; como não existe tal  

366 Para mais detalhes, veja Welker (2005).
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restrição, o dicionário deveria indicar a  possibilidade de o sujeito ser uma 
coisa. Informações semântico-referenciais são ainda mais importantes no caso 
dos outros complementos.  Por exemplo, as explicações dos significados de 
estragar no DGV são insuficientes para o usuário saber o que se pode estragar; 
portanto, as restrições selecionais – que, de fato, constam nesse dicionário – 
são imprescindíveis.367

Os dois primeiros dicionários de valência verbal (Wörterbuch zur Va-
lenz und Distribution deutscher Verben, 1969,  Kleines Valenzlexikon deutscher 
Verben, 1976)  eram monolíngües, de alemão, e se destinavam claramente a 
aprendizes estrangeiros. Na introdução do primeiro consta que ele “contém 
os verbos alemães mais comuns e difíceis, com a  descrição de seus comple-
mentos sintáticos e semânticos necessários e possíveis” e que ele pretende 
“capacitar o professor e o aprendiz” a “produzir apenas frases corretas nesses 
aspectos”. Mas, na verdade, tratava-se apenas de listas (de menos de 500 ver-
bos), sem definições ou informações sobre o uso, e a apresentação era relati-
vamente complicada.

O terceiro dicionário de valência, e o primeiro bilíngüe, foi um ver-
dadeiro – e muito elogiado – dicionário (Französisches Verblexikon, 1977): 
ele continha quase 5.000 verbos franceses, com os equivalentes alemães para 
cada acepção, com frases exemplos e marcas de uso, além, obviamente das 
indicações valenciais. 

Bem inferior é o Dicionário Sintáctico de Verbos Portugueses (Busse 
1994), que lematiza 2.000 verbos. Embora seja bilíngüe (português-alemão), 
é dirigido primeiramente a falantes nativos de português. As frases-exemplo – 
que não são traduzidas – são muitas vezes complexas demais para aprendizes 
alemães (que evidentemente também são destinatários da obra), e os equi-
valentes são apresentados de uma forma que dificulta a localização, a saber, 
todos eles em um bloco de texto separado, acima das diversas acepções. Veja 
um exemplo:368

favorecer
1. begünstigen; fördern; gut, günstig sein für; <Bild> jm schmeicheln; jn 

schöner… erscheinen lassen; jn bevorzugen. 2.-3. gut, günstig sein für; für 

367 Cabe esclarecer que várias das informações sintático-semânticas são dadas também nos bons 
DMAes.
368 explicações: 1) Abaixo do lema há vários equivalentes alemães para cada uma das quatro 
estruturas valenciais do verbo. 2) N = nome; c = coisa; p = pessoa; Fc = oração subordinada; I 
= oração infinitiva. Percebe-se que a primeira frase-exemplo é muito complexa. Nas segunda 
e terceira estruturas, “FC” e “I” aparecem no início, mas nos exemplos as respectivas orações 
estão no final das frases, o que dificulta a compreensão. 
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jn von Vorteil sein; s. als günstig für jn erweisen. 4. jn bedenken, ausstat-
ten mit

1
Ncp – V – Ncp Na Feira do Livro os romeiros ateiam laços profissionais que lhes favoreçam 

negócios oportunos, espiam e são espiados, enredando e desenredando os 
novelos da política editorial. [oj] [Seguem mais exemplos.]

2
Fc – V – Np Favorecia-o que o seu rival tivesse errado a resposta.

3
I – V – Np Favorecia-me investir o dinheiro nesse empreendimento.

4
Np – V – Np – 

       com Nc
Deus favoreceu-a com uma bela aparência.

 
Em 1998 foi publicado o Valenzlexikon Deutsch-Italienisch (Bianco), 

alemão-italiano, que indica, em cerca de 650 páginas, a valência de apenas 
427 verbos. A vantagem desse dicionário de valência é que todos os exemplos 
são traduzidos. Porém, não há informações diassistemáticas nem fraseologis-
mos.

Ao contrário dessa obra, o PONS Wörterbuch der italienischen Verben 
(Blumenthal & Rovere 1998) é um verdadeiro dicionário (italiano-alemão), 
pois para os 1.729 verbos lematizados são apresentadas não somente mui-
to detalhadamente as estruturas valenciais e os equivalentes como também 
frases-exemplo, informações pragmáticas e fraseologismos. Os exemplos são 
traduzidos quando nenhum dos equivalentes couber, e também os fraseolo-
gismos, colocados no final de cada “acepção” valencial, são traduzidos. Pois 
o público visado principal são justamente tradutores, não aprendizes de lín-
gua.369 

Também em A Valency Dictionary of English (Herbst et al. 2004), os 
aprendizes (avançados) são mencionados como destinatários somente após 
lingüistas, gramáticos e lexicógrafos, antes de professores estrangeiros de 
inglês. A diferença dessa obra é que ela é monolíngüe e lematiza também 
substantivos e adjetivos. O autor principal havia escrito sobre dicionários de 
valência e sugerido a elaboração de um de inglês em vários artigos desde 
1984 (por exemplo, em Herbst 1987, 1999). Não vou entrar em detalhes – 
sobretudo porque o dicionário é complexo demais para aprendizes que não 
sejam de nível avançado e muito interessados – mas somente citar algumas 
observações da resenha redigida por Hausmann (2005: 418): “O VDE trata 
de 511 verbos de maneira [muito] intensiva.” “[Há] também 544 verbetes 
de adjetivos e 274 verbetes de substantivos.” “[Os verbetes dos adjetivos e 
substantivos] têm uma estrutura bem mais simples e clara.” Hausmann consi-

369 Avaliações mais detalhadas dos dicionários de valência mencionados até aqui, e de alguns 
outros, encontram-se em Welker (2003: 178ss.). 
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dera o dicionário “magnífico, mas complicado”, oferecendo uma “quantidade 
incrível de informações”.

Como foi dito acima, existem dicionários de valência do português do 
Brasil. Nenhum dos dois mencionados (DGV e DUP) destina-se a aprendizes 
de português – nem falantes nativos nem estrangeiros – e sim aos usuários 
em geral. Uma avaliação do DGV encontra-se em Welker (2000). Quanto 
ao DUP, Welker (2005: 88ss.) analisa e avalia somente as informações valen-
ciais sobre os verbos, concluindo que esse dicionário “é de leitura muito mais 
agradável do que o DGV, mas, por outro lado, foram deixadas de lado infor-
mações importantes para quem quer usar os verbos. Mesmo assim, o DUP é 
bem mais informativo do que outros dicionários gerais brasileiros e, portanto, 
mais útil na produção de textos.”370

Em 2004, veio à luz o Dicionário UNESP do Português Contemporâneo. 
Sobre ele, Welker (2006a: 77) diz: “Borba e seus colaboradores resolveram 
publicar – apenas dois anos após o DUP – o Dicionário UNESP da língua 
portuguesa [sic], que se destina principalmente ‘aos escolares não só do ensino 
médio, mas até dos primeiros anos do ensino superior de qualquer área’ (p. 
VII)”. Trata-se de um DP, não somente devido à menção aos estudantes como 
destinatários, mas também porque ele tem um formato menor, sendo mais fá-
cil de carregar e manusear, com verbetes menos complexos. Ele é citado aqui 
porque é praticamente uma versão simplificada do – ou baseada em grande 
parte no – DUP, porém, não é um dicionário de valência, pois justamente 
as informações valenciais constantes do DUP foram retiradas (com exceção 
da informação sobre preposições que acompanham verbos, substantivos ou 
adjetivos). Veja mais detalhes sobre essa obra em 5.3.2.2.

 

6.7  Dicionários de colocações

No capítulo 4, onde o assunto “colocações” foi discutido em 4.1.3.j, 
vimos que atribuiu-se muita importância às colocações desde os primeiros 
DMAEs de inglês, e esses têm melhorado cada vez mais na quantidade e 

370 Zavaglia & Zavaglia (2000), citados em 4.2.2.1, discorrem sobre a valência, em especial no 
DUP, e apresentam dois verbetes bilíngües valenciais elaborados com base nesse dicionário.  
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apresentação delas. Mesmo assim, eles – como também os DMAEs de outras 
línguas – não podem abranger todas elas,  e é sabido que tanto DMs quanto 
DBs comuns falham no registro de colocações. Por conseguinte, fez-se neces-
sária a elaboração de dicionários especiais.371 

Em dicionários gerais, um dos problemas é a forma de apresentação 
e a ordenação das colocações. Nos especiais, é mais fácil encontrar soluções. 
Mesmo assim, ocorreram falhas.

Hausmann (1991) repete o que já havia dito em outros artigos, a 
saber, que a colocação é constituída de base e colocado e que ela deve ser 
registrada na palavra-base.372 E ele critica dois dicionários especiais, um de 
alemão (Duden-Stilwörterbuch) e um de inglês (Dictionary of English Words 
in Context, elaborado por um alemão, para aprendizes alemães de inglês) por 
não adotar esse método de apresentação. Por exemplo, nesse último, um dos 
lemas é meet, cujo verbete se estende sobre uma página inteira. Hausmann 
(ibid.: 227s.) diz: “Bem, o verbete nos informa sobre a extensão do uso [desse 
verbo]. Mas quem quer saber isso? Será que é possível aprender toda a abran-
gência [das colocações] de to meet?”

Benson (1989: 84) chama a atenção para um outro problema: quando 
dicionários de colocações são elaborados por estrangeiros que não se baseiam 
em corpora, são registradas muitas combinações que não existem ou não se 
usam. Segundo o autor, é o caso de vários dicionários de colocações inglesas 
compilados por falantes não nativos.

No seu livro “Colocações como problema lexicográfico”, Bahns (1996), 
depois de discutir detalhadamente o assunto “colocações”, verifica primeiro 
como essas combinações são apresentadas em vários DMAEs de inglês e de-
pois descreve brevemente oito dicionários de colocações inglesas. Quatro des-
ses últimos e um outro em CD-ROM são descritos por Nuccorini (2003).

Certamente por ser em inglês, e também devido a suas qualidades, o 
mais citado dicionário de colocações é The BBI Dictionary of English Word 
Combinations (Benson, Benson & Ilson 1986). Na introdução não se men-
cionam os destinatários, mas é dito sobre um determinado tipo de colocações 
que nem o estrangeiro nem o falante nativo pode prescindir de informações 
sobre essas combinações arbitrárias de palavras (p. XXXI). Na verdade, o BBI 
registra duas grandes classes de combinações, ambas consideradas colocações 
pelos autores: combinações gramaticais (“grammatical collocations”) e combi-

371 No verbete “Le dictionnaire de collocations” (Hausmann 1989c) da eIL encontra-se um 
breve histórico desse tipo de dicionário e aborda-se sucintamente a problemática.
372 sobre os termos base e colocado, cf. 4.1.3.j. 
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nações lexicais (“lexical collocations”). Na maior parte da literatura especializa-
da, somente essas últimas são consideradas colocações. Portanto, vou me ater 
às “lexical collocations”.373 No BBI, essas colocações são ordenadas conforme 
as categorias gramaticais, fazendo-se uma subdivisão apenas na combinação 
entre verbos e substantivos. Desse modo, há sete grupos:  L1 = verbo + subs-
tantivo (o verbo contém o sema “criação” ou “ativação”); L2 = verbo + subs-
tantivo (o verbo contém o sema “erradicação” ou “eliminação”); L3 = adjetivo 
e substantivo; L4 = substantivo e verbo (aqui o substantivo é o sujeito); L5 
= substantivo e substantivo; L6 = advérbio e adjetivo; L7 = verbo e advérbio. 
Apesar de ter suas vantagens, o sistema pode ser criticado pelo fato de ele não 
ser percebido pelo usuário; por exemplo, se o lema for um substantivo, as 
colocações dentro do verbete devem seguir a ordem L1, L2, L3, L4, L5, mas 
o verbete não é subdividido dessa forma; ao contrário, todas as colocações 
(mesmo que apareçam nessa ordem) são numeradas de 1 a n, em um único 
bloco de texto.374

Já em The LTP Dictionary of Selected Collocations (Hill & Lewis 1997), 
que se dirige explicitamente a aprendizes de inglês de nível intermediário ou 
avançado, é usado um sistema bem mais claro. O dicionário é dividido em 
duas grandes partes, a dos substantivos e a dos advérbios. Na primeira, os 
lemas são substantivos, e em cada verbete as colocações são subdivididas em: 
verbo + substantivo, substantivo + verbo, adjetivo + substantivo, substantivo 
+ substantivo. Na segunda parte, a dos advérbios, os lemas são verbos ou ad-
jetivos (que formam colocações com advérbios). Em alguns verbetes, há notas 
de uso explicando certas peculiaridades.

Uma grande falha de todas essas obras é que elas simplesmente ar-
rolam as colocações, sem nenhuma explicação (fora as poucas notas de uso 
mencionadas no parágrafo anterior). Portanto, ou elas servem apenas para a 
recordação de itens lexicais que o usuário já conhecia, ou é necessário que se 
consultem os – às vezes numerosos – colocados em outros dicionários. Uma 
solução melhor são dicionários bilíngües, como o Langenscheidts Kontextwör-
terbuch Französisch-Deutsch (1989), francês-alemão, destinado a aprendizes 
alemães de francês. Aplicando, em grande parte, as idéias de Hausmann, ele 
registra como lemas apenas substantivos (pois são esses as principais bases 
de colocações), e para eles são informados, separadamente, em negrito e em 
ordem alfabética, os adjetivos e os verbos que são seus colocados. Todas as 
colocações são traduzidas, e em muitos casos há frases-exemplo. Um ponto 

373 Cf. 4.1.3.j.
374 Uma análise crítica muito detalhada dessa obra foi feita por Pätzold (1987).
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fraco é que não são registradas colocações nem com advérbios nem de dois 
substantivos. No total, para 3.500 lemas, é apresentado um total de cerca de 
20.000 colocações.375 

Uma exigência na lexicografia moderna é que o material lexical apre-
sentado nos dicionários seja baseado em corpora. Um dos dicionários de colo-
cações afirma até mesmo no título que cumpriu essa exigência: A dictionary of 
English collocations – Based on the Brown Corpus (1994, três volumes). Outros 
dicionários de colocações inglesas baseados em corpora são: Collins Cobuild 
English Words in Use: a Dictionary of Collocations (1999) e Oxford Dictionary 
of Collocations for Students of English (2002). 

Vejamos, em resumo, o que Klotz (2003) diz na sua resenha desse 
último: 

Há cerca de 9.000 lemas (substantivos, verbos e adjetivos). Foi adotada 
a proposta de Hausmann de se registrarem verbos e adjetivos como colocados 
nos verbetes de substantivos, que são as bases. Por outro lado, há um compro-
misso entre as posições de Hausmann e de Sinclair na seleção das colocações, 
pois foram levantadas as combinações estatisticamente mais salientes, entre as 
quais foram escolhidas aquelas de maior utilidade para o aprendiz. Contrária 
à idéia de Hausmann e de muitos outros autores foi a inclusão de coligações 
(“colocações gramaticais”), que, como diz também Klotz, são, na verdade, 
informações sobre a valência. Quanto ao número de colocações, Klotz con-
tou, em seis verbetes, um total de 210, ao passo que o BBI apresenta apenas 
64. A estrutura dos verbetes é muito clara: lemas polissêmicos são divididos 
em acepções, cujas diferenças são explicadas em breves comentários; em cada 
acepção, os colocados estão subdivididos por classe gramatical (verbo, ad-
jetivo, advérbio, preposição), e, em cada classe, colocados semelhantes são 
juntados; algumas das colocações são ilustradas por frases-exemplo, extraídas 
do corpus. Depois de fazer algumas observações críticas e de reconhecer a 
dificuldade de se apresentar colocações de maneira impecável, Klotz conclui 
que o Oxford Dictionary of Collocations for Students of English é o dicionário 
de colocações inglesas mais abrangente, louvável por sua estrutura clara e pela 
riqueza das informações. 

375 Um outro dicionário bilíngüe de colocações, que estava no prelo, foi mencionado por 
Descamps (1994): o Dictionnaire de collocations français-chinois (para aprendizes chineses de 
francês). Parece que ele não foi publicado, pois na internet não se encontra nenhuma menção 
a um dicionário publicado com esse título. segundo Descamps, ele ia registrar 2.450 lemas, 
em geral substantivos, e 54.600 colocações, todas elas traduzidas para o chinês. A ordenação 
das colocações seria semântica, não alfabética. 
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Do português, existe o Dicionário Contextual Básico da Língua Portu-
guesa (Pöll, 2000). Publicada na Áustria, essa obra lematiza mil substantivos. 
Eles são definidos e seguidos de colocações de adjetivos e de verbos. De mui-
tas dessa colocações são dados exemplos em forma de frase ou sintagma. O 
português é o de Portugal. Quanto ao espanhol, Pöll (2008: 174) menciona o 
Diccionario euléxico (Boneu 2001), no qual são listadas as colocações de cerca 
de 1.800 substantivos.376

Descamps (1994) comparou as colocações em quatro dicionários 
de francês, dois especiais bilíngües para aprendizes (francês-alemão, fran-
cês-chinês), um DM geral extremamente informativo (Trésor de la langue 
française – TLF) e um bem peculiar, que não pode ser considerado de co-
locações, mas que atribui muita importância a essas combinações (Dic-
tionnaire Explicatif et Combinatoire du Français Contemporain:  recherches 
lexico-sémantiques – DEC)377. Ele constatou que o número de colocações 
com a palavra joie (alegria) varia entre 41 e 171! A grande diferença pode 
ser explicada pelo tamanho dos dicionários, mas o que causa espanto é que 
quase metade das 107 listadas no TLF não é mencionada nos outros, nem 
mesmo no DEC, que apresenta o maior número. Juntando-se aquelas que 
são arroladas em somente um dos três outros dicionários às 171 do DEC, 
chegar-se-ia ao número impressionante de quase 300. É difícil imaginar 
que todas essas “colocações” sejam realmente combinações características 
ou estatisticamente significativas merecendo ser registradas. De qualquer 
modo, é interessante saber – e é compreensível – que um grande dicionário 
geral como o TLF oferece mais colocações do que dicionários especiais para 
aprendizes de línguas.

Parece não existir nenhuma pesquisa empírica sobre o uso de coloca-
ções em DPs gerais, e é do meu conhecimento apenas um pequeno estudo 

376 Tagnin (1999, 2002, 2005) escreve sobre um dicionário de colocações bilíngüe (inglês-
português, português-inglês). 
377 sobre esse dicionário, cujo autor principal é Igor A. Mel’čuk, Welker (2004: 74) informa: 
“É o dicionário contemporâneo com o maior número de informações sintagmáticas e paradig-
máticas. Por ser extremamente detalhado, o DeC, que vem sendo elaborado há mais de vinte 
anos, descreve, por enquanto, apenas 508 lemas, apresentados em quatro volumes, os quais 
foram publicados em 1984, 1988, 1992 e 1999. esse dicionário tem sido muito elogiado, 
mas também criticado (cf. Zöfgen 1994: 311, Pöll 1996: 144). Hausmann (1989c: 1012) 
profetizou: ‘[...] a sofisticação do método de Mel’čuk leva a uma lentidão que terminará por 
inviabilizar o empreendimento.’ Por enquanto, o empreendimento continua, mas é claro que, 
embora extremamente informativo e bem organizado, o DeC não pode ser um modelo para 
dicionários comuns.”
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sobre o uso de um dicionário de colocações, a saber, sobre o BBI. Veja o resu-
mo feito por Welker (2006: 368s.):

Benson (1989) relata dois testes em que se pretendeu testar a eficácia 
desse dicionário.

