
1

O USO 
DE DICIONÁRIOS

PANORAMA GERAL
DAS 

PESQUISAS EMPÍRICAS



2



3

O USO 
DE DICIONÁRIOS

PANORAMA GERAL 
DAS 

PESQUISAS EMPÍRICAS

Herbert Andreas Welker



4

© by Herbert Andreas Welker 2006

          
Ficha técnica

Arte final da capa
Tagore Alegria

Revisão
Autor

Editoração eletrônica
Cláudia Gomes

Digitação
Autor

ISBN: 85-7062-593-6

Todos os direitos em língua portuguesa, no Brasil, reservados de acordo com a lei. Nenhuma parte deste 
livro pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo fotocópia, 
gravação ou informação computadorizada, sem permissão por escrito do Autor. THESAURUS EDITORA 
DE BRASÍLIA LTDA. SIG Quadra 8, lote 2356 - CEP 70610-480 - Brasília, DF. Fone: (61) 3344-3738 
– Fax: (61) 3344-2353 – End. Eletrônico: editor@thesaurus.com.br – Página na Internet: www.thesaurus.
com.br – Endereço eletrônico do Autor: hawelker@yahoo.com
Composto e impresso no Brasil

Printed in Brazil

W446u Welker, Herbert Andreas
O uso de dicionários: panorama geral das pesqui-

sas empíricas / Herbert Andreas Welker. – Brasília : 
Th esaurus, 2006.

490 p.

1. Lexicografi a I. Título

CDU 801.3
CDD 413



5

Sumário
Prefácio  ...................................................................................... 7

1. Introdução .............................................................................. 13
1.1 Situações de uso ............................................................. 13
1.2 Divisões dos temas de pesquisa ....................................... 16
1.3 Métodos ......................................................................... 21

1.3.1 Questionários .................................................... 22
1.3.2 Entrevistas ......................................................... 25
1.3.3 Observação ........................................................ 26
1.3.4 Protocolos de uso ............................................... 28
1.3.5 Testes e experimentos ......................................... 31

1.4 Necessidades e habilidades de consulta ........................... 35
1.4.1 Necessidades ...................................................... 35
1.4.2 Habilidades ........................................................ 36

2. Enquetes ................................................................................. 39
2.1 Enquetes sobre o uso de dicionários de língua materna .. 40
2.2 Enquetes sobre o uso de dicionários por falantes

não-nativos .................................................................. 62

3. Pesquisas sobre o uso efetivo de dicionários ............................. 153
3.1 Pesquisas sobre o uso efetivo de DLMS por falantes nativos ...... 154
3.2 Pesquisas sobre o uso efetivo de dicionários de língua 

estrangeira  ................................................................... 161

4. Pesquisas sobre o efeito do uso de dicionários .......................... 225
4.1 Compreensão de leitura .................................................. 225

4.1.1 Introdução: o vocabulário e a inferência ............... 225
4.1.2 O uso de dicionários na leitura ............................. 232

4.2 O uso de dicionários na redação ..................................... 251
4.3 Tradução  ....................................................................... 252

4.3.1 O uso de dicionários por aprendizes de línguas 
estrangeiras ao traduzir ....................................... 256



6

4.3.2 O uso de dicionários por alunos de cursos de Tradução  268
4.4 O uso de dicionários na aprendizagem do vocabulário ... 271

4.4.1 A aprendizagem do vocabulário e os dicionários .....  271
4.4.2 Pesquisas ............................................................ 275

4.4.2.1 Língua materna .......................................... 275
4.4.2.2 Língua estrangeira ...................................... 279

5. Estudos sobre assuntos e dicionários específi cos  ...................... 299
5.1 Pesquisas sobre determinados componentes  ................... 299

5.1.1 Uso efetivo ......................................................... 299
5.1.2 Efeito do uso ...................................................... 313

5.2 Pesquisas sobre o uso de determinados dicionários ......... 354
5.2.1 Uso efetivo ......................................................... 355
5.2.2 Efeito do uso ...................................................... 368

6. Pesquisas sobre o uso de dicionários eletrônicos ....................... 381
 6.1 Glosas  eletrônicas.......................................................... 383
 6.2 Dicionários eletrônicos .................................................. 401

7. Trabalhos sobre o ensino do uso de dicionários ........................ 423

Cronologia das pesquisas empíricas  ............................................ 435
Listas de pesquisas com determinadas características .................... 439
Quadros sinóticos ........................................................................ 441
Índice de autores ......................................................................... 457

Bibliografi a .................................................................................. 465



7

Prefácio
Será que o uso de dicionários é um tema tão importante que valha a 

pena dedicar-lhe um livro inteiro?
No Brasil, o assunto ainda não tem suscitado muito interesse. Welker 

(2006), que  apresenta o “estado da arte” com relação aos trabalhos brasileiros 
nesse domínio, cita vinte e dois artigos, dissertações e teses, mas em apenas 
cinco há relatos de estudos empíricos.  

No exterior, ao contrário, existem vários livros sobre o tema, quer 
monografi as, quer coletâneas de artigos: Atkins (1998), Dolezal & McCreary 
(1999), Nesi (2000), Tono (2001), Wingate (2002), Thumb (2004). Além 
disso, há um bom número de dissertações e teses, e Zöfgen (1994) discute o 
uso de dicionários em um longo capítulo de seu livro. Wiegand (1998) dedica 
não menos de 800 páginas ao assunto!

Portanto, acho que está na hora de termos no Brasil um amplo pano-
rama da pesquisa sobre o uso de dicionários, considerada uma das áreas da 
metalexicografi a (cf. Hausmann 1985: 368; Wiegand 1989: 258; Hartmann 
& James 1998: 86).

Dolezal & McCreary (1999) reuniram uma bibliografi a de 521 
trabalhos sobre lexicografi a pedagógica, fornecendo sucintos resumos de 
todos. No seu índice temático, citam 43 estudos em três itens referentes a 
pesquisas sobre o uso. Infelizmente, na parte dos resumos, esses trabalhos são 
apresentados simplesmente em ordem alfabética dos autores, sem nenhuma 
outra diferenciação. 

No presente livro – no qual não me restrinjo à lexicografi a pedagógica 
– não somente arrolo um número bem maior de pesquisas empíricas como 
também faço resumos mais detalhados e, sobretudo, distingo claramente 
diversos tipos de estudos, o que me parece de grande importância. 
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Por pesquisas empíricas entendo investigações nas quais há sujeitos ou 
informantes (ou participantes), de modo que estudos em que apenas se ana-
lisam dicionários não são resumidos aqui (cf. nota 7).

Meu objetivo é mostrar o que tem sido investigado e descoberto no 
mundo inteiro a respeito do assunto em tela. Um segundo propósito é – ex-
pondo tanto os métodos empregados nesses estudos quanto seus objetivos – 
incentivar novas investigações e, ao mesmo tempo, facilitar a tarefa de futuros 
pesquisadores no que concerne à procura da literatura especializada existente, 
difi cilmente encontrável no Brasil.

Em alguns resumos, faço breves comentários. Fazer uma avaliação mais 
ampla das respectivas pesquisas ou de todos os estudos teria sido trabalhoso e 
demorado demais, além de repetitivo. 

Como se verá, na maioria das vezes, os resultados não podem ser gene-
ralizados, embora vários sejam recorrentes. Devido à grande diversidade dos 
estudos, não apresento uma conclusão geral.

Pode-se considerar desnecessário o acúmulo de resumos de tantas pes-
quisas, algumas das quais muito específi cas, concernentes, às vezes, a um úni-
co dicionário ou a situações muito peculiares. Porém, eu queria dar a visão a 
mais abrangente possível.

Embora este seja provavelmente a nível internacional o panorama mais 
completo das pesquisas sobre o uso de dicionários, não tive acesso a todos os 
estudos que possam ter sido publicados em algum lugar no mundo. Devem 
existir vários dos quais nem tomei conhecimento, e há outros que não pude 
ler. Nos casos em que tive acesso não aos trabalhos originais e sim apenas 
a resumos feitos em alguma publicação, baseio meu próprio resumo nesses 
últimos. Os nomes dos autores desses resumos aparecem em colchetes, em 
tamanho menor, abaixo dos dados que identifi cam o respectivo trabalho. Ob-
viamente, não posso assumir a responsabilidade por tais informações. 

O grau de detalhamento dos meus resumos varia muito, devido a vá-
rios fatores: os próprios relatos originais podem ser mais ou menos detalha-
dos; minúcias em longos relatos podem não interessar ao leitor deste livro ou 
aumentariam demais o volume desta obra; em alguns casos, julguei que era 
interessante mostrar detalhes de determinada pesquisa, em outros, não. Sem-
pre indico o número de sujeitos – a não ser que o próprio pesquisador não o 
tenha informado – pois esse é um dado essencial.  

Dentro de cada capítulo ou subcapítulo, as pesquisas são ordenadas 
cronológica e alfabeticamente, isto é, por ano de publicação e, em cada ano, 
em ordem alfabética dos autores.
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Diversos estudos podem ser mencionados em mais de um capítulo ou 
subcapítulo. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pesquisa verifi cou o efei-
to do dicionário na tradução (subcapítulo 4.3), mas o dicionário utilizado foi 
um dicionário eletrônico (capítulo 6), ou quando foi investigada a infl uência 
do uso de dicionários tanto na leitura (subcapítulo 4.1) quanto na aprendi-
zagem do vocabulário (subcapítulo 4.4). Nesses casos, há remissões de um 
para outro capítulo ou subcapítulo. Aquelas observações sobre determinado 
trabalho nas quais não faço um resumo, apenas remetendo a outro capítulo, 
estão em letra menor do que o resto. 

Os resultados das pesquisas também estão em letra menor, para efeito 
de destaque. 

Como de costume, os trabalhos são identifi cados pelo nome do autor 
e pelo ano de publicação. Tais referências são empregadas de duas maneiras: 
por um lado, o nome pode designar o pesquisador ou a pesquisadora (por 
exemplo, “McKeown (1993) afi rma ...”), por outro lado, o conjunto de nome 
e ano pode designar o trabalho (por exemplo, “Esse artigo é uma nova versão 
de McKeown (1991) ...”). 

Os sujeitos das pesquisas foram, na maioria, estudantes universitários, 
muitos deles cursando um bacharelado ou licenciatura em língua estrangeira 
(LE). Visto que em muitos países não existe a diferença entre bacharelado e 
licenciatura e que as expressões “curso de X” ou “aluno de X” não deixa claro 
que se trata de universitários que pretendem formar-se em língua e literatura 
do idioma X, usarei, nesses casos, o termo “Letras-X”, por exemplo, Letras-
Inglês, Letras-Francês.

Também não existe em todos os países a diferença entre escolas de 
primeiro grau e de segundo grau (ou de “ensino fundamental” e “ensino mé-
dio”). Em vários estudos, não se faz essa distinção. Quando se fala, por exem-
plo, de sujeitos que eram alunos da 12ª série, o leitor deve entender que a 12ª 
série corresponderia à uma 4ª série do segundo grau (ou do “ensino médio”). 
Isso ocorre em estudos feitos em países nos quais o ensino escolar tem dura-
ção de doze ou treze anos.   

Nas pesquisas, costuma-se solicitar aos sujeitos que realizem alguma 
tarefa. Para evitar repetições ou para facilitar a redação, emprego muitas vezes 
o verbo modal ter que, embora geralmente os sujeitos não pudessem ser obri-
gados. Portanto, frases como “eles tiveram que preencher um questionário” 
não devem ser tomadas ao pé da letra. 

Em pesquisas empíricas, o número de sujeitos como também outros 
dados numéricos são importantes. Para dar maior destaque a esses números, 
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emprego muitas vezes algarismos até mesmo dentro de frases, inclusive para 
números pequenos. Assim, o leitor, mesmo numa leitura superfi cial, percebe-
rá logo que em determinada pesquisa havia, por exemplo, apenas 8 sujeitos, 
ou num teste foram usadas 12 palavras.   

Tendo em vista que o conjunto dos dicionários mencionados nas pesqui-
sas é enorme, abstenho-me de fornecer os dados bibliográfi cos dessas obras.

Todas as citações de trabalhos – redigidos em alemão, francês, espa-
nhol, inglês ou italiano –  foram traduzidas para o português. 

Ao rever o texto deste livro antes da publicação, não me foi possível 
conferir novamente nos trabalhos originais os dados de todos os resumos. 
Portanto, se algum leitor descobrir erros nos dados, ou qualquer outro erro, 
peço para entrar em contato comigo a fi m de que possam ser feitas correções 
para a segunda edição.

Quem se interessa pelo tema uso de dicionários não necessariamente tem 
conhecimentos metalexicográfi cos. Por isso, não posso deixar de recomendar 
a leitura do meu livro Dicionários: Uma pequena introdução à lexicografi a.

Finalmente, quero agradecer aos seguintes autores por ter-me enviado 
um ou dois trabalhos seus (dos quais foram resumidos neste panorama apenas 
aqueles que relatam pesquisas empíricas): Ieda M. Alves, Karine V. Amorim, 
Mariney Pereira Conceição, Jerônimo Coura Sobrinho, Gretel E. Fernández, 
Camila Höfl ing, Philippe Humblé, Batia Laufer (Israel), Vilson J. Leffa, Vera 
Müller, Hilary Nesi (Inglaterra), María del Mar Sánchez Ramos (Espanha), 
John R. Schmitz, Maria Cristina Parreira da Silva, Sven Tarp (Dinamarca), 
Reinhold Werner (Alemanha), Regiani A. S. Zacarias. Também agradeço ao 
editor da revista Lexikos o envio de quatro artigos. 

Herbert Andreas Welker



11

Abreviaturas

DA –  dicionário para aprendizes (“learner´s dictionary  / learners´ dic-
tionary”); é um dicionário monolíngüe destinado a falantes não-
nativos; cf. nota 152

DB – dicionário bilíngüe 
DB/L

1
-L

2
 – dicionário bilíngüe na direção “língua materna – língua 

estrangeira” (isto é, com os lemas em língua materna e os equiva-
lentes em língua estrangeira)

DB/L
2
-L

1
 – dicionário bilíngüe na direção “língua estrangeira – língua 

materna”  
DBA – dicionário bilíngüe para aprendizes (ou seja, destinado a apren-

dizes de LE1)
DBE – dicionário bilíngüe eletrônico
DE – dicionário eletrônico
DH – dicionário híbrido (também chamado de semibilíngüe; em in-

glês, bilingualised ou hybrid; cf. nota 54)

DLM – dicionário (necessariamente monolíngüe) de língua materna
DM – dicionário monolíngüe; essa sigla será usada quando não se es-

pecifi ca se o dicionário é do tipo DLM ou DA
DME – dicionário monolíngüe eletrônico
EAP – English for Academic Purposes, Inglês para Fins Acadêmicos

1  LE engloba, na maioria das vezes, língua estrangeira e segunda língua, signifi cando, portanto, 
“língua que não é a língua materna”. Em algumas situações, será usado L2 para segunda língua, 
e nesses casos LE signifi cará apenas língua estrangeira, ou seja, a língua estrangeira que alguém 
aprende em seu próprio país. Note que em L1-L2 e L2-L1, os números estão subscritos e indicam 
apenas a direção, L2  não tendo o mesmo signifi cado de L2.
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EFL – English as a Foreign Language, Inglês como Língua Estrangeira
ESL – English as a Second Language, Inglês como Segunda Língua
ESP – English for Special Purposes, Inglês para Fins Especiais
L2 – segunda língua; o idioma – não materno – que se aprende no país 

onde ele é falado
LE – língua estrangeira (cf. nota 1)
LM – língua materna
TAP – “think-aloud protocol”, protocolo oral
TOEFL – Test of English as a Foreign Language (exame de ingles inter-

nacionalmente reconhecido)
Tradução/L

1
-L

2
 – tradução da língua materna para a língua estrangei-

ra2

Tradução/L
2
-L

1
 – tradução da língua estrangeira para a língua mater-

na
vs.3 – versus; em contraste com; alternativamente a

Observações: Serão utilizadas mais abreviaturas, válidas apenas para deter-
minados resumos. Elas serão explicadas a cada vez (por exemplo, G1 para “grupo 
1”, ou NA para “nível A”). Em geral, adaptadas ao português para facilitar a com-
preensão, elas diferem das abreviaturas usadas pelos próprios autores.

Siglas de dicionários muito citados:

CIDE – Cambridge International Dictionary of English
COBUILD (ou Cobuild) – Collins COBUILD English Dictionary (na 1ª edição, de 

1987, o título era Collins COBUILD English Language Dictionary)
LDOCE – Longman Dictionary of Contemporary English
OALD – Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English

2 Para esse tipo de tradução, existe o termo versão. Porém, ele parece não ser muito conhecido. 
Nos dicionários gerais de português, ele costuma ser simplesmente sinônimo de tradução. Por 
isso, usarei o termo tradução/L1-L2, para não deixar dúvidas. 
3 Essa abreviatura não está lematizada nos dicionários brasileiros. Na página http://www2.uol.
com.br/linguaportuguesa/embomportugues/eb_tabela02.htm (acesso em 13/09/2006), o Prof. 
Pasquale Cipro Neto a incluiu numa lista sobre a qual afi rma: “Muitas das abreviaturas citadas 
são apenas convenções. Não constam no Vocabulário Ortográfi co da Língua Portuguesa.” No 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa, vs. aparece no verbete versus, no qual se usa também v. 
Um dos exemplos dados é “viajar de trem v. viajar de automóvel”. Como em diversos trabalhos 
acadêmicos, emprego vs. para cotejar dois resultados, por exemplo, “90% vs. 85%”.
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1. Introdução
Em muitos dos artigos sobre o uso de dicionários, nota-se uma certa 

falta de clareza, pois misturam-se várias situações de uso, ou fazem-se, a partir 
de constatações sobre uma ou duas dessas situações, generalizações indevidas. 
São tais generalizações indevidas que levam teóricos do ensino de línguas 
– e, com eles, professores de língua – a condenar ou desaconselhar o uso de 
dicionários.

Neste livro, no qual pretendo apresentar uma visão geral do assunto, re-
sumindo muitos trabalhos, diferencio claramente diversas circunstâncias de uso.4

O que é uma generalização indevida?
Vamos supor que alguém pesquise o efeito do uso de dicionários 

monolíngües de inglês, por parte de alunos franceses de segundo grau, na 
compreensão de textos, e que ele constate que a utilização desses dicionários 
piorou a compreensão ou diminuiu a velocidade da leitura. Seria uma gene-
ralização inadmissível dizer que “o uso de dicionários na aprendizagem de 
línguas é prejudicial”. O resultado da pesquisa não pode ser extrapolado para 
outras situações. Além do mais, é preciso verifi car se o pesquisador tomou 
as devidas precauções, sem as quais seu resultado pode não ser correto nem 
mesmo na situação descrita.

1.1 Situações de uso

Segundo a defi nição de Wiegand (1998: 825), existe uma situação de uso 
(de dicionário) quando determinada pessoa consulta determinado dicionário.

4 O termo circunstância de uso é defi nido no fi nal de 1.1.
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Já dei um exemplo concreto de uma situação de uso: alunos franceses 
de segundo grau consultando dicionários monolíngües de inglês na compre-
ensão de textos ingleses. Porém, não fi cou claro ainda qual era o nível de 
competência dos alunos, se eles tinham recebido alguma instrução sobre o 
uso de dicionários e de que tipo eram os dicionários monolíngües (simples ou 
mais informativos?, comuns ou destinado a aprendizes?).

Hulstijn & Atkins (1998: 12s.) enumeram quatorze variáveis que de-
vem ser levadas em conta numa pesquisa empírica sobre o uso de dicionários. 
Welker (2006) se limita aos seguintes: 

tipo de usuário (e suas respectivas habilidades lingüísticas): crian-
ça; adulto; aprendiz iniciante/intermediário/avançado; tradutor5

 tipo de dicionário: monolíngüe; bilíngüe; híbrido; simples (pouco 
informativo); mais informativo; especializado; eletrônico
 língua: língua materna (LM); língua estrangeira (LE); proximida-
de entre  língua materna e língua estrangeira
 habilidade de uso do dicionário: o usuário recebeu alguma instrução ou não?
 tipo de situação de uso: compreensão de leitura (em LM ou LE); 
redação (em LM ou LE); tradução; versão; aprendizagem do voca-
bulário.6

Ainda podem ser acrescidas mais especifi cações. Tono (2001: 56) pensa 
não somente nas habilidades lingüísticas, mas também na motivação e nas es-
tratégias de aprendizagem como fatores a serem considerados. Entre os tipos de 
dicionários, ele acrescenta os onomasiológicos, e num item intitulado “contexts of 
use” ele menciona, entre outros: exercícios gramaticais, testes de ortografi a ou de 
pronúncia, navegação na internet, trabalho em casa, na sala de aula, individual, 
em grupos. Tono está também consciente das peculiaridades da aprendizagem de 
LE, de L2, de LE ou L2 para fi ns específi cos. Ou seja, todas essas diferenças deve-
riam ser levadas em consideração, podendo infl uir nos resultados das pesquisas.  

O termo situação de uso já foi empregado por Wiegand (1977: 70-81). 
Na época, esse autor alemão ainda não enumerou todas as especifi cidades 
mencionadas acima e só se referiu a dicionários monolíngües. Na sua “tipo-
logia de situações de uso para dicionários comuns monolíngües alfabéticos”, 
que era uma tipologia parcial, mostrando apenas uma parte de uma tipologia 

5 Wiegand (1987: 213) menciona, como um possível usuário, um lingüista que quer analisar e 
avaliar uma obra lexicográfi ca. Mas provavelmente não se pesquisará a utilização do dicionário 
por tal especialista. 
6 Em Welker (2006), usei para tais atividades o termo situação de uso (num sentido restrito), 
mas é melhor empregar circunstância de uso. Veja os esclarecimentos no fi nal deste item. 
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(p. 81), ele diferenciou entre: a) consultas motivadas por “confl itos de comu-
nicação atuais”, ou seja, provocadas por determinadas faltas de um conheci-
mento lexical de que se precisa na comunicação; b) outros tipos de consulta 
(por exemplo, na aprendizagem do vocabulário ou na análise de dicionários 
feita por um metalexicógrafo). As situações mencionadas em (a) foram sub-
divididas em “leitura de textos” e “produção de textos”; em cada uma dessas 
situações mais específi cas ocorrem diversos tipos de consulta, causados, por 
exemplo, pelo desconhecimento do signifi cado ou do uso da palavra procura-
da. O autor deu vários exemplos de cada um desses tipos de consulta. 

Wiegand (1987) quis estabelecer uma base teórica para a pesquisa sobre 
o uso de dicionários (tendo começado a fazê-lo já em Wiegand 1985). Depois 
de ter defi nido o que é um ato – no sentido de “ação” – ele defi niu o tipo de ato 
denominado “usar um dicionário”, ou “ato de uso” (Benutzungshandlung). Ao 
descrever-se tal ato, devem ser observados, segundo o autor, os seguintes aspec-
tos: o usuário, o motivo imediato (por exemplo, a falta de compreensão de uma 
palavra dentro de um texto), as circunstâncias de uso (por exemplo, leitura), a 
causa da consulta (por exemplo, desconhecimento do signifi cado), a situação de 
pergunta, a própria pergunta (isto é, a pergunta com a qual o usuário se dirige ao 
dicionário), o próprio ato e a informação procurada. Em seguida, Wiegand dis-
tingue tipos de uso de dicionários com base nos objetivos do usuário (p. 197ss.): 
1) uso normal (“usual”) do dicionário como obra de referência; 2) uso normal do 
dicionário como texto de leitura (que ocorre quando se lê o dicionário pelo prazer 
ou para aprender algo sobre o idioma em que ele é redigido); 3) uso anormal 
(“não usual”) do dicionário com a fi nalidade de saber algo sobre ele (por exemplo, 
quando se quer saber se determinado lema está registrado, ou, em geral, quando 
se quer analisar o dicionário); 4) uso anormal do dicionário quando ele não é 
utilizado como dicionário (por exemplo, quando ele é colocado debaixo de algum 
aparelho para aumentar a altura deste); 5) uso do dicionário com a fi nalidade de 
aprender o uso de dicionários. 

Obviamente, o que nos interessa aqui é o primeiro tipo, ou seja, o uso 
do dicionário quando, realizando alguma atividade que envolve um ou mais 
idiomas, se percebe que não se sabe o sufi ciente a respeito de algum item 
lexical. Para esse uso, ou melhor, para o ato de uso que tem a fi nalidade de se 
saber mais sobre um item lexical, emprego, como é comum em português, o 
termo consulta. Cada vez que alguém procura uma determinada informação 
ocorre uma consulta. As consultas podem ser agrupadas em categorias con-
forme o tipo de informação procurada. Assim, há, por exemplo, as seguin-
tes categorias de consultas: procurar o signifi cado, procurar um sinônimo, 
procurar uma informação sintática. As categorias de consulta, por sua vez, 
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podem variar conforme a circunstância de uso, ou seja, conforma a atividade 
lingüística que leva ao uso do dicionário (leitura, redação, tradução etc.). Por 
exemplo, na tradução, deve prevalecer a categoria “procurar o equivalente”, 
na redação, deve ser ausente a categoria “procurar a pronúncia”, etc. 

Se, por um lado, é necessário distinguir situação de uso de categoria de 
consulta, por outro lado, não irei, por questões de comodidade, diferenciar 
categoria de consulta de consulta, ou seja, quando não houver problemas de 
compreensão, empregarei simplesmente consulta. 

Como vimos, uma determinada situação de uso é caracterizada 
por um conjunto de vários fatores. Portanto, os pesquisadores deveriam 
precisar o mais detalhadamente possível a situação de uso investigada. 
Muitas vezes, isso não aconteceu. Mas pelo menos a circunstância de uso, 
em geral, foi indicada. Emprego circunstância de uso como Wiegand (cf. 
supra), ou seja, referindo-se à atividade durante a qual se usa o dicionário. 
Hulstijn & Atkins (1998: 12) falam simplesmente em “tasks” (tarefas). 
De fato, em experimentos, o pesquisador normalmente dá uma tarefa aos 
sujeitos; entretanto, em geral, tarefa tem um signifi cado mais amplo. É 
verdade que também a palavra circunstância poderia ser entendida num 
sentido mais amplo (como “context of use” em Tono, mencionado acima), 
fazendo pensar, por exemplo, ao local ou mesmo a fatos como “trabalho 
em grupo” e “trabalho individual”. Contudo, restrinjo circunstância de uso 
a “atividade durante a qual se usa o dicionário”.  

1.2 Divisões dos temas de pesquisa
Hulstijn & Atkins (1998: 7-9) diferenciam as “pesquisas empíricas so-

bre o uso de dicionários na aprendizagem de línguas estrangeiras” da seguinte 
maneira (citando alguns exemplos para cada caso):

 As atitudes, necessidades, hábitos e preferências de usuários de 
dicionários 
Compreensão de texto ou de palavras
Produção de texto ou de palavras
Aprendizagem do vocabulário
Desempenho em testes 
O ensino de habilidades de consulta
Comparações críticas e resenhas de dicionários
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Os autores reconhecem que, “estritamente falando”, o último item 
não se refere a estudos empíricos.7 É exatamente por essa razão que não os 
incluo neste livro. Além disso, não faria sentido, numa obra sobre o uso 
de dicionários em geral, relatar comparações ou resenhas de determinados 
dicionários (que, na grande maioria dos casos, são de língua inglesa).8 

McCreary & Dolezal (1999: 110s.) citam Dolezal & McCreary 
(1996), que haviam listado 178 trabalhos – com anotações –, os quais foram 
divididos em 5 grupos:

estudos “experienciais” (73), geralmente escritos por lexicógrafos praticantes;
estudos comparativos (29), que comparam vantagens de diversos tipos 
de dicionários; 
enquetes sobre necessidades e habilidades de usuários (26), contendo su-
gestões para os dicionaristas, algumas das quais são irrealizáveis; 
artigos culturais (12) com considerações sobre fatos sociais e culturais (e 
a conseguinte necessidade de o dicionário informar sobre estilo e registro, 
sobretudo em notas de uso). 
O quinto grupo abrange pesquisas experimentais ou quase-experimentais 
que os autores subdividem em: 

a) estudos sobre o dicionário na compreensão de leitura (20): Bensous-
san (1983), Bensoussan, Sim & Weiss (1984), Bogaards (1998), 
Cumming, Cropp & Sussex (1994), Fischer (1994), Hulstijn (1993), 
Hulstijn, Hollander & Greidanus (1996), Iqbal (1987), Laufer 
(1993), Laufer & Hadar (1997), Laufer & Kimmel (1997), Laufer & 
Melamed (1994), Luppescu & Day (1993), MacFarquhar & Rich-
ards (1983), McKeown (1993), Nesi (1998), Nesi & Meara (1991), 
Nist & Olejnik (1995), Roby (1991), Tono (1989);

7 Em vários dicionários brasileiros, empírico é defi nido de maneira depreciativa como: “que se 
baseia na experiência não-metódica”,  “aquilo que se baseia na experiência, sem base científi ca” 
(Dicionário de usos do Português do Brasil), “baseado apenas na experiência e, pois, sem caráter 
científi co” (Aurélio - Novo Dicionário a Língua Portuguesa). O Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa é mais neutro: “baseado na experiência e na observação, metódicas ou não”. Em 
1.3 serão discutidos brevemente os diversos métodos empregados nos estudos de que trata este 
livro. Como foi dito no Prefácio, chamo de empíricas aquelas pesquisas nas quais há sujeitos 
ou informantes. O mesmo entendimento têm aparentemente Ripfel & Wiegand (1988: 498), 
Zöfgen (1994: 29ss.), Hulstijn & Atkins (1998) e Tono (2001: 59ss.), embora nenhum desses 
autores o diga explicitamente.
8 Em seu “Topical Index”, Dolezal & McCreary (1999) citam um bom número de tais tra-
balhos nos itens “Analysis of Dictionaries”, “Criticism, of a particular dictionary”, “Criticism, 
Comparisons of dictionaries” e “Reviews”. 
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b) estudos (16) que examinam estratégias “de consulta” (“looking-up”) 
de aprendizes de LE; com exceção dos trabalhos de Bogaards, que 
pesquisou  alunos de francês, esses estudos têm como sujeitos apren-
dizes de inglês (EFL): Ard (1982), Bogaards (1998a, 1994, 1991, 
1990), Diab (1990), Hartmann (1994), Kharma (1985), Mack-
intosh (1998), McCorduck (1993), Müllich (1990), Nesi (1996, 
1994), Nesi & Meara (1994), Nuccorini (1994), Opitz (1979).