Os sujeitos foram 17 professores de inglês. Eles eram soviéticos (da 
Rússia e da Ucrânia) e estavam participando, numa universidade norte-ame-
ricana, de um curso sobre Lexicografia Pedagógica ministrado pelo autor.

No primeiro teste, a tarefa foi completar 25 frases. Em cada uma delas 
faltava um componente de uma colocação.378 Foi feito um pré-teste e um pós-
teste, ambos em casa. No primeiro, os sujeitos ainda não tinham acesso ao 
BBI. Já que ele foi feito em casa, pediu-se aos sujeitos para não procurarem a 
ajuda de falantes nativos, mas eles podiam consultar DAs de inglês. No pós-
teste, eles puderam consultar o BBI. 

No segundo teste, mostraram-se colocações russas e partes de suas tra-
duções para o inglês. A tarefa dos sujeitos novamente foi completar as coloca-
ções, uma vez sem a ajuda do BBI, a outra vez, com consulta ao BBI.

Resultados:
Primeiro teste: no pré-teste, os professores soviéticos conseguiram preen-•	
cher 32% das lacunas, no pós-teste, 93%.
Segundo teste: no início, eles conheciam cerca de 40-45% das colocações •	
inglesas; com consulta ao BBI conseguiram completar todas as coloca-
ções. 

Assim, o autor comprovou a eficácia de seu próprio dicionário.

6.8 Dicionários de expressões idiomáticas
As expressões idiomáticas têm em comum com as colocações duas 

coisas: o problema do lugar e da maneira como devem ser registradas nos 
dicionários e o fato de que nos dicionários gerais (DMs e sobretudo DBs) 
elas são pouco numerosas. Por isso, precisa-se de dicionários especializados. 
Ao contrário das colocações, que o aprendiz necessita conhecer apenas para a 
produção de textos,379 o conhecimento dos idiomatismos – que constituem 

378 Lembro que no BBI o termo colocações refere-se tanto a colocações lexicais quanto a colo-
cações gramaticais (coligações). 
379 Na leitura, ele não precisa conhecer a colocação como tal (i.e. como combinação), mas 
precisa saber o significado de cada um dos parceiros colocacionais, por exemplo, inveterado, 
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itens lexicais próprios, ou seja, possuem um significado próprio –  é necessá-
rio tanto na codificação quanto na decodificação.

No que diz respeito ao lugar onde as expressões idiomáticas devem ser 
registradas, a diferença entre dicionários gerais e dicionários especiais é apenas 
que, nos segundos, precisa-se saber qual componente é o lema, ao passo que, 
nos primeiros, a questão é em que verbete, e em qual parte do verbete, elas se 
encontram. O restante da problemática sendo igual, remeto o leitor ao capí-
tulo dedicado aos “fraseologismos idiomáticos” em Welker (2004). 

Muitos dicionários de expressões idiomáticas registram não somen-
te idiomatismos como também colocações e/ou outros tipos de fraseolo-
gismos (por exemplo, provérbios), o que freqüentemente é assinalado nos 
títulos. Ortíz Álvarez (2001) pergunta no título de seu artigo: “Dicio-
nários de expressões idiomáticas ou dicionário fraseológico?” Ela afirma 
que “alguns dicionários específicos de um tipo de unidade fraseológica 
[...] misturam frases feitas, locuções, ditos populares, clichês, expressões 
idiomáticas, refrões e provérbios” (p. 92). A autora, que defendeu a tese 
de doutorado Expressões idiomáticas do português do Brasil e do espanhol de 
Cuba: Estudo contrastivo e implicações para o ensino de português como lín-
gua estrangeira (Ortíz Álvarez 2000), cita, em Ortíz Álvarez (1997, 2002), 
alguns dicionários de fraseologismos de vários países. Entre os brasileiros, 
ela menciona: Dicionário de provérbios brasileiros e portugueses (Victoria, 
s.d.), Dicionário brasileiro de provérbios, locuções, curiosidades verbais, fra-
ses feitas, etimologia pitorescas, citações (Magalhães Junior 1974), Dicioná-
rio de locuções da língua portuguesa (Euclides da Cunha 1975), Locuções 
tradicionais no Brasil (Câmara Cascudo 1977), Dicionário de expressões 
idiomáticas. Locuções usuais da língua portuguesa (Puglesi 1981), Tesouro 
da Fraseologia Brasileira (Nascentes 1986), Novos dicionários de expressões 
idiomáticas (Nogueira Santos 1988, 1998) e os bilíngües Dicionário fran-
cês-português de locuções (Mendes Campos 1980), Dicionário de Expressões 
Idiomáticas – inglês-português, português-inglês (Serpa 1982), Dicionário de 
expressões idiomáticas metafóricas – inglês-português, português-inglês (Ca-
margo & Steinberg 1987), Dicionário de idiomatismos francês/português, 
português-francês (Mattos & Bretaud 1990) e 1800 expressões idiomáticas 
português/inglês (Morgan 1997). Em Ortíz Álvarez (1997), a autora anali-
sa e compara quatro desses dicionários, dois monolíngües e dois bilíngües 
– os de Magalhães Junior, Puglesi, Serpa e Camargo & Steinberg –, veri-

quando encontrar a colocação fumante inveterado.
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ficando os seguintes fatores: “presença de um índice alfabético; presença 
de definição explícita; presença de um sistema de remissivas completo e 
coerente; facilidade de consulta da obra; presença de indicador de fontes; 
presença ou não de regionalismos” (p. 200). 

Um dicionário muito citado é Portugiesisch-deutsche Idiomatik – Di-
cionário idiomático português-alemão (Schemann & Schemann-Dias 1979). 
Em 2002 foi publicado pelo mesmo autor principal um dicionário na outra 
direção (alemão-português): PONS Idiomatik Deutsch-Portugiesisch (Sche-
mann et al. 2002). Ambos são volumosos e muito bem estruturados, mas o 
português é sobretudo o de Portugal. No Brasil foi elaborado o relativamente 
pequeno Wörterbuch metaphorischer Redewendungen Deutsch-Portugiesisch mit 
thematischem Inhaltsverzeichnis. Dicionário de expressões idiomáticas metafóri-
cas Alemão-Português com índice remissivo temático (Camargo & Bornebusch 
1996).

Entre os dicionários bilíngües de inglês-português, podem ser elen-
cados, além daqueles mencionados acima: Dicionário de expressões idiomáti-
cas americanas (Gomes & Collins 1964), Dicionário de expressões idiomáticas 
inglês-português (Esteves Sobrinho 1968), Dicionário de expressões idiomáticas 
da língua inglesa (Schambil & Schambil 2002), Dicionário prático de expres-
sões idiomáticas e phrasal verbs (Torres 2003), Novo dicionário de expressões 
idiomáticas americanas (Gomes 2003) e  Michaelis Dicionário de Expressões 
Idiomáticas: Inglês-Português (Nash & Ferreira 2007).

Quanto ao francês, cabe citar o PIP – Dicionário de Provérbios, Idio-
matismos e Palavrões. Francês/Português-Português/Francês (Xatara & Oliveira 
2002), cuja segunda edição “reestruturada” foi publicada em 2008 (NOVO 
PIP - Dicionário de provérbios, idiomatismos e palavrões em uso - Francês-portu-
guês / português-francês)380 e o Dictionnaire d’expressions idiomatiques Français-
Portugais-Français (Xatara 2007)381.

380 O PIP é brevemente descrito em Xatara (2001). sobre a nova edição consta na página 
eletrônica da editora de Cultura: “Com alterações na seleção da nomenclatura e na revisão de 
algumas propostas de equivalência, o NOVO PIP assume a função de um dicionário fraseo-
lógico de usos. Apresenta cerca de 4.000 expressões idiomáticas e cada entrada é abonada por 
contexto extraído da web. A obra está dividida em três partes, cada uma delas antecedida por 
explicações para facilitar a consulta. Na primeira parte estão os 450 provérbios mais freqüentes 
no português e respectivas equivalências no francês. Na segunda parte, 2.459 idiomatismos 
do francês da França e 1.459 do português estão em ordem alfabética da primeira palavra da 
expressão.” 
381 É um dicionário online. Disponível em: http://www.cnrtl.fr/dictionnaires/expressions_idio-
matiques/. Acesso em: 31/10/2008.
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Para aprendizes de espanhol, existe, por exemplo, o dicionário Expre-
siones Idiomáticas – Valores y Usos (Fernández et al. 2004, Ed. Ática).382 

Entre diversos dicionários de expressões idiomáticas publicados por 
Joseph R. Morgan, encontra-se também Japonês-português - Expressões Idio-
máticas (Morgan 2000; Ed. Novo Século).

Obviamente não me é possível analisar ou comentar todos esses dicio-
nários. Seria necessário verificar quais deles têm as características dos DPs, 
pois na maioria eles não se destinam especificamente a aprendizes; os bilín-
gües pretendem ser úteis, por exemplo, para tradutores.383

 

6.9 Dicionários de falsos cognatos

Cognatos são palavras que têm a mesma origem. Dentro de uma língua, 
pertencem à mesma família lexical, mesmo que a grafia seja diferente (barba, 
imberbe); também em línguas distintas, podem ter a mesma grafia (colapso – es-
panhol e português) ou grafias bastante diferentes (povo, pueblo, people). 

São geralmente denominadas falsos cognatos palavras de duas ou mais 
línguas que se assemelham graficamente mas têm significados diferentes. 
Muitas vezes usa-se também a expressão falsos amigos, tradução do francês 
faux amis, provavelmente porque esse termo já foi empregado em 1928 no 
livro Les faux-amis ou les trahisons du vocabulaire anglais, de Koessler & De-
rocquigny (cf. Prado 1989: 721; Gorbahn-Orme & Hausmann 1991: 2884, 
Sabino 2004: 202). 

Tendo em vista que cognato implica “mesma origem”, Sabino (2004) 
prefere diferenciar cognatos enganosos de falsos cognatos.384 Para a autora,

382 No catálogo da editora consta: “[...] O volume contém uma seleção criteriosa de expressões 
contextualizadas, extraídas de várias fontes [...] e explicações de seu uso, além de exercícios 
de compreensão e propostas didáticas. No fim do livro, um glossário relaciona mais de 450 
expressões idiomáticas do espanhol e sua equivalência em português.”
383 sobre expressões idiomáticas e o problema da tradução, especificamente entre o francês 
e o português, cf. Xatara (1994, 1998) e vários artigos dessa autora. Problemas de tradução 
são abordados também por strehler (2002), que estudou expressões idiomáticas e outros fra-
seologismos do português do Brasil. existe uma dissertação de mestrado cujo título leva a 
crer que foi feita uma análise de dicionários bilíngües de expressões idiomáticas (reis 2008). 
Infelizmente, isso não é caso. O que a autora fez foi verificar o tratamento dado às expressões 
idiomáticas em quatro pequenos dicionários de francês-português/português-francês. Foram 
escolhidas 106 expressões constantes do “PIP” (Xatara & Oliveira 2002). 
384 Provavelmente o artigo baseia-se na tese de doutorado de sabino (2002).
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Cognatos Enganosos são unidades lexicais de duas (ou mais) línguas dis-
tintas que, por serem provenientes de um mesmo étimo, são ortográfica e/
ou fonologicamente idênticas ou semelhantes, mas que por terem sofrido 
evoluções semânticas diferentes, possuem sentidos diferentes. [...]
Falsos Cognatos são unidades lexicais pertencentes a duas (ou mais) 
línguas distintas que, apesar de serem provenientes de étimos diferentes 
resultaram – em conseqüência das evoluções fonéticas que sofreram [...] 
–, em unidades lexicais ortográfica e/ou fonologicamente idênticas ou se-
melhantes, embora seus valores semânticos sejam bastante distintos. 

(Sabino ibid.: 203)385

Depois de esclarecer que tais palavras podem ter significados diferentes 
– em duas (ou mais) línguas – em todas ou em alguma(s) de suas acepções, 
a autora dá alguns exemplos dos cognatos enganosos e dos falsos cognatos e 
mostra que em vários DBs de italiano e português não é chamado atenção 
para esses fatos, de modo que se faz necessária a elaboração de DBs espe-
ciais.386

Embora a diferenciação introduzida por Sabino seja lingüisticamente 
correta, ela não somente demandaria uma pesquisa etimológica para cada 
uma das palavras das duas línguas como também não interessa o usuário co-
mum, sobretudo não o aprendiz de línguas. Sem dúvida, seria proveitoso que 
houvesse, para os interessados, um dicionário que distinguisse os dois tipos 
de “cognatos”, mas para o aprendiz de línguas que simplesmente não quer ser 
enganado pela aparência das palavras bastaria um dicionário que mostrasse 
o perigo. 

Assim, existem, de fato, vários dicionários em cujo título aparece fal-
sos cognatos ou falsos amigos. Em um caso, numa obra publicada no Brasil, 
emprega-se o termo francês faux amis, e encontram-se também as expressões 
amigos traiçoeiros e falsos conhecidos. Em inglês, é comum o termo false friends, 
como, por exemplo, no título do verbete de Gorbahn-Orme & Hausmann 
(1991) na EIL, no qual esse tipo de dicionário é tratado sucintamente.387

385 Na Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Cognato) encontra-se a mesma diferenciação, 
sendo os cognatos enganosos chamados de heterossemânticos. Porém, o termo heterossemântico 
normalmente significado apenas “de significado diferente”.
386 em sabino (2006), um artigo muito semelhante, a autora passa a dar esclarecimentos sobre 
os termos falsos cognatos, falsos amigos, faux amis e cognatos enganosos. ela também menciona a 
dissertação de mestrado de Leiva (1994).
387 Como em todos os verbetes dessa enciclopédia, são indicadas numerosas referências biblio-
gráficas. Além de trabalhos teóricos, são citados mais de 50 dicionários de falsos cognatos, de 
vários pares de línguas. Do português, os autores fornecem os seguintes dados: a) Leonard s. 
Downes: Palavras da Onça: A Vocabulary of False Friends in English and Portuguese. Portsmouth 
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Para o francês, editaram-se no Brasil o Dicionário de Falsos Cognatos 
Francês-Português Português-Francês (Xatara & Oliveira 1995) e Les faux amis 
e outras peculiaridades da língua francesa para uso de brasileiros (Bath & Biato 
1998). Esse último, ao contrário do primeiro, é monolemático: os lemas são 
palavras francesas que podem enganar o usuário e que são explicados deta-
lhadamente, mostrando-se as diferenças entre o francês e o português. Já o 
primeiro está dividido em duas partes (uma com lemas franceses, a outra, 
com lemas portugueses), oferecendo explicações e exemplos de todos os falsos 
cognatos.388 

Para o espanhol, existem o Diccionario de Falsos Amigos Español-Por-
tuguês Português-Español (Feijóo Hoyos 1998), que anteriormente havia sido 
publicado pela Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil, 
e Ojo con los falsos amigos (Bechara & Moure 1998). O primeiro apresenta, 
em duas colunas, lado a lado, os “falsos amigos” das duas línguas, traduzindo 
cada palavra para o outro idioma e dando explicações. O segundo registra 
cerca de 1.200 pares de falsos cognatos. Em 2002 apareceu ainda o Dicionário 
Espanhol-Português de Falsas Semelhanças (Marzano Mendes).389

No caso do italiano, existe o Amici ma non troppo: dicionário italia-
no-português de falsas analogias (Budini 2002), cuja autora, professora de 
italiano, o considera um “pequeno dicionário” que não pretende ser com-
pleto. Ela avisa que os cognatos das duas línguas “diferem só em algumas 
acepções”. 

Para o inglês, há, além dos dicionários mencionados na nota 387, Fal-
sos Cognatos (Igreja 2005, Ed. Disal), Easy Way:  False Friends (Igreja 2006, 
Ed. Disal) e o Dicionário de Falsos Cognatos. Inglês-Português (Horta).

1977 [77 p.]; b) Mario Mascherpe: A tradução do inglês para o português. Os falsos cognatos. são 
Paulo 1968 [100 p.]. Desse último existe uma nova versão: Os falsos cognatos na tradução do 
inglês para o português (Mascherpe & Zamarin 1998)
388 em 2008 saiu uma segunda edição revista e ampliada. Na página eletrônica da editora 
(editora de Cultura) consta: “são 2.130 verbetes, sendo 1.203 falsos cognatos do francês em 
relação ao português e 827 do português em relação ao francês, com as semelhanças enganosas 
entre forma e significado. [...] Cada verbete inclui exemplos da palavra-entrada contextuali-
zada.”
389 Merece ser mencionado também o livro Amigos traiçoeiros (Mello & Bath 1996), sobre o 
qual se pode ler o seguinte comentário na internet: “em uma linguagem essencialmente colo-
quial e bem-humorada, o autor ensina ao leitor como evitar os erros e gafes mais comuns do 
‘portunhol’, recheando esses comentários com citações e exemplos de uso, por meio de histo-
rietas, passagens engraçadas e poemas. Usado como obra de referência ou lido de capa a capa, 
este livro permitirá ao leitor aprender muito sobre a língua espanhola, sem esforço.” 
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O ideal seria que houvesse esclarecimentos sobre a existência de 
falsos cognatos nos DBs e nos DBs híbridos, junto com a explicação das 
diferenças.390 Enquanto isso não for realidade, os dicionários especiais são 
extremamente necessários. Porém, há um problema, tanto na recepção 
quanto na produção de textos: o aprendiz tem que estar consciente do 
problema. Na decodificação, quando aparecer na LE uma palavra parecida 
com um item lexical de sua LM, ele tem que refletir se o significado desse 
último faz sentido no contexto (e mesmo se fizer sentido, pode acontecer 
que no texto em LE a palavra tenha outro significado); na codificação, 
pode ocorrer que ele se lembre de um lexema na LE semelhante àquele 
que pensaria empregar na LM, sem saber que o da LE tem um significado 
diferente. É o professor de línguas que tem que chamar a atenção dos 
alunos para essas armadilhas.391  

6.10 Dicionários pedagógicos de lin-
guagens de especialidade 

Climent de Benito (2005: 385), tendo consultado o Manual de Le-
xicografia Especializada de Bergenholtz & Tarp (1995), percebeu que “há 
muito poucos dicionários especializados de aprendizagem”, e ele menciona 
o Oxford Dictionary of Computing for Learners of English (1996) e o Diction-
naire d’Apprentissage du Français des Affaires (DAFA).392

Esse último foi mencionado em 6.2, porque pretende ser um dicioná-
rio polifuncional para aprendizes, mas ele é um DP de uma linguagem de es-

390 Vale mencionar que até mesmo em alguns DMAes – por exemplo, no Dictionnaire du Fran-
çais. Référence. Apprentissage (cf. 4.1.2.1.F) – foram incluídas observações sobre falsos cognatos 
entre a língua dos lemas e vários idiomas.
391 Análises críticas de dicionários de falsos amigos – principalmente de espanhol-português – 
são feitos em vários artigos de Bugueño Miranda (p.ex. Bugueño Miranda 2001, 2005, 2008). 
No artigo de 2008, ele afirma (p. 11) que, das várias obras (de diversas línguas) examinadas, 
apenas a de Xatara & Oliveira (1995) “demonstra obedecer a um princípio teórico-metodoló-
gico”. em Bugueño Miranda (2003) ele faz uma proposta para um novo dicionário de falsos 
amigos português-espanhol. 
392 Acaba de ser publicado o artigo de kaalep & Mikk (2008), no qual os autores descrevem 
DMTs – de estoniano – de doze linguagens de especialidade (e.g., matemática), destinados a 
aprendizes russos.
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pecialidade, do Francês Comercial. Por isso, ele será descrito mais em detalhe 
neste subcapítulo, repetindo-se algumas informações já dadas em 6.2.

Os autores (Binon e colaboradores) o consideram “semi-multilíngüe” 
porque os lemas franceses são traduzidos para cinco línguas (alemão, espa-
nhol, holandês, inglês, italiano) e, partindo dos índices, o aprendiz estran-
geiro pode chegar aos lemas, mais exatamente, às diversas acepções dos 
lemas. 

Os autores falam da “organização onomasiológica”, mas, na verdade, 
há uma parte semasiológica (alfabética), com 3.200 lemas, e uma parte ono-
masiológica, que consiste em 135 campos semânticos. De cada lema remete-
se ao respectivo campo (ou verbete temático), onde ele reaparece.

Binon, Verlinde & Selva (2005: 222s.) enumeram, entre outras, as 
seguintes “inovações principais” realizadas nesse dicionário:

o agrupamento de todas as informações lexicograficamente pertinentes •	
das quais o aprendiz do Francês como Língua Estrangeira precisa para se 
comunicar na língua estrangeira: informações morfossintáticas, sintag-
máticas, paradigmáticas e pragmáticas;
a organização sistemática ao mesmo tempo lingüística e conceitual;•	
a diferenciação sistemática dos sinônimos e das expressões sinônimas;•	
definições longas ou curtas que permitem dosar a informação;•	
a descrição sistemática da combinatória das palavras;•	
a organização das colocações segundo critérios ao mesmo tempo morfos-•	
sintáticos, semânticos e pragmáticos;
o registro de variantes geográficas, com a indicação dos limites semân-•	
ticos e das restrições de uso, assim como a atestação dos principais em-
pregos metafóricos, os quais estão relacionados à função lexicultural do 
dicionário;
a indicação dos aspectos conotativos, das restrições morfossintáticas;•	
a didatização avançada, que se manifesta nas numerosas observações e •	
notas de uso e na amplidão de certos verbetes [...];
os esquemas actanciais que visualizam e explicitam de maneira sistemáti-•	
ca todos os actantes e circunstantes dos verbos.393

Bem mais detalhes, assim como exemplos, encontram-se em Binon & 
Verlinde (2000), que é a tradução portuguesa de Binon & Verlinde (1999). 
Veja uma parte (traduzida) do verbete dinheiro:

393 O termo actantes já foi mencionado e brevemente explicado em 6.6. Na Teoria da Valência 
denominam-se circunstantes (adjuncts em inglês) os elementos não exigidos pelos verbos, ou 
seja, os adjuntos adverbiais. Cf. Borba (1996: 20, 22) ou Welker (2005: 81s.).
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•	OPERAÇÕES FINANCEIRAS ILEGAIS
Lavar dinheiro: uma pessoa, uma organização introduz no circuito legal 

dinheiro ilícito. A lavagem de dinheiro.
Desviar dinheiro: uma pessoa apropria-se de dinheiro de forma fraudu-

lenta. O desvio de dinheiro.
Extorquir dinheiro de alguém: uma pessoa, uma organização obtém di-

nheiro de alguém por ameaças, violência ou ardil. Este vigarista conse-
guiu extorquir muitos milhões de uma companhia de seguros. A extorsão 
de dinheiro.

Binon & Verlinde (2000: 101) dão o seguinte exemplo de notas de uso 
(do verbete pagamento):

• NOTAS DE USO
Devo 29 euros no restaurante. O garçom pergunta-me se tenho o valor 

exato.
- Dou 29 euros: isso dá a quantia exata.
- Tenho 25 euros. Minha colega acrescenta os 4 euros que faltam: ela 

completa a soma. [...]
- Dou 50 euros: o garçom devolve-me o troco sobre os 50 euros.
- Deixo 30 euros para o garçom: ele pode guardar o troco. Eu não tenho 

moedas de menor valor.
- Peço ao garçom para me trocar 100 euros ou para me fazer o troco de 

100 euros. Você tem troco para 100 euros?
Evidentemente, os próprios autores fazem apenas afirmações posi-

tivas. É preciso ouvir a opinião de outro expert. Tal opinião encontra-se 
em Bogaards (2002a), onde o autor apresenta uma análise minuciosa do 
DAFA. Após descrevê-lo em duas páginas e meia, ele faz algumas poucas 
observações críticas: embora a abrangência da macroestrutura seja adequa-
da, ela poderia ser um pouco maior (pois faltam itens lexicais registrados 
em outros dicionários da mesma linguagem de especialidade); a acessibi-
lidade de palavras é ótima, mas a de itens polilexicais deixa a desejar; as 
definições são compreensíveis para aprendizes com bom nível de francês e 
com conhecimentos, na sua LM, dos conceitos usados na área comercial, 
mas bem mais difíceis para aqueles que não possuem tais conhecimentos 
(por outro lado, todos os termos técnicos usados nas definições são expli-
cados no próprio DAFA); as diferenças entre sinônimos nem sempre são 
bem explicadas; os índices em LE muitas vezes forçam o usuário a buscar 
em vários verbetes até encontrar o termo procurado. Quanto a aspectos 
positivos, além dos já mencionados, Bogaards enumera os seguintes: a 
presença de muitos termos franceses utilizados fora da França; o preciso 
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sistema de remissões, graças ao qual a estrutura dos verbetes (temáticos) 
é muito boa, apesar da abundância dos dados fornecidos; as numero-
sas  informações morfológicas e sintáticas; a quantidade impressionante 
de colocações; a boa escolha dos exemplos, que podem ser usados pelos 
aprendizes como modelos na produção de textos. No final, o autor ob-
serva que, visto o DAFA pretender ser um dicionário de aprendizagem 
(“learning dictionary”), faltam esclarecimentos sobre como ele poderia ser 
usado nessa função.

Esse dicionário existe também em formato eletrônico, de livre acesso 
na internet (http://www.projetdafa.net; acesso em 04/11/2008). Já que ele se 
dirige a aprendizes avançados, interessados especificamente na linguagem da 
área comercial, as explicações são dadas apenas em francês.
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Como foi dito no item (8) do capítulo 1, todos os tipos de dicionários 

podem existir em formato eletrônico. Por isso, não serão apresentadas aqui 
aquelas características que os dicionários eletrônicos existentes têm em co-
mum com os dicionários impressos.

Antes de discorrer sobre DPs eletrônicos e de apresentar os resumos 
de diversas pesquisas empíricas, faço algumas observações sobre dicionários 
eletrônicos (DEs) em geral.

7.1 Sobre dicionários eletrônicos394

O termo dicionários eletrônicos refere-se a dicionários: 
usados no processamento computacional da linguagem natural;1. 
em CD-ROM; 2. 
online3.  (acessíveis na internet);
portáteis.4. 

Por um lado, nem sempre os autores explicitam claramente a que tipo 
estão se referindo; por outro lado, há concepções divergentes, de modo que, 
para alguns, o termo dicionários eletrônicos restringe-se aos mencionados em (1), 
enquanto outros justamente excluem esses, e há quem esqueça os portáteis.

394 Neste subcapítulo repito – com algumas modificações e atualizações – trechos de Welker 
(2004: 225-233). Aos trabalhos citados aqui devem ser acrescidos, entre outros, a tese de 
doutorado de Abel (2003), na qual o assunto “dicionários eletrônicos” também é discutido em 
detalhe, e o artigo de Gelpí Arroyo (2003), que apresenta uma breve visão geral (“característi-
cas”, “vantagens”, “perigos”, “usos, funções e objetivos” etc.). 
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Ranchhod & Eleutério (1994: 266s.), por exemplo, explicam:

Os dicionários electrónicos destinam-se a ser usados pelos computadores 
em aplicações informáticas variadas. Isso implica, além de outros aspectos, 
que as informações neles contidas tenham que ser sistemáticas e comple-
tamente formalizadas, pois só deste modo são acessíveis aos vários progra-
mas de tratamento da linguagem humana.   

Tal tipo de dicionário, muitas vezes chamado de LDB (lexical data 
base), é excluído por Lehr (1996: 313), que subdivide os outros três em dicio-
nários online – podendo ser acessados na internet – e offline (aqueles em CD-
ROM e os portáteis). Esses três tipos são comumente denominados MRD 
(machine-readable dictionary); porém, há autores que empregam MRD como 
termo genérico. Armstrong-Warwick (1995: 359), por sua vez, usa computeri-
zed dictionary para referir-se a todos os quatro tipos. Para diferenciar (2) e (3) 
dos portáteis, Petelenz (2001: 43) usa o termo dicionários para PC [personal 
computer], querendo dizer que, estando em CD-ROM ou na internet, eles 
podem ser consultados num computador de mesa.

Neste subcapítulo, não tratarei nem dos portáteis nem dos dicioná-
rios usados no processamento computacional da linguagem natural ou, como 
dizem Ranchhod & Eleutério, em programas de tratamento da linguagem 
humana. 

A respeito dos DEs portáteis (DEPs), trago apenas as seguintes in-
formações:

Os DEPs são pequenos aparelhos, como as calculadoras eletrônicas, 
que podem ser carregadas na mão (sendo, por isso, chamadas, em inglês de 
hand-held, “seguradas na mão”). Quando entraram no mercado, contendo 
menos de 5.000 lemas, os DEPs foram considerados, às vezes, “brinquedos 
didáticos” (cf. Hausmann & Honig 1982). No início dos anos 90, já conti-
nham cerca de 100.000 verbetes (cf. Schneider 1993, Sharpe 1995); hoje em 
dia, têm uma macroestrutura ainda maior, e esses aparelhos contêm, muitas 
vezes, vários dicionários ou ainda outros programas. Às vezes são chamados 
de “tradutores portáteis”.395 Taylor & Chan (1994) fizeram uma enquete so-
bre DEPs que claramente não eram pedagógicos (cf. Welker 2006: 103s.), 
razão pela qual seu estudo não é resumido em 7.3. Nesi (1999b: 57ss.) ainda 
advertiu que DEPs só podem ter a qualidade lexicográfica dos dicionários em 
que estão baseados (a qual, na época,  deixava a desejar). Nos últimos anos, 

395 Hoje em dia usa-se a expressão “dicionário portátil” também para pendrives que contêm 
algum dicionário.
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o uso desses dicionários vem aumentando, sendo bastante comum em certos 
países. Leffa (2006: 334) cita a seguinte afirmação crítica de Brown (2001: 
377): 

Em anos recentes, com o uso cada vez mais comum dos dicionários ele-
trônicos de bolso, os alunos são mais facilmente tentados a digitar uma 
palavra que eles não conhecem para obter uma resposta imediata. Infe-
lizmente esse tipo de prática raramente ajuda os alunos a internalizar a 
palavra para que ela possa ser lembrada e usada mais tarde.396

Veja os resumos das pesquisas de Koyama & Takeuchi (2004) e  Boon-
moh & Nesi (2007) em 7.3.

Quanto aos dicionários em CD-ROM, suas características são muito 
parecidas às dos dicionários online. Num primeiro momento, eles se distin-
guiam pelo fato de não poderem ser atualizados; isto é, tendo adquirido um 
CD e querendo uma versão mais recente, o usuário tinha que comprá-la; con-
tudo, hoje muitas editoras oferecem a possibilidade de o comprador atualizar, 
via internet, o CD que adquiriu. Existem DEs em CD-ROM cujo conteúdo 
é muito simples, contendo menos informações do que alguns DEs online. Por 
outro lado, os bons DEs em CD-ROM costumam ser mais informativos do 
que a maioria dos DEs existentes na internet.  

Apesar de todas as vantagens, a previsão de Meijs (1992: 152, apud Nesi 
1999: 55) de que “daqui a mais ou menos uma década, dicionários on-line em 
disco ou CD-ROM serão sem dúvida a regra e não a exceção” não se tornou re-
alidade.397 Primeiro, porque nem para todos os idiomas ou pares de línguas (no 
caso de dicionários bilíngües) existem tais CDs, de qualidade aceitável, segun-
do, porque muitos usuários não dispõem de meios financeiros para comprá-los 
e/ou não têm acesso fácil a um computador. E há situações de leitura – por 
exemplo, em bibliotecas – nas quais não se pode consultar um DE, ou simples-
mente não se quer ligar o computador somente para consultar alguma palavra. 
Quanto aos dicionários online, o usuário pode às vezes ficar irritado com a len-
tidão do acesso à internet, preferindo consultar um dicionário impresso.398 

396 Tradução de Leffa. Dados bibliográficos fornecidos por Leffa: BrOWN, H. D. Teaching by 
Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. 2; ed. London: Addison Wesley 
Longman, 2001.
397 Vimos acima que o termo online significa “disponível na internet”. Mas ele tem sido usado 
também – às vezes grafado on-line – no sentido de “podendo ser lido por um computador” (cf. 
Miller et al. 1990: 235, Leffa 2001). 
398 Araújo (2006), baseando-se em vários autores, diz que “os dicionários eletrônicos avançarão 
cada vez mais no sentido de substituir o dicionário no papel, porém esse continuará a existir, 
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Existe um tipo de software que é às vezes chamado de “dicionário 
eletrônico”: trata-se de um programa que, ao se ler um texto e colocar o cur-
sor sobre determinada palavra, faz aparecer o respectivo verbete. Tais progra-
mas existem em vários graus de perfeição. Trojanus (2002: 10), por exemplo, 
lamenta que alguns não reconhecem palavras flexionadas. Programas mais 
avançados conseguem não somente isso como também facilitar a distinção de 
acepções: quando o usuário apontar para, ou clicar em, levou, na expressão 
levou uma surra, abre-se uma janela com vários equivalentes de levar, dife-
renciados por informações co-textuais, dentro das quais a palavra surra  (cf. 
Thielen, Breidt & Feldweg 1998). Não considero tais programas verdadeiros 
DEs, pois o usuário não precisa fazer nem o esforço de digitar ou escolher 
o lema. Mas é claro que o software abrange um DE, daqueles necessários no 
processamento computacional da linguagem natural.

Num estágio mais avançado ainda, esses programas fornecem imedia-
tamente o equivalente ou – em dicionários monolíngües – a definição; por 
exemplo, pondo-se o cursor sobre bateram, no sintagma bateram em retirada, 
ver-se-ia imediatamente o significado dessa expressão (cf. Chanod 2001). Tais 
programas são considerados “sensitivos ao contexto” (cf. Leffa 2006: 324).

Leffa, autor brasileiro que já escreveu sobre o uso de DEs em 1991, 
descreve um software desse tipo, que foi desenvolvido por ele para ser usado 
especialmente no ensino de línguas. O professor pode adaptar aos textos que 
os alunos devem ler o dicionário subjacente, a saber, o DE a partir do qual 
são produzidas as informações mostradas ao usuário. Exemplificando com a 
expressão idiomática get past, Leffa (2001) explica: 

No módulo do professor, existe um verbete para “get”, outro para “past” 
e um terceiro para “get past”; quando a atividade [de compreensão de 
texto] é criada, para produzir o módulo do aluno, o dicionário seleciona 
automaticamente o maior segmento encontrado dentro do texto, no caso, 
“get past”. Isso vale não só para expressões idiomáticas mas para qualquer 
outro segmento, incluindo, por exemplo, locuções, provérbios, clichês, 
frases prontas, etc. [...]. No módulo do aluno, depois que a atividade foi 
produzida, ao correr o mouse sobre o texto, cada segmento é discretamen-
te destacado, mudando de cor e mostrando que há por trás da palavra um 
link para uma tradução ou explicação. Se o aluno clicar na palavra com 
o mouse, aparece a tradução, tão geral ou tão específica quanto desejar o 
professor no momento de preparar a atividade.  

visto que é mais barato, não precisa de um computador para acessá-lo, o usuário pode utilizá-lo 
independente do lugar ou das circunstâncias - como na falta de energia elétrica, por exemplo 
– e tem durabilidade”.
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As traduções ou explicações mencionadas por Leffa são geralmente 
chamadas de glosas eletrônicas.399 

Antes de falar, em 7.2, sobre DEs pedagógicos em CD-ROM, quero 
entrar mais em detalhes sobre dicionários online, muitos dos quais podem 
ser consultados direta e gratuitamente, ao passo que outros podem ser acessa-
dos apenas mediante pagamento de uma taxa de adesão. Há uma terceira si-
tuação, em que basta registrar-se, ou a consulta é grátis por tempo limitado. 

Storrer & Freese (1996), que apresentam uma excelente introdução ao 
assunto “dicionários online”, diferenciam os seguintes tipos:

dicionários prontos – são dicionários colocados na internet por uma 1. 
editora ou instituição; trata-se: 
a) da versão eletrônica de dicionários impressos, sem modificações  

no conteúdo (porém, pode haver atualizações);
b) de dicionários especialmente concebidos para aproveitar as vanta-

gens do hipertexto;   
2.  dicionários em construção: 

a) o autor ou os autores ainda estão elaborando-o, mas já colocaram 
na internet a parte que está pronta;

b) o dicionário está sendo construído por colaboradores voluntários, 
que contribuem com verbetes.

Uma tipologia deve levar em conta também a existência ou não de hi-
permídia. Dicionários que contêm somente texto (com links de um lugar para 
outros) constituem hipertextos. Já um dicionário com hipermídia contém, 
além de textos, imagens e/ou sons.

Muitos dicionários online (como também aqueles em CD-ROM) dis-
tinguem-se dos tradicionais por usarem cores variadas para destacar certos 
componentes dos verbetes.

A maior vantagem dos dicionários online – e dos DEs em geral – são 
as facilidades de busca. 

A mais comum é: querendo-se consultar determinado lexema, digita-
se a palavra – ou ela é escolhida numa lista alfabética de lemas – e imediata-
mente (depois de clicar) é mostrado o verbete.

Outras possibilidades de busca, como as seguintes, não existem em 
todos os dicionários:

399 O relato de Leffa de uma pesquisa sobre a utilização de tais glosas na recepção de textos 
de Le é resumido em Welker (2006: 386ss.). Leffa (2006), depois de descrever novamente o 
software ou “dicionário eletrônico” e de discutir vantagens e desvantagens de seu uso, relata 
duas novas pesquisas empíricas.
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O usuário não se lembra da palavra inteira; digitando só uma parte, rece-•	
be como resultado todos os lemas que contêm o grupo de letras digitado, 
o que talvez o ajude a se lembrar da palavra. 
Esse modo de busca é especialmente útil em pesquisas lingüísticas quan-•	
do se quer obter todas as palavras que, por exemplo, têm determinado 
prefixo, sufixo ou radical.
Também muito útil para pesquisadores é a possibilidade de se obterem •	
listas de palavras pertencentes a determinada classe gramatical ou mar-
cadas diassistematicamente (desde que as marcas existam no dicionário): 
escolhendo-se, por exemplo, gíria e a letra b, são mostradas todas as acep-
ções de lexemas com inicial b e que contenham essa marca; pode-se tam-
bém juntar classe gramatical e marca de uso, de modo que se obtenha, 
por exemplo, todos os adjetivos da área da astronomia.400 
Há dicionários que acham o verbete correto mesmo que se grafe o lema •	
de modo errado (dentro de certos limites), por exemplo, chícara ou xato 
em vez de xícara e chato (assim no dicionário Michaelis Moderno Di-
cionário da Língua Portuguesa, acessível somente para assinantes UOL; 
endereço <http://www1.uol.com.br/michaelis>).
Muito importante é a possibilidade de o usuário encontrar determinado •	
fraseologismo. Nos dicionários em formato de livro, isso é freqüente-
mente um problema, pois não se sabe em que verbete ele está registrado. 
Naqueles DEs que permitem a busca do texto inteiro (full-text), o con-
sulente pode: a) digitar um dos componentes, recebendo como resposta 
uma lista de todas as ocorrências do lexema digitado, entre elas os frase-
ologismos; b) digitar dois componentes; nesse caso, em diversos dicioná-
rios, não lhe será mostrado apenas a expressão, e sim todas as ocorrências 
dos dois componentes, mesmo separados; no entanto, há dicionários que 
dão como resultado da busca somente o fraseologismo procurado. 
Uma outra facilidade de busca é o fato de haver •	 links do verbete que se 
está consultando para outras informações, por exemplo, para outros di-
cionários, para abonações não arroladas no próprio verbete, para esclare-
cimentos gramaticais (por exemplo, tabela de conjugação), para lexemas 
semanticamente relacionados, para colocações.  