Na sua revisão da literatura, Nesi (2000: 3-56) faz as seguintes divisões:
Pesquisas com questionários
Pesquisas utilizando testes para investigar:

• o desempenho dos usuários na leitura
• o efeito de dicionários sobre a aprendizagem do vocabu-

lário
• as habilidades de consulta dos usuários

Pesquisas baseadas na observação:
• observação de consultas naturais
• observação de consultas controladas

Tono (2001: 15-58), por sua vez, divide as pesquisas assim:
Pesquisas sobre o uso do dicionário na aprendizagem de línguas:

• na aprendizagem do vocabulário
• em atividades receptivas (“decoding”)
• em atividades produtivas (“encoding”)

Análises de necessidades e habilidades de consulta.
O último item é subdividido, e, em cada subitem, Tono cita vários 

autores. 

Neste livro diferencio as pesquisas empíricas de maneira diferente e mais 
detalhada.9 Nos seis capítulos seguintes são resumidos relatos de pesquisas:

9 Visto que artigos de opinião não são relatos de pesquisas, eles não são incluídos aqui, mesmo 
quando as opiniões se baseiam em estudos empíricos anteriores. Em tais trabalhos, os autores fazem 
sugestões ou críticas, discutem os problemas do uso de dicionários, falam sobre – ou enumeram 
– necessidades e habilidades etc. Vários desses artigos foram citados muitas vezes, por exemplo, 
Scholfi eld (1982), Rossner (1985), Béjoint & Moulin (1987). Fazem parte desse tipo de trabalho 
ainda, entre muitos outros: Th ompson (1987), Nation (1989), Bogaards (1995), Roberts (1997), 
Rundell (1999), Scholfi eld (1999) e Tarp (2004a). Freqüentemente, as opiniões emitidas nesses 
artigos são mencionadas como se fossem resultados de pesquisas. Entre trabalhos brasileiros nos 
quais se fala sobre o uso, mas não se relatam pesquisas empíricas podem ser citados Schmitz (1990), 
Fernández & Flavian (1994/95), Silva (2001), Krieger (2003) e Höfl ing, Silva & Tosqui (2006), 
além daqueles mencionados em Welker (2006: 229ss.).
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a) em que se verifi caram opiniões e atitudes dos usuários com rela-
ção a dicionários; entenda-se por atitudes, por exemplo, a com-
pra de tais obras, o local e freqüência de utilização, a preferên-
cia por determinados tipos (cf. o primeiro item de Hulstijn & 
Atkins supra);

b) em que se estudou como os dicionários foram usados efetiva-
mente;

c) em que se verifi cou o efeito do uso de dicionários;
d) sobre questões específi cas;
e) sobre o uso de dicionários eletrônicos; 
f ) sobre o ensino do uso de dicionários.

O capítulo 4 – no qual se encontram os resumos dos estudos mencio-
nados em (c) – é subdividido por circunstâncias de uso:

Compreensão de leitura
Redação
Tradução (na aprendizagem de LE, em cursos de tradução ou feita 
por tradutores)
Aprendizagem do vocabulário

Como se vê, não me limitarei a resumir relatos de estudos sobre o uso 
de dicionários por aprendizes de línguas. E, embora a grande maioria dos 
estudos seja dedicada ao dicionário na aprendizagem de línguas estrangeiras 
(cf., por exemplo, os títulos de Nesi 2000, Tono 2001, Thumb 2004), são 
arroladas também pesquisas sobre o dicionário de língua materna usado por 
falantes nativos.

Aos estudos sobre o uso de dicionários eletrônicos é dedicado um ca-
pítulo à parte devido à enorme diferença que existe entre os eletrônicos e os 
impressos. Se houvesse mais pesquisas sobre o uso dos DEs, seria necessário 
dedicar-lhes vários subcapítulos, como no caso dos impressos, mas o número 
de investigações nessa área é ainda relativamente pequeno, de modo que elas 
podem ser reunidas num único capítulo.

Quanto ao item (e), considerei vantajoso separar, em um capítulo es-
pecífi co (capítulo 5), estudos que investigaram quer determinados dicioná-
rios quer certos aspectos (como o efeito de exemplos), pois em ambos os casos 
não se trata do uso de dicionários em geral. 

Não levei em consideração trabalhos em que os autores analisaram 
dicionários para verifi car quais erros cometidos por alunos poderiam ter sido 
evitados se tais obras de referência tivessem sido consultadas. Artigos des-
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se tipo são, por exemplo: Herbst (1985), Huang (1985), Meara & English 
(1987) e Nesi (1987).10

Muitos autores falaram da necessidade de se ensinar o uso de dicioná-
rios, mas existem pouquíssimas pesquisas empíricas sobre esse assunto. Aque-
las que são do meu conhecimento são resumidas no capítulo 7.

É preciso esclarecer a diferença entre os itens (b) e (c), ou seja, entre o 
“uso efetivo” e o “efeito do uso”. 

Efetivo não é empregado aqui no sentido de efi caz e sim no de real, 
referendo-se ao fato de que dicionários realmente foram consultados – por 
determinados usuários, sujeitos das pesquisas. Resumos de estudos sobre o 
uso efetivo estão reunidos no capítulo 3 e nos subcapítulos 5.1.1 e 5.2.1. 
Alguns encontram-se também no capítulo 6. Pesquisas sobre o uso efetivo 
distinguem-se, por um lado, dos estudos resumidos no capítulo 2 – nos quais 
os dados baseiam-se apenas em afi rmações e opiniões dos informantes – e, 
por outro lado, das investigações sobre o efeito do uso.

Nessas últimas, reunidas no capítulo 4 e nos subcapítulos 5.1.2 e 
5.2.2, sempre houve uma avaliação dos resultados das diversas atividades 
lingüísticas (leitura, redação, tradução, aprendizagem do vocabulário), isto 
é, foi verifi cado, mediante testes, em que medida a utilização infl uiu nesses 
resultados. Necessariamente foi feita uma comparação entre o uso e o não-uso 
de dicionários, ou entre vários dicionários consultados. Isso ocorreu também 
na maioria dos estudos resumidos em 6.1 assim como em dois ou três do 
subcapítulo 6.2. 

Poder-se-ia pensar que estudos nos quais se percebeu que erros dos 
sujeitos foram causados por falhas dos dicionários também mostrem o efeito 

10 Um pouco diferente é o estudo de Wolf-Bleiß (2004). Essa autora trata das perguntas que 
chegam a um serviço (alemão) de aconselhamento lingüístico. Ela agrupou essas dúvidas, mos-
tra vários exemplos e esclarece em quais casos os dicionários teriam ajudado e em quais as 
consultas não teriam sido bem-sucedidas. Trabalhos semelhantes são Montgomery (1983) e 
Höhne (1991).
Existem também estudos – citados por diversos autores na sua discussão de pesquisas sobre o 
uso de dicionários – em que participaram estudantes, mas não como usuários e sim como, por 
assim dizer, pesquisadores. Por isso, eles são mencionados apenas nesta nota. Trata-se de Bujas 
(1975) e de Opitz (1979). Bujas solicitou, em quatro semestres letivos, a 18 alunos universi-
tários que anotassem durante suas leituras todos aqueles itens lexicais que faltavam ou tinham 
um tratamento inadequado em um determinado DB. Eles chegaram a um total de 6.272 itens. 
Opitz, ensinando ESP, pediu a seus alunos (ele não revela o número) para marcarem num texto 
especializado de cerca de mil palavras aqueles lexemas dos quais eles achassem que pertenciam 
ao vocabulário técnico da náutica. Em seguida, ele mesmo verifi cou como esses itens eram 
tratados em vários dicionários. 
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do uso. Porém, tais falhas poderiam ser constatadas mediante uma simples 
análise dos dicionários (como nos artigos de Herbst 1985 etc., mencionados 
acima). Assim, esses estudos empíricos são classifi cados como pesquisas sobre 
o uso efetivo caso não tenha havido uma avaliação dos produtos das atividades 
(redações ou traduções) ou uma mensuração da compreensão de leitura ou da 
aprendizagem do vocabulário.  

1.3 Métodos

O uso de dicionários pode ser investigado com diversos métodos. 
Ripfel & Wiegand (1988: 493-497) discutem brevemente as vanta-

gens e desvantagens de estudos em que se empregam questionários, protoco-
los de uso ou testes.

Zöfgen (1994: 39-50) acrescenta, entre os métodos, entrevistas e a 
observação direta.

Nesi (2000: 3-56) dedica todo o primeiro capítulo de seu livro a esse 
assunto, distinguindo e discutindo questionários, testes e a observação e resu-
mindo mais ou menos longamente alguns relatos de pesquisas realizadas com 
esses métodos. 

Tono (2001: 66-72) deixa a discussão dos métodos para o fi nal do 
seu primeiro capítulo, em que apresenta o “estado da arte” na pesquisa so-
bre o uso de dicionários, e faz as seguintes distinções: observação participati-
va, “surveys” (geralmente feitos por questionários ou entrevistas), protocolos 
(“accounts”), pesquisa correlacional (na qual se investiga a relação entre duas 
ou mais variáveis), pesquisa ex post fact (na qual se estudam eventuais relações 
de causa e efeito), experimentos e quase-experimentos.11 

Quem mais exaustivamente discute os métodos empregados na pes-
quisa sobre o uso de dicionários é Wiegand (1998).

11 No título do item 4.3.7 consta também estudos de caso, mas Tono não diz nada sobre tal tipo 
de pesquisa. Diab (1990: 60) distingue estudos de caso em pequena escala de outros feitos em 
grande escala e considera que sua pesquisa pertence ao segundo tipo, já que estudou a utiliza-
ção de dicionários por determinado e numeroso grupo de usuários.
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1.3.1 Questionários

Sobre esse método de se colherem dados, Humblé (1997 [2001: 44]) 
afi rma que os questionários foram “a primeira indicação de que a relação en-
tre os dicionaristas e seu público estava mudando”. Com isso, ele quer dizer 
que, antes, os lexicógrafos não se preocupavam com os usuários. De fato, a 
primeira dessas pesquisas (Barnhart 1962) foi publicada quando, segundo 
Zöfgen (1991: 2896), houve uma “virada na história da lexicografi a”. Zöfgen 
se refere à famosa recomendação: 

Os dicionários deveriam ser elaborados levando-se em consideração um 
determinado grupo de usuários e suas necessidades específi cas.
 (Householder 1962 [1967: 279]) 

Na verdade, Householder não foi o primeiro a pensar nos usuários: 

[Nos anos 30 do século passado] os “pais” dos learner ś dictionaries já se preocupa-
ram com um determinado usuário, a saber, o aprendiz de línguas estrangeiras, o 
que os levou a desenvolver os dicionários para aprendizes [...]. Pouco mais tarde, 
o russo Sčerba (1940), por sua vez, frisou que deveria haver diferentes tipos de 
dicionários para diferentes tipos de usuários.
 (Welker 2005: 235)

Mas o fato é que – após a pesquisa de Barnhart – somente a partir dos 
anos 70 foram feitos estudos sobre a relação dos usuários com os dicionários. 
Algumas dessas investigações foram solicitadas por editoras que queriam me-
lhorar seus produtos.

Wiegand (1977: 60ss.), embora tratando apenas de dicionários mono-
língües para falantes nativos (DLMs), falou da necessidade de se realizarem 
pesquisas empíricas cujos resultados pudessem ajudar o lexicógrafo a redigir 
melhores verbetes. A sua idéia de uma “sociologia do usuário de dicionários 
empiricamente fundada” foi retomada no artigo de Hartmann (1989). 

Como não se sabia quase nada sobre a real utilização de dicionários, os 
questionários, sem dúvida, constituíram um avanço. Porém, posteriormente, 
eles foram criticados por muitos autores (Hatherall 1984: 184, Crystal 1986: 
78, Hartmann 1987: 15, Ripfel & Wiegand 1988: 493s., Zöfgen 1994: 42s., 
Wiegand 199812, Nesi 2000: 11s.). Por quê? 

12 Wiegand  (1998: 583-677) dedica quase cem páginas ao problema dos questionários, fazen-
do, inclusive, propostas para o melhoramento desse método de investigação. 
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Nos questionários – que são preenchidos pelos usuários (ou, às vezes, 
por professores que respondem no lugar dos alunos) – fazem-se freqüente-
mente perguntas de três tipos:

a) sobre fatos que são lembrados com certa facilidade pelos respon-
dentes (por exemplo: quantos dicionários possuem?; quando os 
compraram?; por que os compraram?);

b) sobre a utilização; 
c) sobre a opinião dos usuários (por exemplo: estão satisfeitos com os 

dicionários?; qual ou que tipo preferem?; o que gostariam de ver 
melhorado?).   

Certamente, pode-se confi ar bastante na veracidade das respostas a 
perguntas do tipo (a), e as respostas no caso (c) são, de qualquer maneira, 
apenas opiniões subjetivas (embora possam, em certa medida, orientar lexi-
cógrafos e editoras). Mas o grande problema são as questões do tipo (b), nas 
quais se pergunta, por exemplo: 

O que você procura mais num dicionário?
Em que circunstância você o consulta mais?
O dicionário ajuda (em quantos porcento das consultas)?
Qual parte do verbete ajuda mais?  

As respostas – dadas bem depois da utilização – revelam apenas a idéia 
que os usuários têm de suas consultas, não o verdadeiro uso. Por isso, surgi-
ram as críticas aos questionários, que foram bem resumidas nas perguntas de 
Hatherall (1984: 184)13:

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 defi -
nem as categorias da mesma forma, e da mesma maneira que o pesquisador?

O que, segundo Zöfgen (1994: 43) e outros autores, invalida os resultados 
de várias pesquisas são as questões: às vezes, as perguntas não são compreendidas, 
outras vezes, elas infl uenciam o respondente, ou elas são difíceis demais. Deve ser 
considerada um exagero, por exemplo, a seguinte pergunta de Rasmussen (1985, 
apud Zöfgen ibid.): “Quantas vezes você consultou o dicionário [...] durante 
aquele ano em que você o consultou mais freqüentemente?” 

13 Essas perguntas críticas foram citadas por diversos autores; por exemplo: Hartmann (1987: 
22), Ripfel & Wiegand (1988: 494), Béjoint (1994 [2000: 147]), Zöfgen (1994: 43), Nesi 
(2000: 11).
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Ripfel & Wiegand (1988: 493) acrescentam que, havendo perguntas 
sobre os conhecimentos que os usuários têm do seu dicionário (por exemplo: 
“no seu dicionário existem informações etimológicas?”) e sendo o questioná-
rio preenchido em casa, não se sabe se os respondentes não verifi caram isso 
nas suas obras de referência antes de responder. 

Finalmente, um problema que diz respeito não somente aos questioná-
rios mas a todos os métodos é a representatividade dos sujeitos. Sem dúvida, 
o questionário é vantajoso porque pode-se alcançar um número relativamente 
grande de sujeitos – razão pela qual, durante três décadas, ele foi mais utiliza-
do –, mas, em geral, a escolha dos sujeitos não é aleatória, de modo que não 
se pode generalizar os resultados (se é que são válidos).14 Como diz Zöfgen 
(ibid.: 36):

Amostras verdadeiramente aleatórias não são possíveis porque não se pode 
determinar o conjunto dos usuários de um país e de um certo dicionário 
e porque não há procedimentos ou modalidades para uma correta escolha 
dos sujeitos.

Além disso, alguns pesquisadores apresentaram resultados gerais (tendo 
calculado a média), quando, na verdade, seus sujeitos pertenciam a categorias 
bem distintas. Zöfgen (ibid.) menciona como exemplos Tomaszczyk (1979), 
Hartmann (1983) e Rasmussen (1985). O primeiro tinha como sujeitos alu-
nos estrangeiros, alunos falantes nativos, professores e tradutores, mas – se-
gundo Zöfgen – ele os dividiu somente em dois grupos (alunos de um lado, 
professores e tradutores, do outro). Hartmann não diferenciou entre alunos 
universitários, alunos de segundo grau e professores, e Rasmussen deixou de 
distinguir, principalmente, as nacionalidades dos sujeitos.

Por todas essas razões, é preciso olhar os resultados apresentados pelos 
pesquisadores com cuidado. Via de regra, eles não podem ser extrapolados 
para todos os usuários, e freqüentemente só podem ser considerados válidos 
para o grupo de sujeitos pesquisado quando confi rmados por outros estudos 
com o mesmo tipo de sujeitos. Por isso, Zöfgen (ibid.: 43s.) opina que seria 
interessante que várias pesquisas usassem um formato de questionário igual 
ou parecido para que os resultados possam ser comparados, o que, aliás, já 
aconteceu algumas vezes, pois Greenbaum, Meyer & Taylor (1984) orien-

14 No que diz respeito à quantidade dos sujeitos, Zöfgen (ibid.: 37) menciona os 371 sujeitos 
de Bogaards (1988), os 700 de Iqbal (1987) e os 1.100 do projeto de pesquisa da EURALEX/
AILA (cf. Atkins & Varantola 1998), mas ele critica o pequeno número de sujeitos de Snell-
Hornby (1987) e El-Sakran (1984), a saber, 35 e 36, respectivamente. 
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taram-se em Quirk (1973); e Bogaards (1988) e Battenburg (1989) usaram 
questionários estruturalmente semelhantes aos de Tomaszczyk (1979), Baxter 
(1980), Béjoint (1981) e Hartmann (1983).

Neste livro, as pesquisas por questionário estão reunidas no capítulo 
2. Tal tipo de pesquisa será chamado às vezes de enquete, embora essa palavra 
seja defi nida no Dicionário Houaiss da língua portuguesa como “pesquisa de 
opinião sobre uma questão qualquer” e apenas parte das perguntas nos ques-
tionários se refi ra às opiniões dos sujeitos. Mas a palavra enquete é adequada 
quando se levam em conta as defi nições no Dicionário de usos do Português do 
Brasil (“pesquisa através de questionário“) e no Dicionário UNESP do Portu-
guês Contemporâneo (“pesquisa em forma de questionário”). É preciso ainda 
esclarecer que hoje em dia se fazem muitas enquetes por meio eletrônico, via 
internet, ao passo que em todas as pesquisas arroladas no capítulo 2 foram 
utilizados questionários impressos.  

 1.3.2 Entrevistas 

Se a grande vantagem dos questionários é o alcance numérico, as des-
vantagens são muitas, como acabamos de ver. 

Várias das falhas constatadas nas pesquisas por questionários também 
podem ocorrer em entrevistas, mas essas são mais vantajosas pelas seguintes 
razões: 

a) os sujeitos não podem enganar o pesquisador verifi cando informa-
ções nos dicionários; 

b) o pesquisador pode explicar o conteúdo das perguntas quando 
houver dúvidas; 

c) ele pode dar esclarecimentos sobre termos lexicográfi cos ou gra-
maticais que o sujeito talvez não conheça.

Porém, como diz Diab (1990: 61), entrevistas podem ser muito de-
moradas e caras. Assim, é compreensível que poucos estudiosos tenham utili-
zado esse método (Zöfgen 1994: 45 cita Chagunda 1983, Iqbal 1987, Diab 
1990), e apenas com poucos sujeitos (somente Diab entrevistou um número 
maior15). 

15 Zöfgen (ibid.: 45) diz que Diab entrevistou um “grupo grande de sujeitos”; mais exatamente 
foram 41 estudantes e 6 professores. 
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Às vezes, a entrevista foi o único instrumento de coleta de dados (como 
no caso de Chagunda 1983), às vezes ela é combinada com um questionário 
(Diab 1990). Nesse último caso, pode-se averiguar a veracidade das informa-
ções dadas no questionário e/ou completá-las.

A entrevista pode ter o mesmo formato de um questionário (com o 
mesmo tipo de perguntas) ou ter um formato “aberto”, onde o sujeito fala 
livremente sobre sua relação com o(s) dicionário(s). É claro que a análise de 
informações obtidas desse segundo modo – mesmo quando a entrevista foi 
gravada – é bem mais difícil (cf. Diab 1990: 61), pois os dados têm que, pri-
meiro, ser extraídos e classifi cados. 

Os poucos estudos em que foram feitas entrevistas são citados nos ca-
pítulos 2 ou 3.

1.3.3 Observação

Zöfgen (1994: 46) e Tono (2001: 67) falam sobre esse método em 
menos de uma página. Nesi (2000: 33-54), além de discutir brevemente suas 
vantagens e problemas, resume e comenta várias pesquisas em que ele – na 
opinião da autora – foi utilizado, o que não necessariamente ocorreu de fato; 
por exemplo, Hatherall (1984), citado por ela, não usou esse método. Sobre 
o próprio método, Nesi diz o seguinte (p. 33):

Como acontece com a pesquisa por questionário, estudos baseados na 
observação pretendem gerar hipóteses, não testá-las. Porém, enquanto 
os dados (referentes ao comportamento dos usuários) obtidos em ques-
tionários podem ser suspeitos – porque os informantes não entendem 
as perguntas, ou não se lembram, ou então alegam erroneamente que se 
comportam de certa maneira (que eles acreditam ser desejável), a pesquisa 
baseada na observação evita esses problemas dando aos sujeitos tarefas 
observáveis […].

Hatherall (1984: 184), que, como vimos acima, criticou duramente 
as pesquisas por questionário, considera a observação direta “o único método 
confi ável de coleta de dados sobre o comportamento do usuário de dicioná-
rios”, mas ele vê também os lados negativos:

Mas isso também causa problemas. Sob tais condições seria, provavel-
mente, difícil para os sujeitos se comportarem como usuários normais. 
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Também é improvável que todas as informações de que o pesquisador 
precisa possam ser obtidas através do meio visual. E, fi nalmente, um tal 
exercício seria tão demorado que a amostra provavelmente tenderia a ser  
tão pequena que não seria representativa.

Mais uma vez é Wiegand (1998) quem aborda o tema com mais preci-
são (pp. 570-583). Ele distingue os seguintes tipos de observação: 

aberta – escondida (na segunda, o usuário não sabe que está sendo obser-
vado);
ativamente participativa – passivamente participativa (ou seja, Wiegand 
considera toda observação como sendo participativa; o observador é ativo 
quando ele participa mais do que como simples observador);
mediata – imediata (na primeira, usa-se algum instrumento, geralmente 
uma fi lmadora16);
registrada de forma estruturada – registrada de forma não estruturada (na 
primeira, as observações são registradas, ou anotadas, em formulários nos 
quais são preenchidos certos itens; na segunda, as anotações são feitas 
livremente);
de campo – de laboratório (na primeira, o usuário é observado no seu am-
biente de trabalho ou de estudo natural; considera-se ambiente natural, 
por exemplo, a sala de aula durante uma prova em que podem ser usados 
dicionários, ou o escritório no qual uma secretária bilíngüe consulta obras 
de referência; a observação de laboratório ocorre quando é criado um
ambiente artifi cial, ou seja, quando os usuários são observados durante 
uma atividade que é realizada especialmente para fi ns de observação).17

A combinação de algumas dessas características resulta em um certo 
método (ou tipo) de observação.

Mesmo que Hatherall possa ter razão quando diz que a observação di-
reta é o “o único método confi ável de coleta de dados sobre o comportamento 
do usuário de dicionários”, o fato é que somente podem ser observados “os 
aspectos externos dos atos de consulta” (Wiegand ibid.: 574), ou seja, com 
esse método não podem ser verifi cados os motivos e a utilidade das consultas, 
o grau de satisfação dos usuários e outros fatores. Além do mais, em geral 
– ou melhor, nas poucas pesquisas que foram realizadas com esse método – o 

16 Os sujeitos foram fi lmados nos seguintes estudos sobre o uso de dicionários: Ard (1982), 
Tono (1991), Tono (2000), De Ridder (2002), Th umb (2004) e Ronowicz et al. (2005).
17 Wiegand (p. 573) diferencia ainda a observação por outros da auto-observação, dizendo que 
essa última pode acontecer quando um pesquisador observa seu próprio uso de dicionários. 
Porém, via de regra, entende-se por observação a observação por outros.
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ambiente foi artifi cial no sentido descrito acima. Mesmo assim, a observação 
pode revelar fatos interessantes.

Os estudos em que esse método foi empregado estão resumidos (junto 
com outros) no capítulo 3, que trata do uso efetivo de dicionários.
 

1.3.4 Protocolos de uso

Fazer um protocolo de uso de dicionários signifi ca anotar por escrito 
ou descrever oralmente como o consulente procede e, às vezes, por que faz a 
consulta.

A descrição e a discussão mais pormenorizadas desse método encon-
tram-se em Wiegand (1985: 59-70) e em Wiegand (1998: 974-1022). 

É preciso diferenciar vários tipos de protocolos de uso de dicionários.
 

a) Protocolos escritos durante as consultas

A locução “durante as consultas” abrange o espaço de tempo em que 
surgiu a dúvida do usuário até o fi m de cada consulta. O mesmo vale para 
um outro termo que poderíamos empregar, a saber, “protocolos simultâneos”, 
onde simultâneo não signifi ca exatamente “ao mesmo tempo”, devendo ser 
entendido como “durante as consultas” ou, como diz Wiegand (1998: 984) 
“inserido [“eingebettet”] nas consultas”. Aliás, nos protocolos devem ser regis-
trados também os casos em que o usuário pensou em consultar o dicionário, 
mas depois desistiu por alguma razão.

Tais protocolos podem ser feitos pelo próprio consulente ou por um ob-
servador. Esse último tipo é chamado de “protocolo de observação do usuário” 
por Wiegand (ibid.: 976), que não o considera muito útil e, por isso, entende que 
o termo genérico “protocolo de uso de dicionários” pode ser empregado para re-
ferir-se ao primeiro tipo. O mesmo autor ainda distingue protocolos de uso feitos 
por pesquisadores, isto é, metalexicógrafos (fazendo um protocolo de seu próprio 
uso de dicionários), de protocolos feitos por leigos, ou seja, usuários comuns. Até 
agora ainda não foi publicada nenhuma pesquisa sobre o uso de dicionários por 
metalexicógrafos enquanto usuários. 

Protocolos simultâneos podem ser controlados ou não-controlados. Nos 
controlados, há alguém que observa se os protocolos retratam – na medida do 
possível – fi elmente as consultas. Nos outros, há o perigo de o informante men-
tir ou não descrever, consciente ou inconscientemente, os detalhes das consul-
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tas (cf. Wiegand 1998: 993). Protocolos não-controlados foram utilizados, por 
exemplo, por Descamps & Vaunaize (1983) e por Diab (1990), que pediram 
aos sujeitos para registrarem suas consultas em “cadernos de utilização” ou em 
“diários de uso de dicionários” – em casa. Assim, não se sabe se foram simul-
tâneos ou retrospectivos. Também os protocolos dos informantes de Hatherall 
(1984) foram do tipo “não-controlado”, embora eles tivessem sido feitos duran-
te uma atividade na sala de aula em que o professor estava presente.

Protocolos escritos – simultâneos ou retrospectivos – podem ser es-
truturados, não-estruturados e semi-estruturados (cf. Wiegand ibid.: 994). 
Nos estruturados, os sujeitos registram suas observações em formulários, pre-
enchendo certos itens; nos não-estruturados, eles anotam suas observações 
livremente; e nos semi-estruturados, alguns fatos devem ser registrados em 
formulários, outros, anotados livremente.

b) Protocolos retrospectivos

Eles podem, em princípio, ser redigidos imediatamente após as con-
sultas, ou depois de um certo tempo. Devido a falhas de memória, eles terão 
tanto menos valor quanto mais tempo tiver decorrido antes de terem sido 
feitos. Wiegand (ibid.: 984) menciona somente os primeiros, dizendo que, se 
eles tiverem sido escritos após uma consulta rápida, os dados podem ter sido 
recuperados ainda da memória de curto prazo. 

c) Protocolos orais

Em um artigo sobre tradução, Alves (2003, nota 1) esclarece: 

Esta técnica é conhecida em português pelo nome de protocolos verbais, 
protocolos introspectivos, relatórios verbais, protocolos em voz alta (TAPs 
- think-aloud protocols). Consiste basicamente em solicitar aos informantes 
que verbalizem seus pensamentos sem censura na seqüência em que esses 
lhes surgem à mente. Esses dados são gravados e posteriormente transcri-
tos para fi ns de análise. Neste artigo, protocolos verbais e TAPs, termos 
freqüentes na literatura da área, serão utilizados como sinônimos de ver-
balizações concomitantes à execução de uma tarefa de tradução e devem 
ser compreendidos como intercambiáveis.