Quanto à inclusão de multimídia, vários metalexicógrafos têm lamen-
tado que esses recursos ainda não tenham sido aproveitados suficientemente, 
apesar de ser tecnicamente possível estabelecer links para arquivos de som, 
imagens e vídeos. Obviamente, são os custos que impedem um aproveita-
mento mais generalizado. 

O ideal seria poder-se acessar a pronúncia dos lexemas, imagens dos re-

400 essas e outras facilidades de busca existiam no dicionário de português da empresa Priberam 
(http://www. priberam.pt.dlpo) quando o acessei em 2004.



421

7. DICIONÁrIOs eLeTrôNICOs

ferentes, talvez o som designado por verbos como crepitar ou ranger, ou ainda 
vídeos mostrando ações como torcer ou driblar (cf. Lemberg 2001: 120s.). Na 
sua tese de doutoramento, na qual aborda todas as questões ligadas aos DEs,  
Petelenz (2001) fez uma proposta para um dicionário bilíngüe que conteria 
links para tais arquivos. A respeito de ilustrações visuais, Lemberg (2001: 
118s.) salienta que imagens e vídeos têm que ser inequívocos e menciona, 
como mau exemplo, uma imagem que, no lema saltar, mostra um atleta fa-
zendo salto em altura, o que levaria o consulente a pensar que saltar signifique 
“praticar salto em altura”.

No que diz respeito àqueles links, dentro de um dicionário, que levam 
o usuário a outros sites, Welker (2003: 299) citou o exemplo de Logos401, na 
versão de 2002. A versão atual é um pouco diferente, mas ainda existem, em 
cada verbete, entre outras, as seguintes âncoras de link: Som, Imagem, Busca 
e Contexto. Clicando-se em “Som”, aparece uma outra página da internet 
com gravações (muitas vezes de músicas) nas quais ocorre o lexema em tela. 
O mesmo acontece quando se clica em “Imagem”: o dicionário procura, via 
Google, todos os sites de imagens nos quais é mencionado o lexema; não se 
trata, portanto, apenas de ilustrações da palavra; contudo, quando a pala-
vra designar coisas concretas, obtém-se, freqüentemente, informações muito 
úteis (por exemplo, no lema engenho). Clicar em “Busca” é a mesma coisa 
que digitar o lexema no Google, ou seja, não se obtêm explicações, e sim 
ocorrências da palavra. Também a âncora de link “Contexto” leva a ocor-
rências, mas desta vez em um corpus chamado Logos Library (anteriormente: 
Wordtheque)402, constituído principalmente de obras literárias. É um auxílio 
precioso, porém, infelizmente as abonações não são divididas por acepções. 
Dessa forma, pode acontecer que se tenha que procurar em vários textos até 
achar uma ocorrência de determinada acepção, ou não encontrar nenhuma.  
Além dos links mencionados, há também um para a Wikipédia e um para a 
pronúncia (embora não no caso de todas as línguas).  

401 É um dicionário multilíngüe que registra 8 milhões de lemas de 251 línguas (dados de 
10/10/2008, na página http://www.logos.it/about_logos/about_Logos_Group/dictionary.
html). Como ele é feito com a colaboração de internautas, o número de línguas nas quais são 
fornecidos equivalentes varia de lema para lema; por exemplo, sal é traduzido para 110 línguas. 
O dicionário é disponível em: <http://www.logos.it> (acesso em 10/10/2008). 
402 em 18/06/2004, esse corpus continha, segundo os organizadores, 707.737.941 palavras e 
era composto de 35.109 textos (ou obras). As línguas nas quais havia mais textos eram: espa-
nhol (6.572), italiano (5.464), inglês (4.519), francês (2.650), alemão (2.455) e português 
brasileiro (2.031). Juntando-se a variedade americana com a européia (432), o português era o 
quinto idioma mais bem representado.
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No TLFi (isto é, no Trésor de la Langue Française informatizado), as 
abonações são citadas na mesma página e referem-se sempre a uma determi-
nada acepção. Os verbetes têm a diagramação do dicionário em papel, mas 
pode-se destacar com diversas cores, por exemplo, a definição, construção 
gramatical, o autor da abonação, a fonte da abonação, a própria abonação, 
sinônimos. Além disso, esse dicionário oferece tantas possibilidades de busca 
que não cabe aqui descrevê-las todas. Quero apenas destacar as seguintes: 
digitando-se uma forma flexionada ou uma grafia errada (por exemplo, apsolu 
em vez de absolu), ou ainda indicando apenas a pronúncia, mediante trans-
crição fonética, o dicionário acha o verbete. O TLFi encontra-se no endereço 
<http://atilf.atilf.fr/tlf.htm> (acesso em 10/10/2008).403

Enquanto, no TLFi, as informações sobre cada lema são extremamente 
detalhadas, os verbetes da maioria dos dicionários online deixam muito a de-
sejar, pois eles oferecem apenas as parcas informações que se encontram nos 
verbetes das mesmas obras em formato de livro. 

Já mencionei um dicionário multilíngüe, o Logos. Há outros, menores 
e com menos opções. Neles, muitas vezes é preciso escolher primeiro o par de 
línguas entre as quais se quer procurar equivalências. Em muitos desses di-
cionários faltam lemas bem comuns (por exemplo, acatar no LangtoLang, no 
endereço <http://www.langtolang.com>, acesso em 10/10/2008), e em prati-
camente todos eles não há outras informações além de um ou dois equivalen-
tes (sem nenhuma explicação), que ainda por cima às vezes estão errados. 

No que diz respeito aos DBs eletrônicos, temos que diferenciar, prin-
cipalmente, aqueles que são apenas as versões informatizadas de dicionários 
impressos e dicionários que foram ou estão sendo elaborados especialmente 
para a internet.

Nos primeiros, há as mesmas diferenças já encontradas nos monolín-
gües: alguns fornecem pouquíssimas informações, listando apenas diversos 
equivalentes de forma cumulativa (é o caso dos bilíngües da Porto Editora 
e Michaelis, de acesso restrito aos assinantes), outros trazem as informações 
minuciosas dos bons dicionários. Dois exemplos desses últimos são os da 
linha PONSline (na qual o alemão é combinado com o inglês, o francês, o 
espanhol, o italiano e o polonês; endereço: http://www.pons.de; acesso em 
12/10/2008) e os da linha Wordreference (no endereço http://www.wordrefe-

403 em termos de opções de busca e quantidade de informações, o Oxford English Dictionary 
online (http://dictionary.oed.com) é parecido com o TLFi, mas o acesso não é de graça. Porém, 
um “tour” grátis pelo OeD online mostra o que ele oferece. 
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rence.com, acesso em 12/10/2008), que combina o inglês com várias línguas 
(desde 2008 também com o português), além de oferecer espanhol-francês e 
espanhol-português. Esse último DB é a versão eletrônica do Gran dicciona-
rio español-portugués português-espanhol (2001).404 Por exemplo s.v. quebrar, 
mostram-se nesse DB, além do substantivo, 16 acepções do verbo, todas com 
uma frase-exemplo e sua tradução. Informa-se também em quais outros ver-
betes quebrar é usado em exemplos. Também há um link para um fórum 
de discussão, no qual podem ser encontradas sugestões para a tradução de 
expressões que não constam no dicionário (e.g. botar para quebrar).

Dicionários online não baseados em obras existentes podem ter duas 
feições: a) os verbetes são elaborados aproveitando-se todos os – ou vários – 
recursos eletrônicos mencionados acima; b) o dicionário busca os equivalen-
tes numa base de dados.

DEs bilíngües do tipo (b) foram, e continuam sendo, elaborados, 
por exemplo, em duas universidades alemãs (nas cidades de Chemnitz e 
Munique).405 Eles são chamados de Beolingus e LEO, respectivamente. 
Digitando-se um lexema, são listadas todas as ocorrências desse lexema 
constantes da base de dados, junto com os equivalentes. Dessa forma, são 
mostrados não somente diversos equivalentes da palavra isolada como 
também traduções de colocações e idiomatismos. É justamente essa a 
vantagem desses dicionários, além da grande quantidade de lemas e do 
fato de que podem ser procurados fraseologismos (desde que ocorram 
em algum lugar na base de dados). A grande desvantagem é que, além 
das colocações e de indicações da classe gramatical, não se acham escla-
recimentos (por exemplo, marcas diassistemáticas) sobre os lemas e os 
equivalentes. O Beolingus inclui três DBs (alemão combinado com inglês, 
espanhol e português lusitano). No caso do inglês, afirma-se que há “mais 
de 900.000 traduções,  com exemplos e dicas, explicações, sinônimos, 
dizeres, aforismos e citações”. O DB de alemão-português oferece, por 
enquanto, bem menos lemas e recursos. No LEO, o alemão estava com-

404 sobre esse DB dão-se as seguintes informações (em http://www.wordreference.com/espt): 
“Mais de 100.000 palavras e expressões, 200.000 traduções e exemplos de uso. Transcrição 
fonética de todos os lemas, tanto espanhóis quanto portugueses. Um extenso repertório léxico, 
que abrange desde o português e o espanhol de uso cotidiano até termos de áreas especializa-
das, como a economia ou a informática. Muitas notas gramaticais e culturais permitem am-
pliar o vocabulário e compreender facilmente o significado e o uso correto de palavras e frases 
complicadas. 1.296 páginas em papel.” 
405 Havia um terceiro, elaborado em Dresden, mas ele parece não estar mais disponível. sobre 
esse DB, cf. Welker (2003: 302s.).
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binado com o inglês, francês e espanhol; em 2008 foram acrescidos o 
italiano e o chinês. Como no Wordreference, existe um link para um fórum 
de discussão. No DB de alemão-inglês/inglês-alemão, há mais de 500.000 
lemas e a pronúncia da maioria deles. No de alemão-espanhol/espanhol-
alemão, são, no momento, apenas 117.700 lemas, e não são fornecidos 
arquivos de pronúncia em espanhol. O Beolingus e o LEO estão disponí-
veis em <http://dict.tu-chemnitz.de> e <http://dict.leo.org/> (acessados 
em 12/10/2008).406 

Um outro tipo de DE é o WordNet. Chamado de “online lexical da-
tabase” (“base de dados lexicais online”), ele foi descrito detalhadamente por 
Fellbaum (1990, 1999) e Miller et al. (1990). O título WordNet refere-se ao 
fato de que os lemas (ingleses) são inseridos numa “rede lexical”; isto é, de 
todos os lemas (nas diversas acepções) são mostrados sinônimos, antônimos, 
hiperônimos, hipônimos, palavras derivadas e outras relações paradigmáticas, 
mas também construções sintáticas e muitas abonações.407 

Os lemas são também apresentados dentro de uma “rede” no DE visu-
al Thinkmap Visual Thesaurus (http://www.visualthesaurus.com/; acesso em 
12/10/2008). Nesse DE, do qual apenas alguns poucos acessos são gratuitos, 
o lema é apresentado no centro de um gráfico, e dele partem “braços”, ou 
linhas, em várias direções para itens lexicais relacionados de alguma maneira 
com o lema. Clicando-se em qualquer um desses itens, esse torna-se, por 
sua vez, o centro de uma nova rede lexical. Clicando-se em certos pontos, 
aparece uma definição e um ou dois exemplos. Além disso, pode-se ouvir a 
pronúncia.408  

É preciso mencionar que existem sites que buscam lemas em vários 

406 Humblé & Verlinde (2007), no seu artigo intitulado “rumo a uma terceira geração de 
dicionários eletrônicos”, mencionam e brevemente descrevem, entre outros, o Beolingus,  
Dict.cc (um DB de alemão-inglês) e o woerterbuch.info. No Dict.cc (http://www.dict.cc), no qual 
os equivalentes são aqueles do Beolingus e de um outro dicionário, existem links para outras obras 
de referência, como Wikipedia, Merriam-Webster e o já mencionado PONSline. No woerterbuch.
info (www.woerterbuch.info), o alemão é combinado com o inglês, o francês, o espanhol e o 
italiano. segundo consta na primeira página, há – certamente no total dos quatro DBs – mais de 
3 milhões de traduções e sinônimos.  
407 estão sendo elaboradas versões do WordNet em outras línguas. Dias-da-silva & Moraes 
(2003) escrevem sobre a elaboração de tal base de dados lexicais – ou “thesaurus” – no Brasil.
408 Duran (2008) diz sobre esse De que ele “utilizou um aplicativo de construção de mapas 
mentais[...], o Thinkmap[...], para exibir a rede de conexões semânticas entre os itens lexicais. 
É um dicionário sem verbetes que permite ao usuário personalizar algumas opções de exibição 
dos resultados de consulta.” ele é mencionado também por Humblé & Verlinde (2007).
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DMs e DBs. Um desses sites é o OneLook Dictionary Search (http://www.
onelook.com/; acesso em 12/12/2008). Aparentemente ele não reconhece le-
xemas portugueses.

No que diz respeito àqueles DBs que são mais informativos, dando 
diversos tipos de explicações, eles deveriam - como foi dito em 4.2 – ser di-
ferenciados conforme suas funções, levando-se em consideração, no mínimo, 
o idioma do usuário. DEs, nos quais não falta espaço, poderiam muito bem 
existir em duas versões – uma para falantes da língua-fonte (LF), e outra para 
falantes da língua-alvo (LA). Na primeira, a metalíngua seria a LF e haveria 
mais informações sobre o equivalente; na segunda, a metalíngua seria a LA, 
e dar-se-iam mais detalhes sobre o lema. É o que propõem Petelenz (2001) 
e Welker (2003: 323-328). Mas, embora não haja falta de espaço, o meio 
eletrônico não elimina o trabalho de elaboração.

7.2 Dicionários pedagógicos eletrônicos 
(DPEs)

Foi dito no item anterior que a maior vantagem dos DEs são as facili-
dades de busca. Devido a essa característica, poder-se-ia pensar que qualquer 
DE seja automaticamente pedagógico. Entretanto, considero pedagógicos 
apenas aqueles DEs cujo conteúdo – especificamente as informações dadas 
nos verbetes – possui elementos elaborados, ou oferecidos, “pensando-se no 
aprendiz”, e viu-se, também em 7.1, que muitos dos DEs são apenas versões 
eletrônicas de dicionários comuns e que outros – embora existindo somente 
como DE – tampouco dão as informações de que aprendizes de línguas pre-
cisam.

Por outro lado, há dois tipos de ferramentas eletrônicas que certamen-
te facilitam a compreensão de leitura em língua estrangeira.

O primeiro é o “glossário eletrônico”. Vários autores realizaram estu-
dos sobre tais “glossários” (o termo mais correto seria glosas), chamando-os 
de dicionários eletrônicos (por exemplo, Leffa 1991, 1992, 1993, 2001, 2006; 
Laufer 2000; Laufer & Hill 2000; Peters 2007). A grande diferença entre 
eles e os DEs é que, no caso das glosas, o usuário não precisa nem procurar o 
lema nem ler verbetes inteiros e escolher a acepção apropriada, já que, via de 
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regra, basta clicar na palavra a ser consultada, que é traduzida ou definida de 
acordo com o contexto (cf. a descrição do software de Leffa em 7.1). Como 
eles são os objetos de estudo da maioria das investigações sobre consultas 
lexicais em meio eletrônico,409 resumos de tais pesquisas foram incluídos em 
Welker (2006).

O outro tipo de ferramenta eletrônica que ajuda quando, na lei-
tura em LE, se encontra uma palavra ou expressão desconhecida são as 
canetas tradutoras, às vezes chamadas de “quickionary” ou “quicktionary”, 
que traduzem as palavras quando se passa esse scanner portátil em cima 
delas. Na verdade, essas “canetas” podem também ajudar na leitura em 
LM, e pode haver uma combinação de LM e de LE. Por exemplo, existe 
o Dicionário Digital Aurélio, sobre o qual consta no site da editora Positi-
vo (http://www.aureliopositivo.com.br/aurelio/eletronicos/02.asp; acesso 
em 07/11/2008): 

[...] para acessar as mais de 2.000 páginas da edição impressa do mais po-
pular dicionário da língua portuguesa, basta escanear uma palavra para ver 
sua definição no visor de cristal líquido do dispositivo. Além do imenso 
conteúdo léxico-gramatical do Aurélio, o equipamento ainda oferece um 
tradutor de palavras, frases e expressões do inglês para o português. O 
Aurélio Digital é capaz de capturar palavras escritas em várias fontes (tipos 
de letra) dos mais variados tamanhos e em várias combinações de cores, 
lendo até mesmo impressos com baixa qualidade gráfica. [...] Como tra-
dutor inglês-português, [...] o dicionário digital reconhece e traduz mais 
de 480 mil palavras e expressões. 410

Embora nesses dois tipos de ferramenta esteja embutido um dicionário 
eletrônico, eles não podem, do ponto de vista do usuário, ser considerados 
verdadeiros DEs. Por isso, não serão levados em consideração aqui.  

Cabe ainda mencionar o uso de multimídia no ensino/aprendizagem 
de línguas estrangeiras. Esses multimídia (dos quais podem fazer parte glosas 
e mesmo DEs) são descritos e estudados na área chamada CALL (Computer-
Assisted Language Learning, Aprendizagem de Línguas Assistida por Compu-
tador). Foram publicados muitos trabalhos sobre isso,411 mas, não se tratando 

409 “Até o momento, a maioria das pesquisas sobre dicionários eletrônicos tem se preocupado 
com o uso de glossários que fazem parte de materiais de cursos de línguas modernas [...].” 
(Nesi 2000a: 845)
410 esse scanner é mencionado por Duran (2008: 88). 
411 Veja, por exemplo, os artigos publicados na revista Language Learning & Technology, todos 
eles disponíveis na internet (<http://llt.msu.edu/archives/default.html>). Além de CALL, sigla 
usada há bastante tempo, existe agora também GALL (Google-Assisted Language Learning) – cf. 
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especificamente de dicionários, tampouco falarei sobre CALL.

Existe uma ampla literatura sobre DEs, mas provavelmente os primei-
ros artigos nos quais aprendizes ou a aprendizagem foram mencionados são 
os de Sharpe (1995) e de Boukreeva (1996).412 Sharpe tratou apenas de DEs 
portáteis (principalmente de inglês-japonês), ao passo que Boukreeva descre-
veu brevemente um DB informatizado (de francês-russo) elaborado por ela. 
O trabalho mais recente é a tese de doutorado de Duran (2008a), na qual boa 
parte é dedicada a uma proposta para DPEs bilíngües “de apoio à escrita na 
LE”.413 

7.2.1 Dicionários pedagógicos em CD-ROM

Dicionários que não deixam dúvidas quanto ao seu caráter pedagógico 
são os learners’ dictionaries. Por isso, começo a tratar de DMAEs (em CD-
ROM). 

Obviamente houve uma evolução. Ao contrário do que fiz no caso dos 
DMAEAs (de inglês) impressos, não vou me estender sobre essa evolução, e 
sim mostrar as características dos dicionários mais recentes. Minha tarefa foi 
grandemente facilitada por Rizo-Rodríguez (2008), que analisou e comparou 
tais DPEs. Portanto, baseio-me no artigo dele, resumindo e citando-o.414

o artigo de Chinnery (2008).
412 Há também trabalhos sobre a informatização de learners’ dictionaries impressos.
413 Cf. nota 244. em comunicação pessoal, a autora descreveu o conteúdo dos verbetes da 
seguinte maneira: “1) Apresentam-se as diferentes acepções da palavra-chave, incluindo ex-
pressões e colocações, com hiperlinks para que o usuário escolha um deles. 2) Apresentam-se 
exemplos bilíngües, deixando em destaque os itens lexicais de L2 propostos como equivalentes 
para expressar o sentido escolhido pelo usuário, seguidos de notas de uso, baseadas em evi-
dências de dificuldades colhidas em corpus de aprendizes. Cada um desses itens equivalentes 
tem um hiperlink, a partir do qual o usuário poderá visualizar o terceiro conteúdo. 3) Diversos 
exemplos em L2 nos quais o item lexical proposto como equivalente tem o sentido escolhido 
pelo usuário (tirados de corpus de L2 com o propósito de ilustrar as diversas possibilidades de 
uso).”
414 Também Tribble (2003) analisa e avalia Des de inglês em CD-rOM (Cambridge Interna-
tional Dictionary of English on CD-ROM, English Dictionary for Advanced Learners, Longman 
Interactive English Dictionary, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford Ad-
vanced Learner’s Dictionary on CD-ROM). As versões são as de 2000, exceto no caso do penúl-
timo, que é de 2002.  Um pouco mais antigos, isto é, de 1996 a 1998, são os Des examinados 
por Heuberger (2000). Nessa tese de doutorado, o autor examinou e comparou detalhada-
mente muitos componentes (definições, exemplos, colocações,  ilustrações visuais etc.) de nove 
DMAes de inglês, sendo cinco em papel e quatro em CD-rOM. Para cada componente, ele 
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Esse autor espanhol comparou as versões eletrônicas dos seguintes 
DMAEAs (cujas versões impressas – duas das quais com títulos diferentes 
– foram descritas ou mencionadas em 4.1): Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary, Collins Cobuild Advanced Learner’s Dictionary, Longman Dictio-
nary of Contemporary English, Macmillan English Dictionary for Advanced Le-
arners e Oxford Advanced Learner’s Dictionary.415 Usando as siglas CALD2, 
COBUILD5, LDOCE4, MED2 e OALD7, respectivamente, ele examinou 
os seguintes itens: interface gráfica, acessibilidade das informações,  macro-
estrutura, microestrutura, existência de links para informações suplementares 
(por exemplos, outros dicionários ou multimídia), possibilidade de copiar 
ou imprimir, possibilidade de o usuário escolher as informações oferecidas 
(“customization”, customização).

Não cabe, neste livro, descrever em detalhe esses DPEs, ou seja, tudo 
que eles oferecem e, por exemplo, a interface de cada um. Resumo ou cito 
apenas algumas observações de Rizo-Rodríguez.

Sobre a interface, ele diz que se nota um nítido avanço: inovações a 
deixaram mais moderno e elegante, e o acesso aos menus e opções ficou mais 
fácil; foram incluídos mais links para fora do próprio dicionário assim como 
janelas pop-up que permitem que se acessem diretamente processadores de 
texto ou a internet. Essas e outras facilidades aumentam a amigabilidade des-
ses DEPs. Ainda segundo o autor, as interfaces do LDOCE4 e do OALD7 
destacam-se por permitir acesso ao maior número de extras e de livros com-
plementares; já o CALD2, o LDOCE4 e o MED2 são os únicos que têm 
uma interface moderna, em camadas (“layered”)416.

A respeito das facilidades de busca, Rizo-Rodríguez afirma o seguinte:

DEs ultrapassam dicionários em papel no seu potencial de busca. O soft-
ware localiza todas as ocorrências das palavras no dicionário inteiro. As-
sim, o usuário obtém informações sobre itens lexicais não somente por 
aparecerem no verbete principal, mas também quando ocorrem em pa-
lavras derivadas, palavras compostas, verbos frasais, expressões idiomáti-
cas, colocações, definições ou exemplos. Porém, as capacidades de busca 
dos cinco DEs não são idênticas. O MED2, o CALD2 e o COBUILD5 
(nessa ordem) oferecem a gama mais ampla. OALD7 é levemente menos 
informativo porque sua ferramenta de busca simples localiza as palavras 

deu sugestões para melhorias. Na conclusão, resumiu os pontos fortes e os pontos fracos dos 
nove dicionários analisados.  
415 A versão impressa da primeira edição do MeD  foi descrita em 4.1.1.6, a dos outros dicio-
nários – nas edições de 1995 – foi apresentada em 4.1.1.5.
416 Veja uma breve descrição de tal interface em 7.3 no resumo de Tono (2000). 
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somente como lemas e em expressões idiomáticas, verbos frasais e coloca-
ções, e o LDOCE4 procura as palavras somente nos respectivos verbetes. 
Qual ferramenta de busca é a mais prática para um determinado usuário 
depende de suas necessidades e nível de proficiência. Uma ampla gama de 
possibilidades de busca é mais útil para usuários avançados, pesquisadores 
e professores de ILE, que podem querer procurar informações detalha-
das sobre como um certo item lexical é usado em expressões idiomáticas, 
exemplos, colocações ou definições. Aprendizes de língua, ao contrário, 
podem simplesmente precisar de acessar uma palavra de maneira rápida, 
indo diretamente ao verbete principal.

A macroestrutura é idêntica à das respectivas versões em papel, ha-
vendo, porém, no LDOCE4 e no OALD7 o acréscimo de 9.000 ou 10.000 
verbetes enciclopédicos, tirados, no primeiro caso, do Longman Dictionary of 
English Language and Culture, e no segundo, do Oxford Guide to British and 
American Culture.

A microestrutura é uma “réplica exata das versões em papel”. No en-
tanto, como já foi aludido, a apresentação é diferente: em dois dicionários, 
o verbete é apresentado como nos respectivos DMAEs, ao passo que no 
CALD2, no LDOCE4 e no MED2 ele é dividido em “camadas”, ou seja, 
na primeira página do verbete há links para mais informações. Além de não 
possuir esse modo de apresentação, o COBUILD2 é, dos cinco, o DPE que 
menos informações suplementares oferece.

Um dos recursos complementares – que apenas o COBUILD2 não 
tem – é o acesso a um dicionário onomasiológico (ou semelhante): 

No CALD2, “cada significado das palavras é acompanhado de um botão •	
que abre um ‘Smart Thesaurus’”, no qual se encontram muitas “expres-
sões semanticamente relacionadas”, definições e exemplos; e há também 
um índice para as diversas categorias semânticas.
No MED2 “está incluído um thesaurus que fornece, para cada signifi-•	
cado das palavras, sinônimos, antônimos, palavras relacionadas e suas 
definições”, mas falta um índice. 
Do LDOCE4 faz parte o •	 Longman Language Activator (2ª edition, de 
2002). Ele pode ser acessado separadamente ou a partir do dicionário 
alfabético.  
No OALD7 está integrado o •	 Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary 
(1997), “um dicionário onomasiológico” que registra  630 palavras-chave 
em ordem alfabética. Cada uma representa uma “esfera semântica” que 
“abrange subáreas semanticamente relacionadas e os respectivos itens le-
xicais, todos eles acompanhados de uma definição e de frases-exemplo”. 
Esse thesaurus também está disponível como recurso independente, mas 
pode ser consultado a partir do OALD7 alfabético.  
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Quanto a buscas avançadas, algumas possibilidades foram mencionadas 
em 7.1. Rizo-Rodrígues diz que elas são “uma das indicações mais claras do po-
tencial de DEs como ferramentas de ensino/aprendizagem de línguas”. Nova-
mente é somente o COBUILD2 que não oferece o recurso de buscas avançadas 
(ou complexas); mas ele compensa isso com duas facilidades específicas: busca 
fonética (por exemplo, digitando-se “rite”, aparece  “rite”, “right” e “write” – 
palavras pronunciadas da mesma maneira) e busca morfológica  (pela qual se 
obtém a forma básica de palavras flexionadas irregularmente; digitando-se, por 
exemplo, “mice”, consegue-se a forma do singular “mouse”).

Outros recursos importantes sobretudo para “professores de ILE e 
pesquisadores, que podem facilmente empregar os resultados das sofisticadas 
buscas” são as possibilidades de copiar e/ou de imprimir os textos constan-
tes dos dicionários. Copiar e imprimir os resultados das buscas avançados é 
possível somente no CALD2 e no MED2. No que diz respeito ao próprio 
verbete, ele pode ser copiado em todos os cinco DPEs, mas somente no caso 
do COBUILD5 e do MED2 é copiado o texto sem alteração das propriedades 
(ou seja, com as mesmas cores e fontes, com transcrição fonética etc.).

Existem ainda alguns extras em todos os cinco DPEs, mas não posso 
entrar nesses detalhes. Porém, considero especialmente importante mencionar 
o que Rizo-Rodríguez constatou no que concerne à existência de multimídia: 

A pronúncia dos lemas está gravada em todos os cinco.•	
As frases-exemplo estão gravadas apenas no MED2.•	
Sons aos quais se referem certos lemas (“•	 sound effects”) podem ser ouvidos 
no LDOCE4 e no MED2.
Exceto no OALD7, pode-se selecionar a opção “ouvir automaticamente”, •	
na qual se ouve sempre a pronúncia ou o som quando se digita o lema. 
Somente no MED2 existem vídeos.•	
Salvo no •	 COBUILD5, há links para ilustrações (desenhos ou fotografias). 
No CALD2 e no MED2, ao se apontar o cursor para determinada parte 
de uma imagem, aparece o lexema que designa essa parte (por exemplo, 
apontando para o tronco de uma árvore, aparece “tronco”, ou melhor, 
“trunk”).

Na sua conclusão, o autor, apontando também para alguns pontos 
fracos dos diversos DPEs, observa, com base na sua análise, que o MED2 é o 
melhor – pois oferece o maior número de recursos, alguns inclusive inovado-
res – e que o COBUILD2 é o mais simples.

Vejamos agora o que oferece a versão em CD-ROM de um DMAEA 
mais recente e que elogiei em 4.1.1.4, o Collins COBUILD Advanced Learner’s 
Dictionary of American English.
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No alto da página existem duas listas de âncoras de links. Na primeira, 
há:

“Dicionário” (que dá acesso normal ao dicionário) •	
“Minhas Palavras” (onde se podem acrescentar, com suas definições e •	
frases-exemplo, palavras que não constem do dicionário; esses “verbetes” 
pessoais farão parte da macroestrutura) 
“Rede de Palavras e Dicionário Visual” (clicando-se nesse botão, apa-•	
recem numa coluna à esquerda todas as palavras para as quais existem 
quadros especiais, com ilustrações e informações enciclopédicas) 
“Marcadores” (aparecem na coluna à esquerda os marcadores disponí-•	
veis) 
“Guia de Atividades” (como na versão impressa, podem ser feitos vários •	
tipos de exercícios lingüísticos, que aparecem na coluna à esquerda; cli-
cando-se no botão “Mostra Respostas”, pode-se saber a resposta correta 
das questões de cada exercício) 
“Gramática” (aparecem na coluna à esquerda os fatos gramaticais sobre •	
os quais existem explicações

Clicando-se em “Dicionário” na primeira linha de âncoras de links, 
aparecem na segunda linha os seguintes botões: “Busca Básica”, “Busca Avan-
çada”, “Mostra a História” e “Adiciona Marcador”.

“Busca Básica”: numa caixa digita-se a palavra que se quer consultar; •	
durante a digitação, aparecem, abaixo da caixa, todas as palavras que 
começam com as letras digitadas; clica-se na palavra desejada, e apare-
ce no quadro grande o verbete: em azul, várias formas da palavra e um 
símbolo que indica a pronúncia (clicando-se nele, ouve-se a pronún-
cia de cada uma das formas); em preto, e em parágrafos separados, 
precedidos de números, as definições das diversas acepções; abaixo 
de cada definição, em rosa, frases-exemplo; dependendo do verbete, 
pode aparecer na parte baixa um botão que leva a informações suple-
mentares, isto é, a um dos quadros “Thesaurus” ou “Rede de Palavras 
e Dicionário Visual”; no alto, à direita, há o botão “Mini-Vista”, que 
diminui o quadro, de modo que se podem ver os verbetes do dicioná-
rio quando se está em outra aplicação.
“Busca Avancada”: digita-se um conjunto de letras e escolhe-se se elas •	
estão no início, no meio ou no final de uma palavra; aparecem todas 
as palavras que correspondem a essa escolha, e então pode-se selecionar 
aquela que se procura e chegar ao seu verbete.417 

417 Aparentemente existe também a possibilidade de marcar algum dos vários tipos de informa-
ções existentes (definição, exemplo, “thesaurus” etc.), o que faria com que a palavra digitada 
fosse procurada em todas as definições ou exemplos ou quadros de “thesaurus” etc., mas no 
meu CD-rOM isso não funcionou. 
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“Mostra a História”: mostra a lista de palavras que foram consultadas.•	
“Adiciona Marcador”: selecionando-se um marcador na lista que aparece •	
na coluna à esquerda, pode-se marcar a palavra selecionada (por exem-
plo, pode-se marcar com “corpo” qualquer palavra que tenha alguma 
coisa a ver com esse tema).

Vale ainda mencionar que, clicando-se duas vezes em qualquer uma 
das palavras aparecendo em qualquer um dos quadros (a palavra podendo 
estar flexionada), aparece imediatamente o respectivo verbete.

Comparando-se esse CD-ROM com aqueles que Rizo-Rodríguez ana-
lisou, percebe-se que ele oferece menos facilidades de busca, embora o dicio-
nário impresso seja muito bom.

Para não estender-me demais na descrição de DPs em CD-ROM, 
acrescento apenas algumas informações sobre um DMAE para alunos de ní-
vel intermediário. Já que o MED2 foi considerado o melhor DPE (dos cinco 
analisados por Rizo-Rodríguez 2008), é interessante saber se uma versão me-
nor, a saber, o CD-ROM do Macmillan Essential Dictionary for Learners of 
American English, também oferece muitos recursos. Cito as informações que 
Araújo (2006) deu na sua análise desse dicionário:

Ao abrir o dicionário, aparece uma pequena janela com algumas opções 
de links (Edit, History, Options, Help, Full); uma entrada com a defini-
ção, as informações gramaticais e a pronúncia (logo que a janela aprece 
a palavra é pronunciada) e o número de vezes que essa palavra está regis-
trada. Essas informações servem para uma pesquisa rápida. Clicando no 
botão Full, aparece a página completa com outras opções no menu (View, 
Pronunciation, SmartSearch, SoundSearch, Activities, Quick), além das já 
mencionadas.

Araújo (ibid.) descreve da seguinte forma o que os links oferecem:

View: permite ao usuário ter acesso ao texto de A à Z, às ilustrações, às 
páginas de estudo, e à outros menus: History, Wordlist e Quicksearch. 

Edit: permite copiar uma entrada numa área de transferência, imprimir 
uma entrada, adicionar informações a uma entrada no dicionário, adicio-
nar uma entrada na wordlist.
Pronunciation: oferece opções de ouvir a pronúncia britânica e a americana 
das entradas do dicionário, além de gravar e ouvir a pronúncia do usuário.
SmartSearch: permite a busca de palavras usando uma ampla quantidade 
de categorias lingüísticas e informacionais: as palavras-guia, verbos frasais, 
partes do discurso, gramática, etc.;
SoundSearch: permite a busca de palavras pelo som que elas têm. Pode-se 
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pesquisar por todas as palavras que comecem com o mesmo som, embora 
sejam diferentes na escrita, por exemplo: pesquisando por /saI/ encontra-
se cider, psychology, science.
Activities: permite a interação do usuário com atividades especialmente 
elaboradas para ajudar na aprendizagem da língua inglesa, tais como: di-
tado (ouve e tenta acertar qual é a palavra); letras perdidas (tenta acertar 
a letra e a palavra); definições (através do significado tenta acertar a pala-
vra); significado das palavras (olha a palavra e tenta acertar o significado); 
efeitos sonoros (ouve a palavra e tenta acertar a palavra); ilustrações (atra-
vés da ilustração tenta acertar a palavra); palavra embaralhada (reorganiza 
as letras para acertar a palavra)
Options: permite mudanças no tamanho da letra da entrada, na colocação 
automática da pronúncia, na mudança da tela pequena para a grande, no 
backup dos dados e no arquivamento dos dados;
Help: permite acessar as informações sobre as instruções de uso do dicio-
nário, a versão demo, as referências, a web.
Quick: permite mudar para a tela pequena (descrita acima). 

Na macroestrutura, há muitas ilustrações “animadas e com recursos so-
noros”, por exemplo, nos verbetes de instrumentos musicais. No CD-ROM 
existem também “fotos de pontos turísticos, e ao clicar em cima delas aparece 
o nome [do ponto turístico] e a sua localização”. Finalmente, há “um Atlas 
com os continentes, o mapa Mundi e uma lista com os nomes dos países e os 
adjetivos pátrios. Ao clicar no mapa ou no nome do lugar aparece o mapa do 
local com as principais cidades.”

Quanto aos verbetes, são os mesmos da versão em papel, “porém o 
layout dos dados é bem mais didático, visto a disponibilidade de espaço; 
assim, é possível dar bastante espaço de entre linhas”.

Percebe-se que também nessa versão em CD-ROM de um DMAE 
menor existem muitos recursos.

7.2.2 Dicionários pedagógicos online

Não conhecendo todos os DEs que existem online e que possam ser 
considerados pedagógicos, limito-me a discorrer sobre três que nitidamente 
se dirigem a aprendizes de línguas.  

1) O primeiro, o Dictionnaire d’Apprentissage du Français Langue 
Étrangère ou Seconde (DAFLES), um DPE para aprendizes estrangeiros de 
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francês, está sendo elaborado há alguns anos pelo GRELEP (cf. 2.2). Suas 
características, junto com as do DAFA (cf. 6.2 e 6.10), foram mostradas por 
Binon, Selva & Verlinde (2002), e ele foi descrito detalhadamente por Selva, 
Verlinde & Binon (2002). 