Embora o termo mais usado seja protocolos verbais, prefi ro o adjetivo 
orais por ser mais claro, já que apenas em uma das suas acepções verbal sig-
nifi ca “oral”. 
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Wiegand (ibid.: 1010ss.) não emprega nenhum dos dois termos, fa-
lando, ao contrário, de “comentários de uso orais”, que ele subdivide em dois 
tipos: eles são ou o resultado do “método do pensar alto” ou entrevistas após 
as consultas. Essas últimas diferenciam-se das entrevistas tratadas em 1.3.2 
pelo fato de revelarem fatos detalhados sobre as consultas e não somente ati-
tudes e opiniões a respeito do uso de dicionários. Parece não existir nenhuma 
pesquisa utilizando esse método. 

Haja vista que os termos empregados por Wiegand são pouco conhe-
cidos, mantenho protocolo oral, usando também o termo amplamente divul-
gado Think Aloud Protocol (TAP).18

Entre os metalexicógrafos, é Thumb (2004: 33-40), além de Wie-
gand, quem traz mais informações sobre os protocolos orais, ou TAPs, par-
ticularmente sobre a origem desse método, que ambos vêem na primeira 
metade do século 20. Enquanto Thumb (p. 34) cita apenas autores de lín-
gua inglesa, dos anos 20, Wiegand (p. 1011) afi rma que foi o psicólogo 
alemão Karl Bühler quem desenvolveu o método do pensar alto (cf. tam-
bém Krings 1986: 90). Aliás, Wiegand, com a sua costumeira precisão, 
considera o termo errado porque não existe o pensar alto, pois, na verdade, 
o que as pessoas fazem é falar, dizendo o que lhes passa pela cabeça. Mas, 
como a expressão think aloud e o termo Think Aloud Protocol (TAP) estão 
internacionalmente estabelecidos, continuo a usá-los, ao lado de protocolo 
oral, termo ao qual, para ser mais preciso, poderia ser acrescentado o adje-
tivo simultâneo.  

Como esses protocolos têm que ser gravados, transcritos e analisados 
– o que é muito trabalhoso – o método não foi empregado muitas vezes na 
pesquisa sobre o uso de dicionários. São de meu conhecimento os estudos 
de Ard (1982), Krings (1986), Neubach & Cohen (1988), Müllich (1990), 
Al-Besbasi (1991), Yokoyama (1994), Jääskeläinen (1996), Mackintosh 
(1998), Momoi (1998), Jensen (1999), Wingate (1999, 2002, 2004), Li-
vbjerg & Mees (2003), Thumb (2004) e Ronowicz et al. (2005). 

 Geralmente pede-se aos sujeitos para anotarem tudo o que estão pen-
sando quando encontram um item lexical desconhecido, ou quando precisam 
de alguma informação sobre uma palavra já conhecida, até o momento em 

18 Ericsson & Simon (1980, 1984, 1987), muito citados por Th umb, usam mesmo em inglês 
o adjetivo verbal. Já Nesi (2000: 33ss.) emprega uma vez a expressão oral ´think aloud´ reports, 
mas em geral prefere o termo oral protocol. Cavalcanti (1989: 143ss.), mantendo o termo 
protocolo verbal, utilizou o método em estudos sobre a leitura em LE, mas preferiu um tipo 
específi co, a saber, o protocolo de pausa. 
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que encontram a informação desejada ou desistem de procurar mais, conti-
nuando a sua tarefa (leitura, redação, tradução etc.). Protocolos feitos dessa 
maneira são considerados não-estruturados. Porém, em princípio, eles podem 
também ser estruturados, ou seja, o pesquisador pode dar instruções mais 
específi cas para a exteriorização dos pensamentos.19 Enquanto o protocolo 
escrito, via de regra, é estruturado, o oral normalmente não o é, como se 
percebe na citação de Alves (cf. supra) ou na de Cohen & Hosenfeld (1981: 
286, apud Krings 1986: 89s.):

Quando pensa alto, o sujeito simplesmente deixa os pensamentos fl uírem, 
sem tentar controlá-los, direcioná-los ou observá-los (fora certas instru-
ções que um pesquisador possa ter dado). Assim, os dados obtidos pelo 
pensar alto são, por sua própria natureza, não-analisados […].

1.3.5 Testes e experimentos

Ripfel & Wiegand (1988: 495s.) assim como Ripfel (1990: 1632) tra-
tam de testes e experimentos brevemente em um único parágrafo, Zöfgen 
(1994: 48ss.) os aborda – como eu aqui – no mesmo subcapítulo. Hulstijn & 
Atkins (1998) não mencionam o termo teste e usam experimento apenas duas 
vezes no texto de seu artigo. Nesi (2000: 12ss.), em um subcapítulo intitu-
lado “Test-based research”, deixa entender que ela não diferencia entre teste e 
experimento e resume relatos de várias pesquisas que, na sua opinião, foram 
feitos dessa maneira. Tono (2001: 66ss.), em seu subcapítulo sobre métodos, 
não menciona testes. Tratando de experimentos, ele distingue vários tipos (cf. 
infra). Já Wiegand (1998) discorre sobre a problemática dos testes em mais 
de cem páginas (p. 677-818), e sobre a dos experimentos, em seis páginas (p. 
819-822, 1022-1025).

(a) Testes

Na linguagem comum, a palavra teste tem vários significados. 
No contexto científico, ou mesmo escolar, entende-se imediatamente 
que o teste serve para medir algo (na escola, por exemplo, a aprendiza-
gem). Assim, em pesquisas sobre o uso de dicionários, podem-se apli-

19 Wiegand (ibid.: 1016) fala, no caso dos protocolos orais (ou comentários orais, como ele 
diz) em “método diretivo” e “não diretivo”.
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car testes para verificar em que medida a utilização dessas obras – ou 
de certos tipos de dicionário – influem nos resultados de uma determi-
nada atividade lingüística (leitura, aprendizagem do vocabulário etc.). 
Como foi dito em 1.2, dedico um capítulo específico a estudos sobre 
o efeito do uso de dicionários, e nesse capítulo são reunidas pesquisas 
que necessariamente empregaram testes, pois sem testes não se pode 
medir esse efeito. Aliás,  somente os resultados de tais investigações 
permitem que se façam julgamentos – positivos ou negativos – sobre 
o uso de dicionários.

Embora haja critérios para determinar a qualidade de testes (cf. 
Wiegand ibid.: 760ss.), qualquer tipo de estudo em que os sujeitos de-
vem resolver alguma tarefa e no qual o resultado da execução da tarefa é 
avaliado pode ser considerado um teste. Experimentos, ao contrário, de-
vem obedecer a certas condições para merecerem essa denominação. Todo 
experimento inclui testes, mas nem todo teste é um experimento. Por 
exemplo, pode-se verifi car, ou testar, o quanto dois alunos – um usando 
um dicionário, o outro não – compreendem de um texto. Mas isso não é 
um experimento.

Um dos problemas com testes – e, portanto, com experimentos – é 
a avaliação. Entre os critérios de qualidade discutidos por Wiegand (ibid.) 
encontra-se a objetividade, que o autor alemão subdivide em objetivi-
dade na realização do teste (Durchführungsobjektivität), objetividade na 
mensuração do desempenho (Auswertungsobjektivität) e objetividade na 
“interpretação” (Interpretationsobjektivität). Podemos juntar os dois últi-
mos critérios sob o título “avaliação”: o segundo se refere ao modo como 
a execução da tarefa é medida, ou avaliada, o terceiro, ao fato de que a 
avaliação deve ser realizada por mais de uma pessoa (por exemplo, no caso 
de redações ou traduções), a não ser que não haja margem para interpre-
tações diversas, como no caso de testes de múltipla escolha (embora nem 
esse tipo de teste exclua a possibilidade de haver divergências a respeito 
das respostas corretas).

Aliás, uma das modalidades preferidas para medir o desempenho 
é justamente a múltipla escolha. Mas, com razão, Nesi (2000: 32) de-
clara que esse formato – quando utilizado para avaliar a aprendizagem 
do vocabulário, por exemplo – “pode afetar a validade dos resultados 
pelo fato de prover mais contexto para cada palavra, facilitando, as-
sim, a adivinhação contextual como alternativa ao uso de dicionários”. 
Em outros casos, foi escolhida a tradução de um texto – ou de frases 
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– como meio de averiguação, mas nesse tipo de teste – no qual não se 
pretende verificar a capacidade tradutória – há, além do problema da 
objetividade na avaliação, o fato perturbador de que a capacidade tra-
dutória pode influir nos resultados, quando, na verdade, se quer medir 
a influência do uso de dicionários.

(b) Experimentos

Sem defi nir ou explicar o que seja um experimento, Zöfgen (1994: 
50) diz que “estudos experimentais [...] são vistos pela maioria dos psicólogos 
como o caminho real [“Königsweg”] da pesquisa empírica”.20 

Referindo-se aparentemente a experimentos, Hulstijn & Atkins (1998: 
11ss.) afi rmam:

Para que uma pesquisa seja válida, a atividade estudada tem que ser anali-
sada de maneira sufi cientemente detalhada e sistemática para que os diver-
sos fatores que afetam os resultados sejam isolados e identifi cados. Depois, 
a investigação tem que ser estruturada de tal modo que seja garantido que 
o fato específi co a ser estudado é, na medida do possível, a única variável 
no experimento.

Para a pesquisa sobre o uso de dicionários, os autores enumeram, 
em seguida, quatorze variáveis – que correspondem, aproximadamente, 
aos fatores listados em 1.1 – e  fazem recomendações metodológicas de-
talhadas, além de dar dois exemplos de como se poderia conduzir bem tal 
estudo.

Wiegand (ibid.: 820s.) dá uma defi nição de experimento sobre o uso de 
dicionários e afi rma que – entre os estudos publicados até 1998 – apenas o de 
Tono (1984) foi um experimento. O próprio Tono, ao contrário, conta, em 
Tono (2001: 71) as pesquisas de Summers (1988), Hulstijn (1993), Hulstijn, 
Hollander & Greidanus (1996) e Knight (1994) entre os verdadeiros expe-
rimentos.

O mesmo autor é o único entre os metalexicógrafos a diferenciar vá-
rios graus de experimentos (cf. Tono 2001: 70ss.), baseando-se em Cohen & 
Manion (1994). Ele dá as  seguintes explicações:

20 Nesse caso, o adjetivo real é derivado de rei (“König”), não signifi cando “verdadeiro”, e sim 
algo como “ideal”.  
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1)  Estudo pré-experimental
Esse tipo de investigação é também caracterizado como “pré-teste-

pós-teste de um único grupo”: faz-se um teste em um grupo para medir 
uma variável (por exemplo, o número de erros numa redação); depois, 
introduz-se algum fator novo (por exemplo, ensinando-se o uso de dicio-
nários) e faz-se novo teste para verifi car se o referido fator infl uenciou no 
desempenho. Embora em tal estudo fatores externos não sejam controla-
dos – o que pode invalidar os resultados – ele é amplamente utilizado.

2) Quase-experimento
Nesse caso, o estudo é feito com dois grupos de sujeitos. Os sujeitos 

não são selecionados aleatoriamente; por exemplo, escolhem-se duas turmas 
de alunos. Nos dois grupos, são aplicados dois testes. No grupo chamado de 
“experimental”, introduz-se um fator novo entre os dois testes, no outro, que 
é o “grupo de controle”, não. Dessa maneira, verifi ca-se se a introdução do 
referido fator tem alguma infl uência.

3) Verdadeiro experimento
Basicamente, ele tem o mesmo desenho do quase-experimento, com a 

diferença de que os dois (ou mais) grupos de sujeitos são escolhidos aleatoria-
mente. Segundo Tono (p. 71), essa seleção aleatória teoricamente “controla 
todas as possíveis variáveis independentes”, mas, na prática, “somente quando 
um número sufi ciente de sujeitos é incluído no experimento, o princípio da 
randomização tem uma chance de funcionar como controle efi caz”. 

Como não é o objetivo deste livro discutir metodologias, não entro em 
mais detalhes, mas recomendo a leitura de Hulstijn & Atkins (1998). 

Cabe ainda uma observação sobre estatística: muitas vezes, os resulta-
dos das pesquisas deveriam ser  confi rmados por análises estatísticas; porém, 
apenas numa minoria de estudos isso foi feito. Nesses casos, os autores cos-
tumam dizer quais programas ou “pacotes” de estatística foram usados. Não 
mencionarei tais detalhes; em observações como “as diferenças foram signi-
fi cativas” ou “a diferença não foi estatisticamente signifi cativa” está implícito 
que foram utilizados programas de estatística.  
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1.4 Necessidades e habilidades de
consulta

1.4.1 Necessidades
–  Quando é que se usa um dicionário? 
–  Normalmente, quando se sente a necessidade. 
–  E quando se sente a necessidade? 
–  Quando se quer ou precisa de uma informação sobre um item lexical.

São essas as necessidades às quais muitos autores – na maioria, 
escrevendo em inglês – se referem com a expressão reference needs (cf. 
Cowie 1983: 139-142). Béjoint (1994 [2000: 140-154]), Zöfgen (1994: 
52-55), Tono (2001: 37-50) e Thumb (2004: 4-8) lhes dedicam um capí-
tulo ou subcapítulo de seus livros, citando trabalhos realizados nessa área. 
Wiegand (1998) não usa o termo necessidades, mas, ao descrever grande 
número de tipos de consultas, também discorre sobre esse assunto na se-
gunda parte do seu livro. 

Vejamos o que Béjoint (ibid.: 141) tem a dizer sobre isso:

O estudo das necessidades de consulta de usuários de dicionários gerais 
objetiva responder a perguntas como estas: Em que tipo de situação 
os usuários sentem a necessidade de consultar seu dicionário? Quando 
eles usam um dicionário em vez de outras possíveis fontes de infor-
mação? Por quê? Que tipo de item lexical e que tipo de informação 
sobre esses itens eles consultam mais? Quais eles consultam menos? 
Existem itens ou tipos de informação que eles nunca usam? Quais? Há 
necessidades lingüísticas que não são satisfeitas pelo dicionário geral? 
Quais? Numa palavra, a questão é: para que as pessoas usam dicioná-
rios gerais?