Em Selva & Verlinde (2002: 773) encontra-se a seguinte caracteriza-
ção:

Entre as inovações, encontram-se uma descrição do sentido [dos lexemas] 
diferente conforme a tarefa que está sendo realizada (decodificação ou 
codificação), com definições breves (decodificação) e longas (sentenciais 
como no Collins Cobuild [...]), o acesso a uma descrição sintática para cada 
sentido da palavra, a possibilidade de navegar em redes de parassinônimos 
[...], a visualização de esquemas actanciais para os verbos e uma classifi-
cação das unidades polilexicais ligadas aos seus constituintes por funções 
lexicais simples [...]. Nos esquemas actanciais, as estruturas sintáticas dos 
verbos são completadas por palavras prototípicas que podem ocupar as 
posições em volta do verbo (os actantes), assim como os circunstantes 
prototípicos e a palavra que traduz a ação do verbo. 418

Desde então, houve uma mudança: o DAFLES foi integrado na Base 
Lexical du Français (BLF), a qual é acessível no endereço http://ilt.kuleuven.
be/blf/. A primeira página desse site está em inglês, e afirma-se que ele oferece 
“(Quase) tudo o que você sempre quis saber sobre palavras francesas”. Abaixo 
disso encontram-se as seguintes opções: 

a) “Obtenha informação sobre ...” (podendo-se escolher “palavra” ou 
“combinação de palavras/expressão”). 

b) “Obtenha a tradução” (de “palavra” ou “combinação de palavras/ex-
pressão”). 

c) “Aprenda” (podendo-se optar por “como expressar uma idéia”, “como 
combinar palavras para formar frases corretas” ou “como evitar er-
ros”).

418 sobre actantes e circunstantes, cf. nota 393.  sobre o conceito de função lexical, aplicado no 
Dictionnaire Explicatif et Combinatoire du Français Contemporain:  recherches lexico-sémantiques 
(cf. 6.7, nota 377) e explicado por Mel’čuk (1998), Welker (2004:148s.) esclarece: “Mediante 
as lexical functions, [Mel’čuk] quer descrever todas as relações sintagmáticas e paradigmáticas 
de cada lexema. O lexema do qual se indicam as funções lexicais é chamado de palavra-chave. 
No eixo paradigmático, existem, por exemplo, as funções lexicais “sinônimo”, “antônimo”, 
“converso” (receber é o converso de enviar), “singulatif ” (que significa “unidade mínima regular 
de”, por exemplo, navio no caso de frota, grão no caso de arroz); no eixo sintagmático, há, por 
exemplo, a função lexical “intensificador” (simbolizada por Magn), que se refere a lexemas com 
o sema “muito” ou “intenso”; assim, a função lexical Magn do lexema amor pode ser ardente ou 
louco, de chorar pode ser copiosamente.
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d) “Faça (muitos) exercícios”.

Selva, Verlinde & Binon (2002) afirmaram que o DAFLES é um DE 
“semi-multilíngüe” com traduções entre o francês e cinco outros idiomas (ale-
mão, holandês, espanhol, inglês, italiano). Na verdade, na referida base lexical 
(BLF), as traduções são fornecidas por um outro site (interglot.com), que 
apenas lista os diversos equivalentes (quando houver mais de um), sendo essa 
a conhecida falha de muitos dicionários bilíngües. Portanto, esse componente 
da BLF é insatisfatório.

Desejando-se uma informação sobre uma palavra francesa, pode-se 
escolher entre várias opções, colocadas em seqüência vertical (a numeração 
é minha): 

a) Ortografia; b) gênero; c) forma de plural.1. 
Forma verbal: a) “Que forma verbal é?”; b) “Formas e tempos ver-2. 
bais”. 
a) Significado; b) sinônimos; c) antônimos. 3. 
Tradução. 4. 
Construção sintática (“Como usá-la numa frase?”). 5. 
Freqüência da palavra. 6. 
Família da palavra. 7. 
a) “Como expressar várias idéias com essa palavra?” b) “Qual verbo/8. 
substantivo/adjetivo/advérbio combina freqüentemente com a pala-
vra?” 
“Busca por definições que contenham essa palavra.”9. 
a) “O verbete inteiro na BLF”; b) “Toda a informação sobre a palavra 10. 
na internet”.
Pronúncia.11. 

Considerei estranho que as opções “significado” e “verbete inteiro” não 
estejam em primeiro lugar e nem sejam visíveis no monitor quando se acessa 
o site, mas esse é um detalhe sem muita importância, considerando-se a abun-
dância de informações úteis que o DAFLES oferece.

Mais grave é, além do problema já mencionado concernente às tradu-
ções, o seguinte:

Escolhendo-se o item 8.b – esperando-se colocações freqüentes – abre-
se uma página com uma lista de tais “colocados” (na qual já se percebe que 
foram incluídos muitos itens que, com certeza, não formam colocações com 
a palavra-chave); clicando-se, ao lado de um desses “colocados”, em “exem-
plos de corpus”, chega-se a uma página com muitos extratos de um corpus 
nos quais as duas palavras ocorrem; dependendo das palavras, trata-se muitas 
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vezes não de colocações e sim de simples co-ocorrências, o que é lamentável 
(p.ex., escolhendo-se trabalho no caso de buscar, aparecem frases nas quais as 
duas palavras aparecem em orações distintas).

Sem poder abordar todas as opções, termino com uma breve descrição 
da página que mostra o verbete inteiro: 

Abaixo do lema, são indicadas a classe gramatical e a freqüência 
(quatro asteriscos indicando a mais alta freqüência). Em seguida vem uma 
lista de acepções (numerada), sendo oferecida uma breve definição para 
cada acepção. Abaixo dessa lista, as diversas acepções, claramente dife-
renciadas umas das outras, são tratadas em detalhe. Em cada acepção é 
indicada, numa primeira caixa, a construção sintática, e são fornecidas 
uma frase-exemplo e uma “tradução aproximativa” (para cada uma das 
cinco línguas mencionadas). Numa segunda caixa aparecem combinações 
de palavras mais ou menos idiomáticas. Para cada uma delas parece ha-
ver links levando a exemplos, mas novamente o usuário é enganado: os 
links levam a vários corpora, mas, clicando-se em qualquer um deles, são 
mostrados muitos extratos de textos nos quais as duas palavras apenas 
ocorrem, sem formar combinações.

Apesar de mais essa falha, o DAFLES – que continua em construção – 
oferece, de forma clara, uma grande quantidade de informações.419

2) O segundo DPE online é o Elektronisches Lernerwörterbuch Deutsch-
Italienisch/Dizionario per apprendenti Italiano-Tedesco (ELDIT), que foi con-
cebido por Andrea Abel. Ele foi descrito primeiro por Abel & Weber (2000) 
e depois – exaustivamente – na tese de doutorado de Abel (2003). Vários 
aspectos desse DE foram abordados em diversos artigos escritos pela autora 
(Abel 2002, 2002a [sobre a valência]), às vezes com colaboradoras (e.g. Abel, 
Campogianni & Reichert 2004 [sobre relações paradigmáticas]; Abel & We-
ber 2005; Hacken, Abel & Knapp 2006 [sobre a formação de palavras]). Ele 
é mencionado também em vários trabalhos sobre DEs (por exemplo, em Du-
ran 2004: 35, Humblé & Verlinde 2007, Binon & Verlinde 2008: 257ss.).

O título da obra significa “Dicionário eletrônico para aprendizes, ale-
mão-italiano/italiano alemão”. Esse DPE foi desenvolvido numa região bilín-
güe (italiano, alemão) do norte da Itália com o intuito de ajudar os aprendi-
zes a preparar-se para os exames bilíngües. No próprio site (http://dev.eurac.
edu:8081/MakeEldit1/dicturl; acesso em 14/10/2008) – que, aliás, dá várias 

419 está disponível online também o outro DP elaborado pelos mesmos autores, o DAFA, cuja 
versão em forma de livro foi descrita em 6.10.
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outras informações sobre o projeto e no qual o usuário pode optar pelo ale-
mão ou pelo italiano – ele é caracterizado assim: 

O programa ELDIT é uma plataforma online para aprendizes de língua 
(iniciantes até pré-avançados). Ele dirige-se a falantes nativos de alemão 
que querem aprender italiano, e falantes nativos de italiano que querem 
aprender alemão. Atualmente, consiste em dois grandes módulos, um di-
cionário e uma coleção de textos (textos do assim chamado “exame bilín-
güe”), que estão interligados. Além disso, há uma pequena gramática e 
uma parte com exercícios.

No site afirma-se ainda que “essa plataforma é um instrumento útil para a 
preparação para o exame bilíngüe”, que “o dicionário e os textos – que tratam de 
muitos temas (família, trabalho, férias, cultura ...) são apropriados também para 
a aprendizagem da LE por outros motivos”  e que o sistema é útil tanto na apren-
dizagem autônoma quanto para alunos de cursos de línguas.420 

Embora esse programa ou sistema abranja vários componentes, vou 
reservar a sigla ELDIT – conforme seu significado – ao dicionário. Nessa 
obra estão registrados apenas 3.000 lemas, mas esses são tratados de modo 
exemplar. Eis a descrição:

No alto da página, há um campo para digitar uma palavra ou expressão 
(alemã ou italiana), a opção de escolher alemão ou italiano e vários botões 
(“Busca”, “Busca avançada”, “Lista” e outros). A busca avançada permite pro-
curar por palavras ou expressões – inclusive usando-se curingas – em diversas 
partes do DE. O botão “Lista” leva à lista de todos os lemas, alemães e ita-
lianos, separados por categoria gramatical, e às listas dos lemas para os quais 
existem gráficos das relações lexicais e/ou imagens (o que implica que não 
existem tais gráficos ou imagens para todos os lemas).

Digitando-se, por exemplo, uma palavra alemã, abre-se uma janela 
com a seguinte diagramação: 

Há duas partes, uma estreita à esquerda e uma larga no restante da 
janela.

À esquerda, encontram-se – em seqüência vertical – várias acep-
ções da palavra (se houver). Também há um link para um arquivo de 
pronúncia. Para cada acepção são dadas a definição (em alemão), o(s) 

420 Visto que aqui interessa apenas o dicionário, cabe informar,  a respeito dos textos, somente 
que há uma “interligação” no sentido de que, passando-se o cursor por qualquer uma das pala-
vras, abre-se o respectivo verbete no dicionário. É preciso esclarecer também que “o programa 
eLDIT é um protótipo de pesquisa que continua sendo desenvolvido e modificado” e que ele 
é “disponibilizado na internet para ser testado”.
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equivalente(s) (em italiano), um exemplo (em alemão) e, no caso dos 
verbos, a estrutura sintática (“construção de frase”, ou melhor, a valência 
semântico-sintática). 

Na parte larga da janela, há observações e botões em italiano.
À direita de cada acepção de um verbo, é mostrada uma “tabela” com 

a valência (e.g. “alguém perde algo”, “alguém perde alguém”), abaixo da qual 
há uma frase-exemplo. Passando-se o cursor em cima dos componentes sin-
táticos na tabela, cada componente é destacado numa cor diferente, aparece a 
palavra “sujeito”, “verbo”, “objeto direto” etc. e esses componentes ganham a 
mesma cor na frase-exemplo.

Abaixo disso (ou, no caso de outras classes de palavras, em toda a parte 
larga da janela) são mostradas “combinações de palavras”, isto é, colocações 
(e.g. “perder os óculos, a carteira”), com tradução e frases-exemplo.

No alto da página, existem, além do botão “combinações de palavras”, 
os botões “modos de falar”, “relações lexicais”, “conjugação”, “família lexical”, 
“N.B.” (isto é, “nota bene”) e “imagens”. O que eles oferecem?

“Modos de falar”: mostra expressões idiomáticas e outras locuções, 
com tradução e frase-exemplo.

“Relações lexicais”: mostra o campo lexical em que o lema está inserido 
(por exemplo, s.v. chover aparecem verbos que designam diferentes tipos de 
chuva). 

“Família lexical”: mostra palavras compostas e palavras derivadas.
“N.B.”: dá mais alguma explicação/informação.
“Imagens”: mostra imagens; passando-se o cursor em cima de certas 

partes da imagem, aparecem os termos que designam essas partes (por exem-
plo, de uma bicicleta). 

Pela descrição percebe-se que o ELDIT é um DPE extremamente in-
formativo e amigável. Vale a pena conferir essa afirmação no site indicado 
acima.

No subcapítulo 3.3.5 de sua tese, Abel (2003) relata uma pesquisa 
por questionário que objetivou verificar os conhecimentos e a opinião de 
usuários a respeito do ELDIT. Os informantes foram 40 pessoas, a maioria 
delas alunos ou professores, abordados numa feira sobre ensino de línguas. 
Supõe-se que esses informantes já haviam utilizado esse DPE. Após perguntas 
gerais – do tipo daquelas constantes em grande parte dos estudos sobre o uso 
de dicionários – foram feitas perguntas sobre detalhes do ELDIT, principal-
mente sobre onde e como podem ser procuradas certas informações. A autora 
constatou que a maioria conhecia bem e sabia aproveitar as características 



439

7. DICIONÁrIOs eLeTrôNICOs

do dicionário. Notaram-se apenas problemas e críticas com relação à busca 
avançada, que foi considerada bastante complicada.

3) É preciso mencionar um DE que tem no título a palavra aprendi-
zagem. Trata-se do Dicionário de aprendizagem em português e espanhol, ela-
borado na Universidade Federal de Santa Catarina por Philippe Humblé e 
Rafael Camorlinga e colaboradores (http://www.dicespanhol.ufsc.br/). É um 
dicionário muito curioso e certamente útil, mas que não pode ser classificado 
entre os DPEs típicos, o que se percebe na breve descrição feita por Humblé 
& Verlinde (2007): 

O dicionário é composto essencialmente de 25.000 frases em português, 
autênticas, retocadas quando necessário, traduzidas para o espanhol. A 
macroestrutura subjacente é constituída das 5.000 palavras mais freqüen-
tes em português, selecionadas num corpus da língua falada (Varsul). 
Os conceitualizadores optaram por despojar o dicionário tradicional do 
que ele tinha de não essencial, de acordo com sua experiência de profes-
sores de espanhol como língua estrangeira no Brasil. O caso é bastante 
específico, pois trata-se de um par de línguas particularmente próximas. 
O dicionário não contém informações gramaticais (classe de palavra, tipo 
de conjugação etc.), informações supérfluas para os estudantes brasileiros 
que desejam aprender o espanhol.421  

Quando esse DE estava sendo desenvolvido, Humblé (2002) fez 
uma apresentação do projeto, salientando que se trata de um dicionário 
de produção (p. 185) e abordando os problemas que surgem nessa cir-
cunstância de uso. O autor destacou que esse dicionário “foi pensado para 
ser usado na direção Português-Espanhol, e não ao contrário. Isso quer 
dizer que, mesmo se os falantes de espanhol encontrarem aqui respostas a 
suas perguntas, o dicionário não foi feito para que esses usuários resolvam 
suas dúvidas com relação ao português” (ibid.). Aparentemente houve 
uma mudança no objetivo, pois agora a obra é descrita assim no próprio 
site: 

Este dicionário serve para ajudar alunos lusofalantes a produzirem espa-
nhol e ajudar alunos que falam espanhol a produzirem português. Ele 
consiste em mais de 25.000 frases autênticas de português brasileiro, 
eventualmente modificadas, traduzidas para o espanhol. Ocasionalmente 

421 Humblé (2008) informa que as 25.000 frases portuguesas autênticas foram extraídas em 
parte de um corpus de três milhões de palavras da lingua falada e em parte de um corpus de 
cem milhões de palavras do jornal  Folha de São Paulo e que essas frases foram traduzidas para 
o espanhol por falantes nativos.
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foi feito o contrário: frases em espanhol foram traduzidas para o portu-
guês.

O objetivo e o modo de usar são indicados muito sucintamente:

[Objetivo] A intenção é providenciar a tradução para cada palavra, mos-
trando que essa tradução depende do contexto, das palavras que acompa-
nham a palavra procurada.
[Modo de usar] Coloque primeiro a palavra a ser procurada. Depois real-
ce, na segunda página, uma palavra que acompanhe a palavra procurada.

Qual é a vantagem desse DE? 
Em muitos trabalhos salientou-se a importância das frases-exemplo. 

Aparentemente os autores desse dicionário deram total primazia a tais exem-
plos ilustrativos, imaginando que eles fossem a melhor maneira de mostrar 
como expressar-se na LE (principalmente espanhol, mas também português 
para hispanofalantes), ou, dito de outro modo, como usar adequadamente os 
equivalentes dos lemas. De fato, a primeira grande vantagem são as numero-
sas frases-exemplo, todas elas traduzidas. 

Uma outra vantagem é a possibilidade de achar-se rapidamente a tra-
dução de expressões (colocações, expressões idiomáticas) e de palavras com-
postas. Por exemplo, digitando-se festa de arromba ou chá de cadeira, é dada 
logo a tradução (dentro de uma frase-exemplo). Na verdade, qualquer seqü-
ência de palavras que se encontre dentro das 25.000 frases – ou de suas tra-
duções – existentes no DE pode ser o início da busca, pois o software procura 
tal seqüência nessa base de dados (como no caso dos dicionários Beolingus e 
LEO, mencionados em 7.1).

Não posso deixar de fazer algumas observações críticas.
Uma primeira falha – que não é grave - é a seguinte: existe a pos-

sibilidade de optar-se por “Semelhantes” ou por “Exata”, de modo que o 
usuário tem o direito de pensar que, ao escolher a segunda opção, o DE 
vai fornecer apenas frases que contêm a palavra ou expressão exatamente 
como foi digitada. Mas não é o que acontece, pois ao digitar, e.g., festa, 
aparecem frases também com festas e festinha. Por outro lado, colocando-
se festinha, não se obtém nenhuma resposta. Ainda nessa segunda opção, 
digitando-se bota, aparece também botas e bota-fora, mas digitando-se bo-
tas, de novo não há resposta. Preferindo-se, ao contrário, a primeira opção 
(“Semelhantes”), obtêm-se frases tanto com o substantivo botas quanto 
com formas do verbo botar (botas, botasse). Digitando-se o verbo pôr, 
aparecem apenas frases com a preposição por. Já na opção “Semelhantes”, 



441

7. DICIONÁrIOs eLeTrôNICOs

são fornecidas 1.786 frases, nas quais ocorrem aparentemente todas as 
palavras que contêm a seqüência de letras p, o, r (e.g. porque, porcaria, 
porrada, proporciona). No entanto, essas são falhas do software que podem 
ser eliminadas sem grandes dificuldades.

Um problema bem maior é o fato de que não se diferenciam acepções. 
Por exemplo, desejando-se uma tradução para arrancar, aparecem dez frases 
nas quais esse verbo possui diferentes sentidos (“arrancar mato/árvores/tábu-
as”, “arrancar uma carteira”, “o carro arranca”, “arrancar o carro”, “alguém 
arranca-se”, “arrancar uma informação”). É claro que as frases-exemplo – com 
suas traduções – ajudam na produção de textos no outro idioma, porém, seria 
muito melhor se as frases estivessem ordenadas por acepção. Como está ago-
ra, esse DE, ou pelo menos a estrutura de acesso, não é amigável de maneira 
alguma.

Sem dúvida, é muito bom ver-se a palavra – que se quer traduzir – den-
tro de várias frases. Assim, percebe-se, por exemplo, que a palavra cachorro, 
em certas situações ou expressões, não é traduzida literalmente por perro. O 
dicionário oferece traduções para “Este mês estou tão sem grana que tô ma-
tando cachorro a grito” e “Fui falar pro meu chefe que chegaria atrasada e ele 
me soltou os cachorros”. Mesmo assim, o ideal seria que – além da ordenação 
por acepções – houvesse marcas de uso e outros tipos de informações. Já que 
o DE pretende servir também a hispanofalantes, como um desses usuários vai 
saber que porrada é de registro bem inferior a montón, se a frase “A Assembléia 
aposentou uma porrada de gente” é traduzida por “El parlamento jubiló a un 
montón de gente”?

Apesar dessas observações críticas, esse DE – que não deveria ter no 
título a expressão “de aprendizagem” e sim “de produção”, ou “de versão” – é 
uma iniciativa louvável e, como já foi dito, muito útil. 
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7.3 Pesquisas empíricas sobre o uso de 
DPEs422

Neste subcapítulo, resumo investigações somente sobre DEs – não so-
bre glosas eletrônicas – e, obviamente, restrinjo-me a DPEs, ou seja, a relatos 
de pesquisas nos quais ficou claro que os DEs utilizados não eram apenas 
versões computadorizadas de dicionários comuns.423 Por outro lado, trago os 
resumos de estudos não somente sobre DEs existentes como também sobre 
tipos de dicionários propostos pelos autores.

As pesquisas aqui resumidas tiveram objetivos diversos e foram realiza-
das com variados métodos: questionário, observação, teste.

Nesi (2000a)

A autora investigou diferenças no uso de um mesmo DMAE (do 
OALD) em forma de livro e em CD-ROM. 

Como tarefa foi escolhida a leitura de dois textos, ambos impressos. A 
compreensão foi avaliada por um teste, com uma resposta verdadeira e uma 
falsa. A autora reconhece que não é a melhor maneira de se avaliar a com-
preensão, mas afirma que o teste forneceu dados suficientes para comparar os 
dois tipos de dicionários.

Primeiro foi feito um estudo piloto, do qual participaram 15 sujei-
tos. Após modificações e melhoramentos, foi realizado o estudo principal, 
com 29 sujeitos, todos eles estrangeiros estudando na universidade de 
Warwick, Inglaterra, e participando de cursos de Inglês para Fins Acadê-
micos. 

Foram selecionados dois textos de cumprimento idêntico (286 pala-
vras), tirados do mesmo jornal e de complexidade semelhante. Cada um ia 
ser lido com a ajuda de uma das duas versões do OALD.

Antes da execução da tarefa, os sujeitos receberam instruções sobre o 
uso do DE.

422 A maioria dos resumos apresentados aqui já consta em Welker (2006). em alguns casos, 
trata-se de versões mais breves ou levemente modificadas. somente os resumos de komaya & 
Takeuchi (2004) e Boonmoh & Nesi (2007) são novos. 
423 Àquelas pesquisas sobre o uso de glosas eletrônicas que foram resumidas no subcapítulo 6.1 
de Welker (2006) pode ser acrescido, por exemplo, o estudo mais recente de Peters (2007), no 
qual a autora verificou a retenção de palavras de Le em textos alemães lidos por 84 aprendizes 
belgas. Uma taxionomia de glosas eletrônicas é estabelecida por roby (1999).
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Além do teste, foi empregado o método do protocolo escrito. Pediu-se 
aos estudantes para anotarem, a cada consulta, em folha separada, a palavra 
consultada, a informação procurada, o grau de facilidade (numa escala de 1 a 
5) com que acharam a informação e o grau de satisfação com o dicionário.

Também registrou-se o tempo que cada sujeito gastou na leitura dos 
dois textos.

Resultados:
A diferença entre o DMAE impresso e o DE não foi significativa no que •	
diz respeito aos escores obtidos pelos sujeitos no teste de compreensão, 
ao número de consultas e ao tempo gasto. A diferença foi altamente sig-
nificativa – em favor do DE – no que concerne à avaliação da facilidade 
de procura e da satisfação dos sujeitos.

O fato de ter sido usado um texto diferente em cada uma das duas situ-
ações de uso não foi uma solução ideal. A ocorrência de certas palavras em um 
deles e não no outro pode ter influenciado o resultado, que é surpreendente 
porque se espera que as consultas no DE, no mínimo,  sejam mais rápidas.

Tono (2000) 

O autor queria comparar diversos tipos de DBEs com a de um DB 
comum, impresso. Os três tipos de DBE cujo uso ele investigou são caracte-
rizados da seguinte maneira (p. 856s.): (a) formato tradicional (FT), ou seja, 
a informação é fornecida de maneira semelhante àquela dos dicionários im-
pressos; (b) formato “paralelo” (FP), no qual todas as palavras e locuções, in-
clusive phrasal verbs, palavras compostas, expressões idiomáticas e colocações 
aparecem separadamente, isto é, como entradas separadas, com os respecti-
vos equivalentes ao lado; (c) o formato “em camadas” (FC), no qual, numa 
primeira janela, é apresentada a informação básica (lema, pronúncia, conju-
gação, vários equivalentes e exemplos), numa segunda, outras informações 
(notas explicativas, colocações, sinônimos, antônimos e formas derivadas), e 
na terceira, expressões idiomáticas e phrasal verbs.

Além dos diferentes dicionários, Tono queria comparar a influência de 
cada um na realização de diversas tarefas, que eram as seguintes no caso do 
DB impresso: 1) consultar dez palavras inglesas fora de contexto; 2) consultar 
dez expressões idiomáticas e palavras compostas inglesas fora de contexto; 3) 
traduzir dez frases inglesas para o japonês; 4) procurar os equivalentes ingleses 
de cinco palavras ou expressões japonesas fora de contexto, e cinco dentro de 
um contexto. As tarefas a serem realizadas com consultas a cada um dos três 
tipos de DBEs eram um pouco diferentes: 1) consultar dez palavras inglesas, 
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simples ou derivadas; 2) consultar dez expressões idiomáticas e palavras com-
postas inglesas; 3) traduzir duas frases do inglês para o japonês; 4) procurar 
os equivalentes ingleses de oito palavras ou expressões japonesas; 5) consultar 
nove palavras ou expressões inglesas. Além disso, os sujeitos, usando seu DBE 
preferido,  tinham que fazer uma “reconstrução de parágrafo” e traduzir três 
frases do japonês par o inglês.  

Infelizmente, o número de sujeitos foi muito reduzido (“very modest”, 
como reconhece o autor): eram 5 alunos japoneses de um curso de mestrado 
na Inglaterra (Tono não revela a área do mestrado).

Cada um dos sujeitos realizou as tarefas em três sessões e individu-
almente na presença do pesquisador. Antes de trabalhar com os DBEs, os 
estudantes receberam uma breve instrução sobre esses dicionários e puderam 
treinar o uso de cada um dos três tipos durante cinco minutos.

Durante a execução das tarefas, eles foram filmados. No caso dos 
DBEs, pediu-se que eles apontassem o cursor para os lugares que eles estavam 
lendo para que, na análise dos filmes, os movimentos dos olhos nas consultas 
pudessem ser recuperados.

Por razões de espaço, Tono revela apenas os resultados relativos às con-
sultas de palavras e expressões inglesas:

As consultas nos três tipos de DBE foram mais rápidas do que no DB •	
impresso.
Não houve diferença significativa – quanto à facilidade das consultas nos •	
DBEs – entre o FT e o FC, ao passo que o FP permitiu consultas signi-
ficativamente mais rápidas do que o FT.424

Os tipos de tarefa influíram significativamente no tempo das consultas, •	
que foi bem maior no caso das expressões idiomáticas e das palavras com-
postas (ambas sendo lexemas complexos) do que no caso das palavras 
simples ou derivadas.
A interação entre tipo de dicionário e tipo de tarefa não foi significativa, •	
mas o TF permitiu consultas bem mais rápidas do que os outros formatos 
quando se procuravam expressões idiomáticas. 

Portanto, o DBE em formato “paralelo” foi o mais eficaz. Porém, é 
preciso observar o seguinte: tais DBEs não existem para todos os pares de 
línguas, e, quando existem, nem sempre são grandes o suficiente ou contêm 
equivalentes confiáveis. Aquele usado na pesquisa de Tono foi um DBE que 
estava sendo compilado por tradutores e abrangia mais de 800.000 itens lexi-
cais, cujos equivalentes haviam sido fornecidos por esses mesmos tradutores.  

424 Numa tabela, Tono apresenta as seguintes médias (sem dizer a que essas médias se referem): 
FT – 19,28; FC – 12,78; FP – 8,69. 
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Winkler (2001)

A autora apresenta dois estudos realizados por ela em 1999 e 2000 so-
bre o uso de dois DMAEs em CD-ROM. Nas duas investigações, os sujeitos 
eram estrangeiros estudando inglês na Grã-Bretanha. Segundo seus professo-
res, eles eram de nível intermediário ou intermediário superior.

Todos preencheram um questionário respondendo a perguntas sobre 
o tipo de dicionário geralmente usado, o motivo e a freqüência das consultas, 
sua opinião com relação à eficiência dos dicionários e sobre a questão se a 
utilização de dicionários lhes foi  ensinada ou não.

Da primeira investigação participaram 25 alunos, que foram solicita-
dos a consultar determinadas palavras, interpretar os verbetes e achar deter-
minadas informações.

O segundo estudo consistiu em duas partes. Em uma delas, da qual 
participaram 50 alunos (que trabalharam em grupos de dois), foram feitos 
exercícios vocabulares como propostos em um dos DEs. Na outra parte, 25 
outros alunos fizeram uma redação, com tema livre. Ao realizarem as tarefas, 
os sujeitos tinham que anotar tudo o que estava relacionado com suas consul-
tas. Além disso, eles foram incentivados a “pensar alto”, e esses TAPs  (“think 
aloud protocols”, protocolos orais) foram gravados. Após as tarefas foram feitas 
entrevistas com os alunos sobre a experiência com os dicionários.

Os dois DEs eram “derivados” de dicionários impressos, mas incluíam 
mais elementos e informações, como imagens, vídeos, gravações da pronún-
cia, exercícios vocabulares e jogos, além da possibilidade de o usuário gravar 
sua própria voz. Antes da realização das tarefas, as principais características e 
ferramentas desses DEs foram explicadas.

Winkler não mostra os dados detalhados dos dois estudos, apresentan-
do apenas os resultados gerais ou números aproximados.

Resultados da enquete por questionário e das entrevistas feitas após as 
tarefas:

Os alunos preferiam DBs a DMs, muitos deles possuindo somente um DB. •	
A autora explica esse fato pelo nível apenas intermediário dos sujeitos.
Nenhum tinha recebido treinamento no uso de dicionários. •	
Poucos tinham utilizado um DE antes.•	
Nos DEs que usaram, eles apreciaram sobretudo as gravações da pronún-•	
cia, as imagens e os jogos. Na redação – digitada no computador – acha-
ram fácil e vantajoso consultar esses DEs.
Um terço sugeriu que mais informações fossem incluídas nos DEs, por •	
exemplo, gramaticais e culturais, além de mais vocabulário técnico e um 
thesaurus.
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Resultados referentes às consultas feitas durante a realização das tare-
fas:

Cerca de 75% dos sujeitos gostaram do fato de que basta digitar apenas •	
as primeiras letras de uma palavra para obter uma lista de todos os lemas 
que começam daquela maneira. (Assim, por exemplo, não há problema 
em não saber escrever exatamente endeavour, pois basta digitar end.)
As sugestões apresentadas no corretor ortográfico de um dos DEs aju-•	
daram muitos alunos na mesma situação, isto é, quando tinham dúvida 
quanto à ortografia.
Aqueles que precisavam de •	 phrasal verbs ou de expressões idiomáticas 
apreciaram o fato de poder dirigir-se diretamente à respectiva parte do 
verbete. Porém, um quinto desses sujeitos, certamente devido à facilida-
de de encontrar a informação procurada, esqueceu-a logo, pois buscou a 
mesma informação pouco depois. 
Os alunos aproveitaram freqüentemente os •	 links que levam de qualquer 
palavra de um verbete para o respectivo lema – o que foi muito motiva-
dor.
Na redação, eles experimentaram aquelas ferramentas que facilitam a •	
busca, como curingas (wildcards), operadores booleanos e filtros, mas 
muitas vezes sem êxito, geralmente devido a falhas nos DEs.
Quanto às possibilidades de aprendizagem do vocabulário, os sujeitos •	
gostaram e aproveitaram as gravações da pronúncia, as imagens e os ví-
deos, assim com os exercícios vocabulares. Porém, Winkler percebeu que 
esses últimos não os levaram a aumentar seu vocabulário, pelo fato de 
não os forçarem a estudar definições e exemplos.
O que os estudantes gostaram mais foram os jogos, que, segundo a au-•	
tora, não ajudam a aprender novas palavras, mas são importantes como 
fator motivador.

Como já foi dito, Winkler não apresenta dados exatos, e infelizmente 
mistura opiniões dos sujeitos com o que realmente aconteceu nas consultas. 
Nas conclusões, ela salienta que, sem dúvida, DEs são vantajosos, tendo que 
ser, entretanto, melhorados.

Winkler (2001a) 

A autora pretendia comparar a utilização de um DMAE impresso com 
o uso do mesmo dicionário em CD-ROM.

Os sujeitos eram 30 estrangeiros estudando inglês na Grã-Bretanha. 
Seu nível era entre pós-intermediário e avançado.

Primeiro eles responderam a um questionário de 26 itens. Em seguida, 
eles tinham que escrever uma pequena redação em meia hora. Nos primeiros 
quinze minutos, podiam consultar o DMAE impresso, depois, somente o 
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DE. Antes do início da tarefa, foi-lhes mostrado como esse último é estrutu-
rado, e foi-lhes dito que a redação não seria avaliada, pois o importante seria 
a observação das consultas. 

Para isso, foi adotado o seguinte procedimento:

Os estudantes foram incentivados a pensar alto, e suas falas foram grava-
das. A pesquisadora também anotou, a cada vez, a razão ou as razões da 
consulta, se a informação foi encontrada ou não, onde ela foi encontrada, 
quão fácil/difícil a busca havia sido, quais estratégias os alunos emprega-
ram e, finalmente, as ações dos estudantes após as buscas malsucedidas. 
Presumiu-se que, em alguns casos, a pesquisadora teria que perguntar aos 
alunos para esclarecer aspectos específicos de suas buscas e que seria neces-
sário ajudá-los em buscas mais complexas.

Depois da seção “metodologia”, vem a seção “resultados” (“findings”). En-
tretanto, há dois fatos curiosos: 1) nessa seção, a autora discorre primeiro so-
bre habilidades de consulta e apresenta uma taxionomia; 2) quando finalmente  
apresenta os resultados da pesquisa, ela não mostra os dados do questionário e 
dos protocolos verbais separadamente. Ao contrário, Winkler faz o seguinte: ela 
menciona os diversos problemas que ocorrem nas consultas em geral e resume o 
que ela constatou nos dois momentos de sua investigação. É uma pena, pois não 
se devem misturar opiniões dos usuários com o uso efetivo.

Devido a esse fato, e também porque o estudo se restringe a um deter-
minado dicionário, não resumirei todas as observações da autora. Veja algu-
mas constatações gerais:

Com o dicionário em CD-ROM, os alunos esperavam encontrar mais 
informações do que na versão impressa, a saber, detalhes culturais, sinô-
nimos e termos técnicos.
Parece que, sem alguma orientação, o usuário considera difícil explorar o 
dicionário e entender os resultados das buscas avançadas.
Como se esperava, mesmo alguns alunos de nível mais alto tiveram gran-
des dificuldades em entender as abreviaturas, códigos e símbolos. Todos 
os participantes apreciaram a ajuda que DEs  oferecem nesse aspecto ao 
mostrarem a palavra inteira numa janela pop-up quando se clica no sím-
bolo ou na abreviatura. 
Em geral, parece que o recurso da busca avançada no DE oferece ao usu-
ário mais do que o dicionário em formato de livro, mas ela teria que ser 
modificada para realmente ser útil.

No final, Winkler sugere ainda que se elabore um dicionário “híbrido” 
(DMT), pois tal obra ajudaria os alunos a acharem palavras que eles não co-
nhecem e, portanto, não podem encontrar num DMAE. 
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Loucky (2002) 

O autor queria verificar em que medida vários tipos de DBEs aumen-
tam a velocidade de consulta e a retenção das palavras consultadas. Seus 43 
sujeitos eram japoneses estudando ou lendo inglês. Segundo Loucky, a maio-
ria dos estudantes universitários japoneses é abaixo do nível limiar (“threshold 
level”) que seria necessário para o uso de DMs. Por isso, ele tratou apenas 
de DBs. Os tipos de DBEs usados na pesquisa foram: dicionários portáteis; 
software de tradução e canetas tradutoras (“Quickionary Reading Pens”). Eles 
foram comparados entre si e com DBs tradicionais, impressos.425

Os 43 sujeitos – cujo nível lexical em inglês foi testado antes do pró-
prio experimento – pertenciam a quatro diferentes turmas de alunos: 13 eram 
estudantes de Engenharia (nível intermediário em inglês), 8, de Computação 
(nível intermediário inferior), 9, de Letras-Inglês (nível intermediário supe-
rior) e 13, de Engenharia (nível pré-avançado).

Num pré-teste foram selecionadas quarenta palavras que esses alunos 
não conheciam. Sua tarefa foi então consultar e anotar (“record” ou “archive”, 
p. 294) dez palavras diferentes com um dos quatro tipos de DBs (três eletrô-
nicos e um impresso). Nos dois grupos de alunos de Engenharia, foi regis-
trado quantas palavras eles conseguiram consultar e anotar em dez minutos, 
nos dois outros grupos, quantos minutos eles levaram para consultar e anotar 
cada conjunto de dez palavras.

Curiosamente, no item “Procedimentos e participantes” (p. 295s.), o 
autor não explica os procedimentos. É claro que o leitor não precisaria de 
esclarecimentos sobre a primeira tarefa (consultar), mas ele gostaria de saber 
de que modo as palavras foram anotadas ou registradas pelos sujeitos. A apre-
sentação dos resultados, por sua vez, é bastante confusa. Por exemplo, o autor 
mostra os dados dos dois grupos de alunos de Engenharia separadamente 
(provando que os mais proficientes acessaram os DBEs mais rapidamente), 
mas não dos dois outros grupos. Apenas numa oração subordinada, ele diz 
ter replicado, em um dos grupos de alunos de Engenharia, o experimento de 
Laufer & Hadar (1997). Seria mais útil para o leitor se dissesse como esses 
pesquisadores procederam. A crer as afirmações de Loucky a respeito desse 
grupo, o nível médio de reconhecimento passivo das palavras foi de 76%, o 
de “vocabulário produtivo ativo”, de 77% (p. 297). Esses dados são não so-
mente duvidosos como também curiosos, pois, primeiro, o vocabulário ativo 

425 Por considerá-la interessante, incluo essa pesquisa neste subcapítulo, embora dois dos três 
tipos de “dicionários” eletrônicos usados não fossem verdadeiros Des.
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não costuma ser maior do que o passivo e, segundo, Laufer & Hadar (1997) 
não apresentaram dados gerais referentes aos escores dos sujeitos, já que todos 
seus resultados dizem respeito às diferenças entre três tipos de dicionários.426 

Com relação à velocidade das consultas, os resultados gerais (dos qua-
tro grupos) – que Loucky não mostra no item “Resultados”, e sim em “Dis-
cussão e interpretação” – são os seguintes:

As consultas aos DBEs foram mais rápidas do que aquelas aos DBs tra-•	
dicionais.
Entre os eletrônicos, as canetas tradutoras permitiram, em média, con-•	
sultas mais rápidas.
Os portáteis vieram, em média, em segundo lugar, mas levando às con-•	
sultas mais rápidas no grupo dos alunos de Engenharia de nível interme-
diário.
Alunos com maior proficiência vocabular conseguiram fazer as consultas •	
mais rapidamente do que os outros, com qualquer um dos três tipos de 
DBEs. Não houve diferença entre os grupos no caso dos DBs tradicio-
nais.
Os alunos de Computação foram mais rápidos do que os de Letras-In-•	
glês.
Todos os alunos aprovaram o uso dos DBEs, entre os quais deram prefe-•	
rência às canetas tradutoras.