Zöfgen (ibid: 52) prefere diferenciar entre: (1) tarefas, ou “situa-
ções de uso”, nas quais se consultam dicionários; e (2) informações procu-
radas. Em 1.1, já falei sobre as diversas situações de uso, ou melhor, sobre 
os detalhes que deveriam ser levados em conta quando se quer estudar 
o uso de dicionários em diversas circunstâncias. Quanto às informações 
procuradas, as investigações resumidas nos capítulos seguintes darão al-
gumas respostas.
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1.4.2 Habilidades

Habilidades de consulta, ou reference skills, são as habilidades que os 
usuários precisam possuir para poderem aproveitar as informações oferecidas 
em obras de referência, no nosso caso, em dicionários (cf. Cowie 1983: 143).21 
A questão é discutida e estudos sobre esse tema são citados, por exemplo, 
em Béjoint (1994 [2000: 154-168]), Tono (2001: 50-54) e Thumb (2004: 
8-18). Como no caso das necessidades, esses autores, infelizmente, juntam, 
no mesmo (sub)capítulo, vários tipos de pesquisas, ou seja, pesquisas feitas 
com métodos diferentes. Eu prefi ro dividir os capítulos deste livro de outra 
maneira, como mostrei em 1.2; assim, não haverá um capítulo sobre estudos 
de habilidades – ou de necessidades – mas falar-se-á sobre as reference skills 
e reference needs em vários capítulos, devido às diferenças nos métodos das 
pesquisas, ou ainda nos seus objetivos.

Discorrendo sobre as difi culdades no uso de dicionários e, portanto, 
sobre as habilidades que o usuário tem que possuir, Miller & Gildea (1984: 
14) mostram o que acontece, por exemplo, quando se interrompe a leitura 
para consultar uma palavra: 

A continuidade de seu pensamento está interrompida, mas o contexto no qual 
a palavra desconhecida ocorreu tem que ser lembrado durante a procura: pri-
meiro, você busca o próprio dicionário, depois, você procura, no dicionário, 
em ordem alfabética, a palavra que quer olhar. Uma vez encontrada a palavra, 
é possível que você tenha que tomar várias decisões: primeiro, você talvez 
tenha que escolher, com base na classe gramatical, entre duas ou três entradas; 
em seguida, você talvez tenha que se decidir, dentro do verbete escolhido, por 
uma de várias acepções. E, fi nalmente, o contexto da passagem original tem 
que ser comparado com diversos contextos indicados no dicionário até você 
poder fazer a melhor escolha a respeito do sentido pretendido. Comparar os 
contextos é uma habilidade cognitiva de alto nível.22  

Scholfi eld (1982) já havia listado uma série de ações ou decisões ne-
cessárias para que uma consulta, no caso da recepção de textos, seja bem-su-
cedida. Essa lista foi retomada em Scholfi eld (1999: 19ss.) e apresentada por 
Coura Sobrinho (2000: 76s.) e Tono (2001: 90). 

21 Wiegand (1987: 218) distingue vários tipos de usuários, de acordo com seus conhecimentos 
a respeito de dicionários. 
22 Essa passagem é citada por Béjoint (1994 [2000: 155]), que indica dados bibliográfi cos 
diferentes, pois refere-se ao manuscrito desse trabalho.
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Como não existe apenas a recepção, Béjoint (1994 [2000: 155s.]) ar-
rola operações – necessárias ou eventuais – que ocorrem quando se precisa 
consultar um dicionário em diversas circunstâncias de uso:23

1. Escolher o dicionário adequado/apropriado, de acordo com o problema;
2. identifi car o item lexical problemático (Béjoint diz: “the problem area, 

word or phrase”);
3. determinar o lugar mais provável do dicionário em que o item lexical 

possa ser tratado;
4. adivinhar a forma em que a palavra está registrada (a forma do lema);
5. adivinhar onde o item aparece na ordem alfabética (por exemplo, nomes 

próprios ou abreviaturas podem estar em apêndices);
6. encontrar a palavra enquanto lema ou sublema, ou encontrá-la dentro 

de um verbete ou subverbete; isso pode implicar que se precise escolher 
entre homógrafos e utilizar informações sintáticas ou semânticas;

7. interpretar a informação dada no verbete; isso pode signifi car que se pre-
cise interpretar: 
informações sobre a ortografi a: de formas derivadas ou conjugadas, do 
plural, do comparativo, de verbos irregulares, informação 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 gramatical, posição do adjetivo, aspec-
to contável ou incontável dos substantivos, escolha da preposição etc.;
informações sobre o signifi cado: sinônimos e antônimos, hiperônimos 
e hipônimos em diversos tipos de defi nições, outros tipos de relações 
semânticas, exemplos, citações, ilustrações pictóricas, signifi cados fi gu-
rados etc.;
informações sobre a história da palavra: etimologia. 

Nesi (1999) lista as habilidades de uso “que poderiam ser ensinadas na 
universidade”. Em seguida, baseando-se em uma pesquisa entre professores, 
ela relata como elas são ensinadas de fato. No fi nal, ela fala, também com base 
numa pesquisa (cf. cap. 2.2), sobre as atitudes de alunos a respeito do treino 
das habilidades. 

Nos próximos capítulos, veremos em que medida as habilidades de 
consulta foram pesquisadas e quais os resultados. 

23 Humblé (1997 [2001: 100ss.]), por sua vez, descreve típicas consultas nas circunstâncias 
recepção e produção (decoding e encoding) e os problemas que os usuários enfrentam.



38



39

2. Enquetes

Neste capítulo, reuni as pesquisas feitas com questionários. Em algu-
mas empregaram-se também entrevistas. Não estão excluídas pesquisas sobre 
determinados dicionários, tipos de dicionários ou questões específi cas – como 
acontece nos capítulos 3 e 4 – nem sobre dicionários eletrônicos, desde que 
realizadas com questionários. 

A problemática dos questionários foi abordada brevemente em 1.3.1.
Como foi dito no prefácio, não tive acesso a todos os trabalhos, de 

modo que, em vários casos, baseio-me em outros autores. Quando diversos 
autores tiverem escrito sobre o mesmo estudo, junto as suas informações sem 
necessariamente preocupar-me em diferenciar o que foi dito por cada um 
deles. 

Distingo – aqui como também no capítulo 3 e em 4.4.2 – as pesquisas 
sobre o uso de dicionários de língua materna daquelas sobre a utilização de 
dicionário por falantes não-nativos.24 Caso o pesquisador tenha se referido 
a dicionários em geral, coloco seu estudo no segundo grupo (por exemplo, 
Tomaszczyk 1979). 

24 Os dicionários mencionados por último podem ser monolíngües ou bilíngües. Por “dicioná-
rios de língua materna” (DLMs) entendo dicionários monolíngües usados por falantes nativos. 
Já os monolíngües consultados por falantes não-nativos podem ser DLMs ou DAs. Muitos 
autores que trataram da utilização de dicionários na aprendizagem de LE não diferenciaram 
DAs de DLMs, distinguindo somente monolíngües (DMs) de bilíngües (DBs). Nem sempre 
esses DMs eram DAs (pois em muitas línguas não existem ou não existiam DAs). Quanto aos 
DBs, há muito poucos com as características dos DAs. Para tais DBs  uso a sigla DBA. Cf. a 
lista de abreviaturas.
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2.1 Enquetes sobre o uso de dicionários 
de língua materna

Barnhart (1962)

Esse texto sobre DMs e sobre as decisões que os editores têm que to-
mar foi apresentado em 1960, na primeira conferência sobre lexicografi a, 
realizada em Bloomington, EUA, e publicado em 1962. Em um pequeno 
trecho, Barnhart fala de sua pesquisa. Como se trata da primeira investigação 
empírica sobre o uso de dicionários, ela é mencionada por muitos autores, 
por exemplo, por Hartmann (1987: 12s.),  Ripfel & Wiegand (1988: 513), 
Béjoint (1994 [2000: 142]), Nesi (2000: 4s.) e Thumb (2004: 4).

Cito o próprio autor norte-americano:

Em 1955, mandei 108 questionários a 99 faculdades em 27 estados (5 no 
leste, 8 no sul e 14 no oeste) a respeito do uso do dicionário por aproxi-
madamente 56.000 estudantes. Pedi aos professores para classifi carem seis 
tipos de informação – que normalmente existem em dicionários para uni-
versitários – de acordo com sua importância para os calouros. As respostas 
indicam que o calouro usa seu dicionário mais freqüentemente para saber 
o signifi cado e quase tão freqüentemente para tirar dúvidas de ortografi a. 
A pronúncia vem em terceiro lugar, ao passo que estudos de sinônimos e 
listas, notas de uso e etimologia aparecem bem atrás.25

Nesi (2000: 4) faz a seguinte crítica a essa pesquisa: 

[Ela] não se dirigiu aos próprios usuários, e sim a seus professores. Não 
é dada nenhuma indicação de como os professores obtiveram as infor-
mações sobre os hábitos dos usuários; por exemplo, não sabemos se eles 
responderam de acordo com suas observações diretas, conforme as lem-
branças que tinham do uso de dicionários quando eles mesmos eram estu-
dantes, ou com base em idéias preconcebidas a respeito da maneira como 
dicionários são usados. 

25 Como Barnhart menciona “synonym studies and lists”, Nesi (2000: 4) entende que “synonym 
studies” e “lists” são itens separados e se pergunta o que exatamente quer dizer “lists”. Talvez 
“lists” se refi ra a “synonyms”; nesse caso, a tradução seria “estudos (de sinônimos) e listas de 
sinônimos”.
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De qualquer modo, cabe a essa pesquisa o mérito de ter sido pioneira, 
e o resultado, isto é, a classifi cação das informações que os usuários mais pro-
curam, foi confi rmado em vários estudos posteriores. 

A partir dos dados, Barnhart fez algumas observações sobre as duas 
informações mais buscadas, o signifi cado e a ortografi a: ele levanta a questão 
de como separar as diversas acepções, e, quanto ao interesse dos usuários pela 
ortografi a, diz que, devido à falta de espaço, não é possível listar no dicionário 
todas as formas fl exionadas ou derivadas. Também teceu alguns comentários 
sobre a melhor forma de representar a pronúncia. 

**********

Quirk  (1973)

Esse estudo é citado por muitos (por exemplo, Hartmann 1987:13s.,  
Ripfel & Wiegand 1988: 498, Béjoint 1994 [2000: 142s.], Nesi 2000: 5, 
Tono 2001: 41s., Thumb 2004: 4), pois trata-se, segundo Hartmann, 
da primeira tentativa acadêmica na Grã-Bretanha de avaliar as atitudes, 
expectativas e preconceitos – e mesmo as necessidades e habilidades – dos 
usuários. Ao contrário de Barnhart (1962), Quirk dirigiu-se diretamen-
te a esses usuários, pedindo a 220 universitários para preencherem um 
questionário com 30 perguntas.26 Os respondentes eram calouros do Uni-
versity College de Londres, metade deles mulheres. Uma  metade fazia 
um curso pertencente às Ciências Naturais (“sciences”), a outra metade, 
Ciências Humanas (“humanities”). 

Ao apresentar os resultados – em números absolutos, não em per-
centuais – Quirk às vezes distingue entre os estudantes dos dois tipos de 
ciências.  

Resultados: 

192 possuíam dicionários (de língua materna), 156 os usavam mensal-
mente; as informações mais procuradas eram o signifi cado e a ortografi a; 
praticamente não havia interesse pela etimologia (a não ser por estudantes 
de Letras-Inglês), pela pronúncia e pelas classes gramaticais. 

26 Veja as perguntas no resumo de Greenbaum, Meyer & Taylor (1984), que usaram um ques-
tionário quase igual.
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Com base nos números indicados pelo autor, Béjoint (1994 [2000: 
142s.]) calculou as porcentagens dos resultados de alguns quesitos. Em três 
casos, eu cheguei a outros percentuais, que mostro entre colchetes:27

Informações mais procuradas (ou motivos da consulta): signifi cado – 67%; 
ortografi a – 26%; procurando ajuda ao fazer jogos de palavras – 7%; ou-
tros – 13% [29%]. Nas famílias dos sujeitos, a ordem de importância era, 
segundo as impressões dos sujeitos, a mesma, mas as porcentagens eram 
diferentes: signifi cado – 37%; ortografi a – 26% [17%]; procurando ajuda 
ao fazer jogos de palavras – 17% [26%]; outros – 18%.28

As defi nições foram consideradas difíceis demais por 74%; quase 80% 
afi rmaram, por outro lado, que às vezes encontravam defi nições que in-
formavam menos sobre as palavras consultadas do que eles mesmos já sa-
biam.

Em 1984, foi feito um estudo semelhante nos EUA por Greenbaum, 
Meyer & Taylor, e os pesquisadores apresentaram seus resultados ao lado dos 
de Quirk.  Veja esses dados infra no resumo de Greenbaum, Meyer & Taylor 
(1984). 

Os problemas ligados aos questionários já foram mencionados em 
1.3.1. Mesmo assim, cito as observações críticas de Nesi (2000: 5) sobre a 
investigação de Quirk:

 [...] é improvável que os sujeitos fossem capazes de dar informações 
corretas sobre muitas das questões. [...] provavelmente eles tinham 
difi culdade em lembrar-se, por exemplo, quando e por que usaram o 
dicionário pela última vez. [...] A linguagem e o quadro de referência 
das perguntas de Quirk também eram bem diferentes daquelas de ca-
louros. [...] Em geral, as perguntas parecem exigir uma capacidade de 
memória, de retrospecção e de compreensão acima das capacidades do 
usuário médio.  

**********

27 O artigo de Quirk, que já havia sido republicado em 1974, foi publicado novamente em: 
Hartmann, R. R. K. (ed.). 2003. Lexicography. Critical Concepts. Vol. 3: Lexicography, meta-
lexicography and reference science. London / New York: Routledge, 312-326. É possível que 
haja erros nessa última versão, na qual me baseio.  
28 Tono (2001: 41) indica uma porcentagem bem diferente – e errada – para o motivo “fazer 
jogos de palavras” nas famílias dos sujeitos, a saber, 82%.
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Calanchini (1982)

Conforme o título do artigo, o estudo diz respeito a “dicionários 
nacionais”. Essas obras de consulta são, na verdade, os dicionários diale-
tais das quatro línguas faladas na Suíça.

Segundo Dolezal & McCreary (1999: 21), a autora “relata  um levanta-
mento sobre o uso que estudantes suíços fazem dos quatro dicionários suíços de 
alemão, francês, italiano e reto-romano”, mas Calanchini não apresenta dados 
– nem o número de sujeitos – além de não mencionar qualquer questionário. 
De fato, ela expressa somente o que tem observado ou ouvido. Por exemplo, em 
relação ao futuro do Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana (Dicionário dos 
dialetos da Suiça italiana), há três atitudes entre os estudantes: uma otimista, uma 
pessimista e uma terceria “pragmático-alarmista”. 

**********

Cortelazzo (1982)

Esse artigo trata dos mesmos dicionários suíços mencionados em Ca-
lanchini (1982). Cortelazzo quis investigar o uso que se faz deles em univer-
sidades italianas. Ele enviou um pequeno questionário a 96 docentes univer-
sitários de dialetologia, fi lologia românica, glotologia ou história da língua 
italiana. 59 devolveram-no. 18 deles responderam que não utilizam mais esses 
dicionários (quer porque não precisam deles nas suas pesquisas quer porque 
não dispõem deles). Os outros 41 afi rmaram que os usam às vezes (32) ou 
freqüentemente (9). Os dicionários dialetais mais usados eram o do italiano 
(mencionado 37 vezes), do reto-romano (23) e do francês (14). O do alemão 
suíço foi citado apenas 3 vezes. Devido à especifi cidade da investigação, abs-
tenho-me de entrar em mais detalhes.

**********

Kühn & Püschel (1982)
[Hartmann (1987: 22s.); Snell-Hornby (1987: 169); Ripfel & Wiegand 

(1988: 500); Dolezal & McCreary (1999: 70)]29

29 Como foi explicado no prefácio, as referências entre colchetes indicam trabalhos nos quais 
baseio meu resumo.



44

HERBERT ANDREAS WELKER

Segundo Ripfel & Wiegand, os autores fi zeram um levantamento sobre 
o uso de DLMs por professores de alemão na Alemanha. Um dos resultados da 
enquete foi a constatação de que apenas um terço dos informantes possuía um 
dicionário geral de alemão e que somente um terço desses o usava freqüente-
mente. Como se lê no próprio título do artigo de Kühn & Püschel, os sujeitos 
consideravam sufi ciente o dicionário mais divulgado naquele país, o qual é um 
dicionário ortográfi co. Ripfel & Wiegand ainda observam que nele procuravam-
se até mesmo informações sobre o signifi cado e sobre gramática.

Hartmann informa que havia cerca de 50 sujeitos e que o questionário 
compreendia 21 perguntas. Entre os resultados ele cita o fato de que dicio-
nários especiais eram usados pelo menos tanto quanto dicionários gerais; por 
exemplo, 67% dos informantes consultavam dicionários de sinônimos pelo 
menos ocasionalmente. 

Snell-Hornby comenta que os dados comprovam que, nos países de língua 
alemã, o dicionário desempenha tradicionalmente um papel diferente do que na 
Inglaterra: não somente para professores como também para os falantes nativos 
em geral, o dicionário prototípico é o referido dicionário ortográfi co, que é tido 
como autoridade em questões de correção. A autora acredita que autores de dicio-
nários para aprendizes alemães deveriam levar em conta essa atitude. 

**********

Chansou (1983) 
[Ripfel & Wiegand (1988: 504s.)]

Os sujeitos de Chansou eram 55 professores franceses de escolas de 
primeiro grau. Depois de dar informações sobre o tempo de docência e a 
composição de suas turmas, eles deviam escrever quais DMs e enciclopédias 
estavam disponíveis e quais eram mais usados. Em seguida, eles tinham que 
marcar, em várias listas de lexemas extraídas de diversos DMs, quais palavras 
deveriam ser arroladas num dicionário para alunos das quarta e quinta séries 
do ensino de primeiro grau. 

Resultados: 

O DM mais usado é o Larousse de débutants, e a maioria dos outros é 
do mesmo tipo, ou seja, não são DMs especialmente feitos para crianças. 
Os professores acharam que a nomenclatura do Petit Robert é boa e que 
aquelas dos DMs para crianças são pequenas demais. Eles se mostraram 
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favoráveis à inclusão de termos técnicos popularizados e de termos cientí-
fi cos, além da linguagem oral, desde que num nível elevado. Eram contra 
a inclusão de lexemas de registro coloquial, e notou-se uma tendência des-
favorável a palavras antiquadas ou literárias.

A respeito dessa pesquisa é preciso dizer que, primeiro, as respostas não 
foram dadas pelos próprios usuários, os alunos, e que, em segundo lugar, ela 
está relacionada com o tema “uso de dicionários” apenas pelo fato de haver 
perguntas sobre a disponibilidade e utilização de determinados DMs e sobre 
uma nomenclatura ideal para determinados usuários.

Ripfel & Wiegand (ibid.: 505), certamente pensando na macroestru-
tura relativamente grande preconizada pelos professores, observam ainda que, 
aparentemente, os mestres superestimam a competência dos seus alunos.  

**********

Descamps & Vaunaize (1983) 

Os pesquisadores queriam obter informações sobre o uso de DMs de 
francês na França. Eles entregaram ou enviaram 380 questionários e “cader-
nos de utilização” a amigos, conhecidos, associações e professores, pedindo às 
associações e aos professores para distribuírem esse material aos seus membros 
e aos pais dos alunos, respectivamente. 107 questionários e 59 cadernos fo-
ram devolvidos, mas apenas 105 questionários puderam ser analisados, e os 
59 cadernos (cujos resultados são apresentados no capítulo 3) estavam mais 
ou menos completos.30 Dos 105 sujeitos, 100 eram franceses.

Descamps & Vaunaize distinguiram quatro grupos de informantes: 
A) professores, B) profi ssionais de nível médio ou superior, C) pessoas com 
pouca qualifi cação, D) donas de casa. Os DMs utilizados foram classifi cados 
também em quatro grupos: tipo I – dicionários ou enciclopédias em um vo-
lume; tipo II – os mesmos em vários volumes; tipo III – dicionários especiais 
(analógicos, etimológicos, ortográfi cos, de sinônimos etc.); tipo IV – dicioná-
rios de áreas específi cas (medicina, psicologia, zoologia etc.).

30 Erroneamente, Ripfel & Wiegand (1988: 495, 500) dizem que apenas cinco cadernos foram 
devolvidos e que, devido ao pequeno número, não foi possível analisar as situações e os moti-
vos de uso. Zöfgen (1994: 47), que talvez se baseie em Ripfel & Wiegand, também menciona 
a pesquisa, mas apenas a parte dos protocolos (cadernos), dizendo que esses são insignifi cantes 
por duas razões: o pequeno número (cinco) e o fato de que foram escritos somente após as 
consultas.
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Embora eles tenham feito análises estatísticas, nem sempre apresentam 
porcentagens. Eu mesmo transformei alguns números absolutos em percen-
tuais (arredondados). Não mencionarei os casos em que não houve resposta.

Resultados mais importantes do questionário: 

Pertencimento dos informantes a um dos quatro grupos estabelecidos pe-
los autores: A – 23%; B – 40; C – 22%; D – 15%. 
Lugar de consulta:  em casa – 77%; no trabalho – 16%; “em lugar ne-
nhum” – 5%.
Número de dicionários que os informantes possuem em média: A – 4,87; 
B – 3,11; C – 2,65; D – 2,43.
Percentuais dos tipos de dicionários (I, II, III, IV) que os sujeitos perten-
centes aos quatro grupos (A, B, C, D) possuem:
• A:  I – 44%; II – 34%; III – 17%; IV – 5%.
• B:  I – 59%; II – 18%; III – 18%; IV – 5%.
• C:  I – 80%; II – 15%; III – 3%; IV – 2%.
• D:  I – 79%; II – 16%; III – 0%; IV – 5%.

Informações procuradas ou motivos das consultas:31 ortografi a – 96; sig-
nifi cado – 88; verifi cação da existência da palavra  – 79; precisão literária 
(o que deve signifi car que o sujeito procurava uma palavra adequada para 
um texto literário) – 61; precisão científi ca – 48; gramática – 43; prazer ou 
cultura – 37; outras – 10.
Leitura dos prefácios: nunca – 33%; às vezes – 33%; freqüentemente 
– 33%.
Modo de consulta: leitura do verbete inteiro – 50%; leitura do trecho que 
interessa – 30%; outro – 20%.

Confi ança no dicionário: sempre confi am – 67%; confi am na ortografi a 
– 20%; confi ança limitada – 13%.32  Descamps & Vaunaize esclarecem 
ainda que o grupo C confi a mais que os grupos A e B, e que são os profes-
sores que têm menos confi ança nos dicionários.
Satisfação geral com o dicionário: quase sempre ou na maioria das 
vezes – 67% (dois terços). No grupo B, 25% se declararam pouco sa-
tisfeitos; nos outros grupos, os insatisfeitos não foram mais de 10%.
Motivos da insatisfação: para mais de 40%, a ausência da palavra, a 
circularidade das defi nições e a insufi ciência das defi nições; para me-

31 Os números apresentados parecem ser absolutos, não porcentagens. Mas como havia 105 
informantes (ou seja, pouco mais de 100), os percentuais seriam muito parecidos. Os sujeitos 
puderam marcar várias das categorias indicadas pelos autores.
32 Os autores falam de “dois terços”, “um quinto” e “o décimo restante”. Porém, esses números 
fracionários não perfazem “1”, ou seja, 100%. Transformei esses números em percentuais arre-
dondados, mudando “o décimo restante” em “13%”.
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nos de 20%, a linguagem erudita das defi nições, a falta de exemplos 
e a “expressão de uma idéia”.33 Os autores se perguntam se os sujeitos 
entenderam bem as respostas entre as quais podiam escolher e citam 
alguns comentários. 

Veja os resultados dos 59 protocolos no capítulo 3.1.

**********
 
Greenbaum, Meyer & Taylor (1984)

Os autores queriam ter uma idéia sobre o uso de DLMs por universitários 
norte-americanos e verifi car se havia diferenças entre esses e os britânicos. Por 
isso, usaram um questionário muito parecido com o de Quirk (1973). Ele foi 
preenchido por 240 estudantes de graduação da Universidade de Wisconsin, que 
tinham que indicar o que estavam estudando e em que ano estavam. Assim, os 
pesquisadores puderam no fi nal fazer algumas considerações sobre diferenças en-
tre alunos de certos cursos (por exemplo, nas áreas de Ciências Exatas e Naturais e 
nas de Ciências Humanas) e entre calouros e estudantes mais adiantados. 

Para se ter uma idéia do tipo de perguntas que Quirk (1973) e 
Greenbaum, Meyer & Taylor fi zeram, apresento os 32 quesitos que os autores 
incluíram no seu artigo. Eles 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 gramaticais

Em seguida, vêm 9 perguntas começando por “Dicionários deve-
riam...”:

33 Na verdade, deveria ser algo como “falta de possibilidade de expressar uma idéia”. No ques-
tionário, a resposta (que os sujeitos podiam marcar) estava assim: “Tenho uma idéia e não acho 
a palavra para expressá-la.”
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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 signifi cado 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 defi nições
Sobre a adequação das defi nições em relação aos conhecimentos dos in-
formantes
A compreensibilidade dos símbolos de pronúncia
A adequação dos símbolos de pronúncia
Sugestões para melhorar os dicionários

Depois de mostrar os dados em números absolutos, Greenbaum, 
Meyer & Taylor indicam, em percentuais, as diferenças entre seus sujeitos 
norte-americanos e os britânicos (ou do Reino Unido, RU) da pesquisa de 
Quirk (1973). Veja os resultados mais importantes (em porcentagens):

EUA RU
Informantes possuem um dicionário 97 87
Na casa dos pais existe um dicionário 98 97
Em casa consulta-se o dicionário para fazer jogos de palavras 7 26

Os informantes usam o dicionário semanalmente 68 34
Eles procuram principalmente:  

signifi cado 58 68
ortografi a 50 26

Eles procuram freqüentemente:  
sinônimos e antônimos 14 72
informações etimológicas 8 42
informações sobre a pronúncia 18 31

Eles gostariam de ver nos dicionários:
palavras conhecidas (isto é, freqüentes) 87 76
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regionalismos 72 29
anglicismos (da Grã-Bretanha) / americanismos (dos EUA) 65 53
locuções e expressões idiomáticas 51 67
informações enciclopédicas 63 44
abonações 61 61

Ocasionalmente têm difi culdade em compreender as defi nições 59 74
Compreendem os símbolos fonéticos 88 52
Sugestões:

incluir mais lemas 54 38
melhorar as defi nições 27 52
melhorar o leiaute 4 36

Os autores concluem que o dicionário tem um status maior nos EUA 
do que na Grã- Bretanha, pelo menos entre estudantes universitários: ele é 
consultado mais freqüentemente, e os alunos acham menos falhas nele.

**********

Wiegand (1984) 

Na segunda parte de seu artigo, o autor discute o conceito de defi nição 
lexicográfi ca. Tomando como exemplo a palavra limão, ele diz que a “paráfrase 
lexicográfi ca deve conter aqueles predicados que são mais úteis na identifi ca-
ção da classe de objetos numa resposta à pergunta: ´O que é um limão?´”.

Para mostrar como se poderia chegar a saber quais são esses predicados, 
ele submeteu uma lista de 21 predicados – encontrados em dicionários e en-
ciclopédias alemães – a 100 universitários. Aqueles que foram escolhidos por 
75% dos sujeitos, ou mais, foram considerados “bons” e, portanto, sugeri-
dos como componentes de uma defi nição, ou paráfrase, lexicográfi ca. Assim, 
Wiegand chegou à seguinte defi nição para limão: “fruto oval do limoeiro com 
polpa suculenta e azeda e casca amarela”.34 

**********

Wiegand (1985a)

No seu extenso artigo sobre “a assim chamada defi nição lexicográfi ca”, 
no qual discute os problemas relacionados com as defi nições assim como o 
próprio termo (que ele considera inadequado), o autor relata várias investiga-

34 A pesquisa foi feita em alemão, e na Alemanha se conhecem quase somente limões amarelos. 
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ções pelas quais procurou saber como usuários de dicionários lêem ou enten-
dem as defi nições. Os sujeitos sempre foram universitários alemães. Wiegand 
fez três enquetes, com 60, 60 e 100 sujeitos, respectivamente (p. 42ss.). 

Nas duas primeiras, ele verifi cou principalmente se os estudantes 
acham que as informações contidas nas defi nições referem-se a fatos ou ob-
jetos (por exemplo, “limão é o fruto oval do limoeiro com polpa suculenta e 
azeda e casca amarela” – cf. a defi nição em Wiegand 1984) ou se eles acham 
que o lema tem um signifi cado que é parafraseado na defi nição (“limão é uma 
palavra que signifi ca ´fruto oval ...´”). O autor constatou uma tendência à 
segunda alternativa. 

A terceira enquete (p. 81ss.) foi parecida com aquela relatada em Wie-
gand (1984), mas o lema limão foi substituído por laranja. 

Além dessas enquetes, o autor fez o seguinte estudo (p. 49ss.): 
Os sujeitos foram 8 universitários. Wiegand conversou com eles a res-

peito do signifi cado de algumas palavras. As conversas foram gravadas. A 4 
sujeitos, ele perguntou “Você sabe o que é X (isto é, determinada palavra)?”, 
aos outros, “Você sabe o que signifi ca X?”. Nos casos de resposta negativa, ele 
pediu para eles lerem o respectivo verbete. Ele queria saber se há uma diferen-
ça na compreensão – ou “aprendizagem”, como ele diz – do signifi cado de-
pendendo da forma da pergunta (com o verbo ser ou com o verbo signifi car). 
Wiegand constatou que a forma da pergunta não infl uiu na “aprendizagem”. 