A respeito da retenção, Loucky afirma – tão-somente no final do item 
“Discussão e interpretação” – ter aplicado, em um dos grupos dos alunos de 
Engenharia e no grupo dos estudantes de Letras-Inglês, uma semana mais 
tarde, um pós-teste  de produção sobre dez palavras (que haviam sido con-
sultadas em DBEs) e que a média de retenção foi de 100% (“perfect scores”) e 
40%, respectivamente.

Nas suas conclusões, o autor sugere que se faça maior uso de DBEs – 
inclusive disponibilizando-os nas universidades – mas também recomenda 
que se ensine sua utilização. 

Selva & Verlinde (2002)

O objetivo desse estudo foi verificar a eficácia do DAFLES (descrito no 
início de 7.2.2), que estava sendo ampliado e melhorado. 

Os autores tinham à sua disposição 67 universitários falantes nativos 
do holandês – mas provavelmente belgas – que, aparentemente, haviam estu-
dado francês. Selva & Verlinde não informam o nível de conhecimento nesse 
idioma. 40 estavam no terceiro ano do curso de Ciências Políticas e Sociais 

426 Laufer & Hadar (1997) relatam o mesmo estudo que Laufer & Melamed (1994). 
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(grupo A), 27, no quinto ano do curso de Ciências Econômicas Aplicadas 
(grupo B).  

Antes da utilização do DE, os sujeitos receberam instruções durante 
dez a quinze minutos sobre as particularidades desse dicionário. Durante a 
utilização, todas as consultas foram registradas eletronicamente.

Os estudantes tinham que realizar quatro tarefas, que correspondem a 
quatro diferentes circunstâncias de uso. Pretendeu-se verificar quais das  in-
formações disponíveis os sujeitos acessariam em cada uma dessas situações. 
As tarefas foram:

escolher no DE a acepção correta de uma palavra inserida numa frase 1. 
(circunstância de uso: compreensão);
tradução de uma frase do holandês para o francês (circunstância: produ-2. 
ção em LE);
preencher uma lacuna numa frase em francês, escolhendo, com a ajuda 3. 
do DE, entre vários parassinônimos; trata-se também de uma atividade 
produtiva em LE, mas os autores queriam saber especificamente se as 
definições oferecidas no DE seriam suficientemente claras;
completar frases “procurando a palavra (ou a expressão) correta nos qua-4. 
dros”.

Para cada item das três primeiras tarefas, Selva & Verlinde mostram as 
porcentagens de respostas corretas dos dois grupos. Quando a quarta tarefa 
foi executada pelo grupo A, os autores constataram que ela era fácil demais; 
por isso, a dificultaram para o grupo B e apresentam os resultados apenas des-
se grupo. Curiosamente, embora haja dois casos em que existem diferenças 
grandes no desempenho dos dois grupos (itens 2 das tarefas 1 e 3), elas não 
são comentadas.  

Não cabe aqui apresentar os resultados em detalhe, sobretudo porque 
se referem a determinadas palavras francesas. Quero apenas citar ou mencio-
nar algumas observações de Selva & Verlinde:

A respeito do item 4 da primeira tarefa, onde era necessário escolher uma •	
entre nove acepções de um verbo: “[...] o grupo A não utilizou muitas 
definições longas (45, procuradas por apenas 17 dos 40 alunos). O grupo 
B, menor e de um nível melhor, consultou 94 definições longas, o que 
não se traduziu por melhores resultados. [...] Os exemplos foram consul-
tados muitas vezes (140 e 118 vezes, respectivamente), o que confirma 
os estudos de Laufer (1992) e Harvey & Yuill (1997) segundo os quais 
os exemplos são essenciais para a compreensão. De qualquer modo, os 
aprendizes os consideram necessários.”
Sobre a tarefa 1, de compreensão, em geral:  “[...] os aprendizes que se •	
enganaram não olharam as informações pertinentes, a saber, a definição 
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longa e o exemplo da acepção correta [...]. Também muito poucos, ape-
nas cerca de dez, aproveitaram, e nem sempre com sucesso, a informação 
´sintaxe´ [que mostra a regência do verbo].”
Sobre as tarefas 2 (tradução LM-LE) e 3 (escolher entre parassinônimos), •	
os autores dizem que aqueles que erraram não haviam consultado as de-
finições longas e os exemplos.
Quanto aos resultados da tarefa 4, do grupo B, eles são, a meu ver, inconclu-•	
sivos, pois boa parte dos sujeitos já conhecia as palavras a serem consultadas.

Nas suas conclusões (p. 779s.), Selva & Verlinde afirmam que o maior 
problema é que os estudantes não aproveitaram todas as informações dispo-
nibilizadas. Por exemplo, “as informações sintáticas, que aparecem de três 
maneiras diferentes – na definição longa, nos exemplos assim como na forma 
de estruturas sintáticas formais – não atraem a atenção”. Eles se perguntam se 
os usuários não esperam encontrar tais informações ou se eles têm dificuldade 
em compreendê-las.

Os autores levantam ainda um problema comum a todos os DMs, 
a saber, a dificuldade de redigir e compreender as definições. Embora eles 
tenham usado definições sentenciais (como no Collins Cobuild) e empregado 
um vocabulário definitório “o mais simples possível”, “a compreensão das 
definições continua a ser problemática”.

De qualquer maneira, Selva & Verlinde, certos de que seu dicionário é 
muito vantajoso, reconhecem que é preciso que os usuários estejam dispostos 
a fazer o esforço de ler e analisar as informações oferecidas.

Koyama & Takeuchi (2004)

Os autores afirmam na introdução que “o advento de DEPs trouxe 
algumas mudanças no ambiente do ensino/aprendizagem de ILE no Japão” 
e que, segundo outro autor, o “mercado de DEPs, de fato, aproximadamente 
quadruplicou nos últimos cinco anos”. 

Nesse estudo, Koyama & Takeuchi compararam a eficácia de um DB 
impresso com a de um DB eletrônico portátil. Eles afirmam que se trata de 
learners’ dictionaries (bilíngües). Como o relato está disponível na internet, 
resumo-o muito sucintamente.

72 universitários japoneses, de nível intermediário em inglês, foram di-
vididos em quatro grupos, dois dos quais podiam consultar um DB impresso, 
aos outros dois foi disponibilizado o mesmo DB em forma de DEP. A tarefa 
foi ler um texto em inglês, após o qual ia ser feito um teste de compreensão. 
Para reduzir-se a influência do texto, cada grupo havia sido subdividido, e 
cada subgrupo leu um de dois textos diferentes.
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Os autores fazem o seguinte resumo dos resultados:

Primeiro, a freqüência das consultas dos aprendizes, numa tarefa de com-
preensão de materiais de leitura, parece aumentar quando eles usam um 
DEP. Segundo, o DEP parece reduzir o tempo de leitura em língua es-
trangeira. Terceiro, a maior freqüência de consultas provocada pelo uso 
de DEPs não produz necessariamente um efeito benéfico sobre o grau de 
compreensão num contexto real de aprendizagem.  

Boonmoh & Nesi (2007)

Depois de dar algumas informações sobre DEPs disponíveis na 
Tailândia,427 os autores relatam uma pesquisa sobre o uso de dicionários por 
30 professores universitários de inglês e 1.211 calouros – cujo curso não era 
Letras-Inglês – da mesma universidade. Foi verificado principalmente o que 
esses informantes sabiam sobre DEPs. Consta no resumo em português (p. 
80):

O instrumento de coleta foi um questionário. Os resultados indicam 
que, embora os professores prefiram DMAEs e incentivem seus alunos 
a usá-los, os estudantes preferem [DEPs]. Percebeu-se também que os 
professores não conhecem bem o conteúdo e as facilidades dos [DEPs] 
tailandeses.

Nesi (no prelo)428

Trata-se de um estudo sobre o uso de DEs e especialmente sobre o 
aproveitamento de uma ferramenta existente em alguns deles que é o “ca-
derno de vocabulário” (“vocabulary notebook”). Lembrando que aprendizes 
muitas vezes são aconselhados a manterem cadernos em que registram novos 
vocábulos, a autora fala sobre as possibilidades de se fazerem tais registros nos 
próprios DEs e descreve essa ferramenta em um determinado DE, a saber, no 
MacMillan English Dictionary (em CD-ROM).

Ela deu cópias desse CD a dois grupos de alunos estrangeiros, de nível 
avançado em inglês, que provavelmente estavam estudando na Grã-Bretanha. 
Em um grupo havia 12 pós-graduandos (grupo P), no outro, 20 chineses de 
um curso de bacharelado em Tradução e Estudos de Cultura Britânica (grupo 

427 Dizem os autores que “DePs na Tailândia normalmente contêm o conteúdo de pelo menos 
três dicionários impressos”, de um DB inglês-tai, de um DB tai-inglês e de um DM de inglês. 
esses DePs são bem mais caros do que dicionários impressos. Boonmoh & Nesi descrevem 
dois dos DePs mais utilizados, um deles contendo, por exemplo, como DM, o OALD.
428 segundo comunicação pessoal da autora, o trabalho foi escrito em 2003.
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G, de “graduação”). A esses 32 sujeitos, que receberam informações sobre 
as peculiaridades do dicionário (abreviado MED), solicitou-se que anotas-
sem seus hábitos de consulta durante dez semanas. Após cinco semanas, eles 
preencheram um questionário sobre esses hábitos. Como as respostas mos-
traram que os alunos usavam freqüentemente DEPs (dicionários eletrônicos 
portáteis) e software bilíngüe, Nesi distribuiu um outro questionário a 14 
estudantes de graduação, além de entrevistar alguns sujeitos dos dois grupos 
e de examinar listas e cadernos de vocabulário.

Resultados:
Preferências (os números referem-se aos pontos dados conforme o grau •	
de preferência, entre +2 e –2): DBE (dicionário bilíngüe eletrônico) – 
35; DB impresso – 15; MED – 8; DM impresso – 1. A preferência pelos 
DBEs foi particularmente grande no grupo G: 18 pontos. 
20 dos 32 sujeitos afirmaram que haviam aproveitado diversas ferramen-•	
tas do MED: acrescentando anotações em verbetes (7), criando listas de 
palavras (8) ou fazendo um teste de vocabulário (5). 
Quase todos os 26 chineses e 3 japoneses usavam DEPs nas aulas e afir-•	
maram que os consultavam todos os dias.
Alguns DEPs possuíam ferramentas comparáveis àquelas do MED, e em •	
quase todos havia testes de língua e jogos. Os informantes do segundo 
questionário gostavam principalmente de aplicativos não relacionados 
com a aprendizagem de LE, como calculadora, calendário e agenda de 
endereços, além do fato de o DEP ser fácil de carregar. Mas a maioria 
reconheceu seus defeitos e achava que o conteúdo lexicográfico do MED 
era melhor.
7 dos sujeitos do grupo G usavam diariamente um certo DE, ou •	 software, 
que permitia a criação de listas de palavras e que eles preferiam ao MED. 
Mas eles também admitiram que o MED tinha explicações melhores, 
mais informações e uma pronúncia precisa. Esse software (para o qual 
Nesi usa a sigla JSCB) baseia-se em mais de 30 fontes, entre elas dicioná-
rios técnicos, vários DBs gerais e um DB de expressões idiomáticas.
Preferências pelo MED, pelo JSCB e por DEPs em diversas situações: •	
trabalhando no computador (digitando ou lendo), os sujeitos preferiam 
o MED e, em segundo lugar, o JSCB, ou seja, software instalado no com-
putador; porém, para ler textos impressos, escrever à mão, falar ou ouvir, 
eles preferiam os DEPs.
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357  
OALD   61, 131ss., 138ss., 180, 191s., 198, 205, 210, 212, 218, 221-225, 230, 

234s., 238ss., 245, 383, 428 
Ojo con los falsos amigos (Bechara & Moure, 1998)  410
Orbis sensualium pictus (Comenius, 1658)  32s., 296, 394
Os falsos cognatos na tradução do inglês para o português (Mascherpe & Zamarin, 1998)  

410
Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, Cowie & Lewis, 

1974) – ver OALD
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary (1992)  382s.
Oxford Advanced Learner´s English-Chinese Dictionary 372
Oxford Dicionário escolar para estudantes brasileiros de inglês (1999) 276
Oxford Dictionary of Collocations for Students of English (2002) 403
Oxford Dictionary of Computing for Learners of English (1996)  411
Oxford  Dictionary of Current Idiomatic English (Cowie & Mackin, 1975)  130, 132, 

137
Oxford Elementary Learner’s Dictionary of English (Burridge 1985)  149
Oxford English Dictionary 133
Oxford-Hachette French Dictionary, French-English, English-French (Corréard & 

Grundy, 1994)  285
Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary (1997)  391
Oxford Student’s Dictionary of English (Hornby, 1978)  149
Oxford  visual dictionary - English, French, German, Spanish (1996)   395
Palavras da Onça: A Vocabulary of False Friends in English and Portuguese (Downes, 

1977)  409
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Palazzi = Dizionario della lingua italiana (Palazzi, 1939)  341
Parola Chiave: dizionario di italiano per brasiliani (2007; ed. Martins Fontes)  362s.
Parola Chiave: dizionario di italiano per stranieri (2006; ed. Giunti )  179
Password: English Dictionary for Speakers of Portuguese (1991)  361, 363
Petit Larousse 343
Petit Robert – ver Le Petit Robert
Petit Robert des enfants (rey-Debove, 1988) 297, 305
PIP – Dicionário de Provérbios, Idiomatismos e Palavrões. Francês/Português-Português/

Francês (Xatara & Oliveira, 2002)  407
PONS Basiswörterbuch: Deutsch als Fremdsprache (2003)  171
PONS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2006; ed. klett)  171
PONS Idiomatik Deutsch-Portugiesisch (schemann et al., 2002)  407
PONS Micro Robert. Dictionnaire d’apprentissage du français (1988)  155, 158s.
PONS Wörterbuch der italienischen Verben (Blumenthal & rovere, 1998)  287, 399
Portugiesisch-deutsche Idiomatik – Dicionário idiomático português-alemão (schemann 

& schemann-Dias, 1979)  407
Random House College Dictionary of the English Language  335
Robert & Van Dale Dictionnaire Français-Néerlandais, Néerlandais-Français 254
Robert Junior Illustré  159
Robert Méthodique – ver Le Robert Méthodique
Saraiva Júnior Ilustrado: Dicionário da Língua Portuguesa (2005; ed. saraiva)  322
Señas. Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española para Brasileños (2000)  

362s.
Senior Dictionary (Thorndike, 1941) 303
Shorte Dictionarie for Yonge Beginners (Withals, 1532)  32
Silveira Bueno Minidicionário – ver Minidicionário da Língua Portuguesa (silveira 

Bueno)
Standard College Dictionary  335
Starter. Dictionnaire d’anglais pour les débutants (1976)  156
Tesouro da Fraseologia Brasileira (Nascentes, 1986)  406
The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, 1952)  45, 126
The American College Dictionary 334s.
The American Heritage Dictionary  226
The BBI Dictionary of English Word Combinations (Benson, Benson & Ilson, 1986)  

401s., 405
The Duden Pictorial Encyclopedia in Five Languages (1943)  395
The Introductory to Wryte and to Pronounce French (Barcley, 1521) 30
The Kenkyusha Japanese-English Learner’s Dictionary (1992)  289
The LTP Dictionary of Selected Collocations (Hill & Lewis, 1997)  402
The New Method English-Bengali Dictionary (Banerjee, 1958) 360
The New Oxford Thesaurus of English (Hanks, 2000)  392
The OXFORD-DUDEN Pictorial English and Spanish dictionary (1995)  395
The Progressive English Dictionary (Hornby & Parnwell, 1952)  149
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The Random House Dictionary of the English Language (College edition) 334
The Reader’s Digest Great Illustrated Dictionary 337
Thesaurus – Gran SOPENA de Sinônimos y Asociación de Ideas (1984) 392
Thesaurus of English Words and Phrases (roget, 1852) 35, 385
Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-

1960). 16. vols. (1971-1994)  404
Turma da Mônica 301
Turma do Castelo Rá-Tim-Bum 301
Turma do Pererê 301
Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo 301
Valenzlexikon Deutsch-Italienisch (Bianco, 1998) 399
Vocabulaire par l’image de la langue française (Pinloche, 1923) 394
Wahrig Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (2008; ed. Cornelsen) 171
Webster’s Collegiate Dictionary (1898) 335
Webster´s New World Dictionary 217
Webster’s New World Dictionary of the American Language  334s.
Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary  334
Webster’s Third New International Dictionary 49, 335
Wordpower Dictionary  207
Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (kempcke et al., 2000; ed. de Gruyter) 166s., 

211
Wörterbuch metaphorischer Redewendungen deutsch-portugiesisch mit thematischem 

Inhaltsverzeichnis. Dicionário de expressões idiomáticas metafóricas alemão-português 
com índice remissivo temático (Camargo & Bornebusch, 1996; ed. e.P.U.)  407

Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben (Helbig & schenkel, 1969)  
398

Yázigi Dictionary for High Schools. Dicionário Yázigi para 1º e 2º Graus. English-
Portuguese. Inglês-Português  (Gomes de Matos, 1973)  108, 265

Zingarelli = Il nuovo Zingarelli – Vocabulario della lingua italiana di Nicola Zingarelli  
342

Zingarelli minore – ver Lo Zingarelli minore
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Índice de termos
Observação:
Não são indicados todos os lugares nos quais os termos aparecem, e sim ape-

nas aqueles nos quais eles são explicados ou discutidos. 

Actantes   397
Artigo léxico   299, nota 270 
Ativo   37; 253
Base  (de colocação)  196
Bidirecional, bidirecionalidade  253
Bilemático   253
Bilingualizado   358, 374
Categorizador de co-texto   197 
Circunstantes   412, nota 393
Codificação (de textos)   18,  nota 11
Coligação   196, nota 174
Colocação  123; 195ss.; 400ss.
Colocado  196
Componentes externos   183
Contorno  174, nota 155
Decodificação (de textos)  18,  nota 11
Diagramação   188ss.
Dicionário de aprendizagem   22ss.
Dicionário para aprendizes   22ss.
Dicionarística   14, nota 4
Dictionnairique   14, nota 4
Direcionalidade  281s.
estrutura de acesso   186s.
exemplo (frase-exemplo)   198ss.
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explicação (lexicográfica) do significado   374, nota 331
Falsos amigos, falsos cognatos   408s.
Finalidade  39, nota 38;  112; 278, nota 245
Formato  182
Função  278, nota 245
Glosas eletrônicas  419
Guide Word / Guideword  208
Híbrido  358, 374
Ilustração (visual)  204ss.
Indicador semântico  208
Layout  188
Learners’ (learner’s) dictionary   22ss.
Lista de acepções  207s.
Marcas de uso  195
Menu (lista de acepções)  207s.
Microarquitetura  373, nota 330
Monodirecional  253
Monofuncional   254
Monolemático  253
Notas de uso  206s.                
Padrões verbais  122s.
Parceiro colocacional   128, nota 110;  197
Passivo  37; 253
Pista perdida  346, nota 314
Polifuncional  254; 377ss.
Produção (de textos)   18,  nota 11
recepção (de textos)   18,  nota 11
semi-bidirecional   289, nota 260
semi-bilemático   289, nota 260
semibilíngüe   358; 374
Sign post / Signpost   208
Textos externos  183
Tradução/traduzir  37, nota 35
Valência  396ss.
Verb patterns    122s.
Versão/verter  37, nota 35
Vocabulário (definitório) controlado/limitado   120ss.
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