**********
Gray (1986)

Nos anos 80 do século passado, começaram os trabalhos para uma 
nova edição do Oxford English Dictionary (OED). Planejou-se publicar a 
mesma edição em formato impresso e em versão eletrônica. O empreendi-
mento gigantesco seria realizado em conjunto pela editora Oxford University 
Press e pela Universidade de Waterloo. Para saberem com que fi nalidades os 
eventuais usuários utilizariam a versão eletrônica e o que eles gostariam de 
ver nela, os idealizadores encomendaram uma enquete, sobre a qual Gray dá 
algumas poucas informações. Sem dizer como foi feita a pesquisa nem revelar 
o número de informantes, ele arrola cerca de 30 sugestões dos respondentes, 
dividindo-as em sugestões que poderiam ser facilmente atendidas, e outras 
que demandariam modifi cações profundas no OED (como, por exemplo, a 
possibilidade de usar-se o dicionário como um thesaurus). Limito-me a listar 
algumas do primeiro grupo.
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Os informantes gostariam que o OED eletrônico arrolasse:
 citações por autor, fonte, data; termos arcaicos e obsoletos; citações a partir 

de trechos fornecidos pelo usuário; jargões e gírias; empréstimos de outras 
línguas; lemas classifi cados tematicamente; todos os verbos com o mesmo 
padrão sintático (por exemplo, verbo + objeto + infi nitivo); os diversos sig-
nifi cados que uma palavra tem no inglês de diferentes países; homônimos, 
sinônimos e antônimos.
Eles gostariam também de poder:

 buscar etimologias; chegar ao lema indicando a transcrição fonética. 

Em Benbow et al. (1990) encontra-se o relato de uma nova versão 
dessa enquete.

**********
Kipfer (1987) 

Nesse artigo, a autora curiosamente não menciona sua dissertação de 
1985, mas, sem dúvida, ela resume o estudo relatado na dissertação, a qual 
tem até o mesmo título.35 

Os informantes eram 292 alunos norte-americanos do segundo grau 
(nos três anos fi nais) que ela considera de “nível intermediário” (p. 44). Kipfer 
não dá mais nenhuma informação sobre a realização do estudo, cujo objeto 
eram DLMs.

No apêndice constam os dados numéricos referentes às diversas ques-
tões, mas não os percentuais. No próprio texto do artigo, a autora mostra 
alguns poucos resultados em porcentagens; em outros casos, ela emprega ape-
nas numerais indefi nidos, como “muitos” ou “alguns”.

Resultados mais importantes (na maioria das vezes, os percentuais fo-
ram calculados por mim):

Possuem dicionários em casa: 95%; não levam o dicionário para a escola: 96%; 
não deixam o dicionário na escola: 87%; existem dicionários na escola: 85%.
Informações procuradas (“purposes”): signifi cado – 90%; ortografi a – 65%; 
etimologia (“word history”) – 11%; hifenização – 5%.
Circunstância de uso: redação (expressão escrita) – 79%; leitura – 15%.
Informação procurada durante a redação (ou expressão escrita): ortografi a 
– 91%; defi nição (signifi cado) – 73%; pronúncia (!) – 5%; sinônimos – 4%.
Receberam instrução sobre o uso de dicionários: 24%.

35 Não tive acesso a essa dissertação, mas em Dolezal & McCreary (1999: 66) percebe-se que 
havia o mesmo número de sujeitos. Tono (2001: 41s.) mostra alguns resultados de “Kipfer 
(1985, 1987)”, porém, os percentuais que ele apresenta são diferentes daqueles que calculei 
para os dados que se encontram em Kipfer (1987).
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Leram: as explicações dos símbolos fonéticos – 35%; as explicações das 
abreviaturas – 16%; outras explicações – 6%; a introdução – 5%.
Opiniões sobre a familiaridade com o dicionário: é boa – 55%; não é boa 
– 52%; razoável – 35%.36

Principais opiniões sobre o dicionário: é informativo – 43%; é fácil de ser 
usado – 33%; o uso exige pouco esforço – 17%; vale a pena usar o dicio-
nário – 16%; não vale a pena – 10%; o uso é tedioso – 8%.37

Kipfer queria ainda verifi car em que medida seria bom que os alunos – fa-
lantes nativos de inglês – consultassem DAs (que são destinados especialmente 
a falantes não-nativos). Por isso, ela aplicou dois testes – um sem uso de DA, o 
outro, com – em 30 alunos. Depois ela ensinou-lhes como utilizar tais dicioná-
rios e aplicou um terceiro teste para saber se as instruções recebidas melhoraram 
o desempenho nas consultas. Sem fornecer mais detalhes (que provavelmente 
constam da dissertação), a autora apresenta os seguintes resultados: o grupo teve 
difi culdades na resolução de apenas 4 das 20 questões e elogiou o DA usado (o 
LDOCE), sobretudo a tipografi a, as ilustrações e a clareza das explicações.

Ela conclui que o ensino de habilidades de consulta traz efeitos po-
sitivos e que o DA é um bom instrumento de aprendizagem para falantes 
nativos de nível intermediário (p. 49). Como um terceiro instrumento útil 
ela menciona o dicionário computadorizado. 

**********

Jackson (1988)
[Nesi (2000: 5s.)]

Nesi informa que Jackson fez uma pesquisa bem menor que a de 
Quirk (1973): o questionário continha menos perguntas, e essas eram menos 
detalhadas, formuladas com menos termos técnicos. Ele foi preenchido, na 
Inglaterra, por 50 calouros de um curso de Letras-Inglês e por 36 calouros de 
um curso em Patologia e Terapêutica da Fala e da Linguagem. Os resultados 
foram muito parecidos com os de Quirk: as informações mais procuradas 
eram o signifi cado e a ortografi a; pouco interesse foi demonstrado pela pro-
núncia, pelas classes gramaticais e pela etimologia. 

**********

36 Aqui há um problema com os números, pois a soma deveria ser 100% (ou menos, mas 
não mais).
37 No texto, a autora afi rma que muitos informantes consideraram seus dicionários tediosos, 
mas não se pode dizer que 8% sejam “muitos”. 
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Summers (1988)

O artigo de Summers é citado por muitos autores, porém, quase so-
mente a parte – de fato a principal – concernente ao uso de dicionários de in-
glês por estrangeiros. Aqui resumo o que a autora diz num breve subcapítulo 
a respeito de uma pesquisa sobre o uso de dicionários por falantes nativos no 
Reino Unido (p. 113s.):

Summers fez esse estudo para a editora Longman (na qual trabalhava), 
mas não revela o número de sujeitos nem outros detalhes sobre os usuários, a 
não ser o fato de que eles não foram necessariamente estudantes, pois a pesquisa 
foi feita nas casas (“households”). Eis os resultados que a autora menciona: 

as informações mais procuradas eram o signifi cado e a ortografi a; 
buscava-se o signifi cado de palavras difíceis (“aquelas que freqüentemente 
são confundidas”, “palavras enciclopédicas – das ciências e da tecnologia, 
política, economia etc.”, “palavras novas”, “palavras raras ou obsoletas”); 
o dicionário era consultado mais para fazer jogos de palavras e para re-
solver uma discussão na família do que para fazer o dever de casa ou por 
algum interesse individual. 

Summers ainda afi rma que, ao contrário do que acontece no ensino de 
línguas estrangeiras (mais especifi camente inglês), o uso de dicionários pelos 
falantes nativos é esperado e ativamente encorajado na maioria das escolas e 
universidades do Reino Unido e dos EUA.

Veja Summers (1988) também em 2.2 e 5.1.2.

**********

Hernández (1989)

Nessa tese de doutorado – publicada em forma de livro – sobre dicio-
nários escolares do espanhol, está incluída a seguinte pesquisa empírica:

Três versões de um questionário foram preenchidas por três grupos de 
informantes, todos eles residentes na ilha de Tenerife. 300 alunos do ensino 
de primeiro grau (de quinta e de oitava séries) e 100 alunos do segundo grau 
preencheram a versão A, cerca de 500 calouros de várias especialidades da 
Escola de Magistério e 50 recém-licenciados de várias faculdades, a versão B, 
e cerca de 50 professores, a maioria deles de Educação Geral Básica, a versão 
C (p. 117ss.).

Resultados do questionário A (alunos de primeiro e segundo graus):



54

HERBERT ANDREAS WELKER

Dicionários escolares utilizados: 7% responderam que não usavam ne-
nhum; 14% não sabiam o nome do dicionário; dos informantes restantes, 
80% utilizavam um de quatro dicionários; pelos outros 20% foram indi-
cados onze diferentes dicionários.
Aquisição: o dicionário foi comprado pelos pais – 42%; ele foi reco-
mendado pelo professor – 26%; ele foi comprado pelo aluno (sem 
recomendação) – 19%; ele foi recebido de presente – 7%; ele foi reco-
mendado pelo livreiro – 6%.
Reclamações: em primeiro lugar, falta de lemas; em segundo lugar, falta de 
clareza nas defi nições; em terceiro lugar, falta de exemplos.
Matérias nas quais se usa o dicionário: na maioria dos casos, no ensino da 
LM; um percentual menor indicou LM e Ciências Sociais; 3% responde-
ram que o utilizam em todas as matérias.
Em casa, o aluno recorre ao dicionário quando não sabe o signifi cado ou a 
ortografi a de uma palavra? – Sim: 60%; não: 21%; às vezes: 19%.

Resultados do questionário B (universitários):

Dicionários utilizados: 5% responderam que não usavam nenhum; 15% 
não se lembravam do nome do dicionário; 15% usavam várias enciclopé-
dias; 20% utilizavam um determinado dicionário escolar, 5%, um DM 
geral; os informantes restantes usavam um de 5 outros dicionários esco-
lares.
Reclamações (em ordem decrescente): faltam exemplos; as defi nições são 
bastante confusas; faltam acepções.
95% nunca haviam recebido instruções sobre o uso de dicionários, 5%, 
raramente.
35% responderam que não poderiam recomendar nenhum dicionário; 
25% recomendariam um determinado dicionário escolar, 25%, um outro, 
10%, um certo DM geral, e 5%, um outro DM geral. 

Resultados do questionário C (professores):

Poucos professores sabiam os títulos completos de dicionários escolares. 
(Hernández arrola os mais citados.)
Reclamações (em ordem decrescente): o número de lemas registrados nes-
ses dicionários é insufi ciente; faltam exemplos; falta de clareza nas defi ni-
ções; defi nições circulares.
A maioria não quis recomendar nenhum dicionário escolar em especial 
(porque “todos são mais ou menos iguais”); outros recomendariam algum 
que tivesse o maior número de “termos e acepções”.
Nenhum dos professores havia recebido informações sobre lexicografi a.
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Todos opinaram que o dicionário é uma obra de consulta imprescindível e que 
não se deve usar o mesmo dicionário em diversas fases do ensino escolar.

**********

Ibrahim & Zallesky (1989) 

Essa enquete é apresentada neste subcapítulo porque, na maioria, 
os sujeitos eram falantes nativos (de francês), mas o levantamento foi 
feito também entre aprendizes estrangeiros de francês. Os sujeitos fran-
ceses eram 54 alunos das primeiras séries da escola de primeiro grau, 99 
do “collégial” (correspondendo aproximadamente à segunda metade do 
primeiro grau) e 66 das duas últimas séries do segundo grau (liceu). No 
exterior, responderam 40 chineses, 30 norte-americanos e 42 japoneses, 
todos provavelmente adultos.

As 21 perguntas do questionário estão anexadas ao artigo.
Apenas alguns dos dados são mostrados numericamente, e a apresenta-

ção é feita de maneira às vezes confusa (por exemplo, trazendo resultados de 
diversas questões no mesmo parágrafo).

Acreditando que muitos detalhes não interessam aqui, relato apenas 
alguns resultados gerais:

Os alunos franceses parecem ter consultado principalmente palavras que 
ocorriam nas lições de seus livros-texto. No caso dos itens lexicais freqüen-
tes, eram buscados sinônimos. Os estudantes chineses se interessaram mais 
por informações sobre registro, os americanos, por expressões idiomáticas. 
Quanto aos japoneses, os autores só listam algumas palavras consultadas.
100% dos franceses possuíam pelo menos um DM (isto é, um DLM), 
de 20% a 50%, mais de um. Um sexto dos chineses, um décimo dos 
americanos e um oitavo dos japoneses não possuíam dicionários (e não é 
dito que tipo de dicionário os outros possuíam, a não ser que se tratava de 
dicionários para falantes não-nativos).
Freqüência de uso:

 A maioria dos sujeitos fez consultas com a seguinte freqüência: franceses 
–  freqüentemente ou às vezes; chineses e americanos – freqüentemente; 
japoneses – às vezes. Porém, como o questionário não defi niu freqüente-
mente e às vezes, os sujeitos tinham idéias divergentes quanto ao número 
de vezes que esses lexemas implicam.
Ocasião de uso:

 Na França, o DLM era consultado não somente nos estudos, mas também 
para fazer jogos de palavras, e principalmente para verifi car a ortografi a. 
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No caso dos sujeitos estrangeiros, havia uma ligação estreita entre aprendi-
zagem da língua e consultas.
Quando o dicionário não ajuda, certos alunos afi rmaram que continuam 
procurando em outro. Alguns o consideraram então ruim. Os alunos do 
liceu tenderam a perguntar aos pais.

Por um lado, os autores não apresentam todos os dados detalhada-
mente; por outro, é óbvio que os resultados não podem ser generalizados, 
ou seja, não se pode dizer, por exemplo, que usuários chineses tenham tal 
ou tal atitude, diferente dos norte-americanos, pois o número de sujeitos foi 
pequeno demais, além do problema principal dos estudos por questionário, 
do qual Ibrahim & Zallesky estão conscientes quando falam da subjetividade 
e do fato de que a pesquisa não revela a utilização real (p. 24).

**********

Benbow et al. (1990) 

Como estava sendo planejada a computadorização do Oxford English 
Dictionary (OED), a editora Oxford University Press encomendou uma pes-
quisa para saber como os usuários utilizam esse dicionário e o que eles espe-
ram de uma versão eletrônica. A investigação foi feita por cientistas ligados à 
editora inglesa e à Universidade de Waterloo (norte-americana). 

Depois de testar uma primeira versão de um questionário nos EUA e 
no Reino Unido, os pesquisadores enviaram a versão fi nal – com doze per-
guntas – a 982 pessoas. Eles tinham conseguido os endereços dessas pessoas 
principalmente via e-mail (listas de e-mails) ou em listas de sociedades lexi-
cográfi cas. 364 questionários (37%) foram devolvidos; 95 (26%) vieram dos 
EUA, os outros, do Reino Unido e de outras partes do mundo. Além disso, 
foram feitas, utilizando-se o mesmo questionário, 133 entrevistas, 88 delas 
nos EUA. Portanto, havia um total de 497 sujeitos. A maioria dos informan-
tes era formada em: literatura (25,4%), biblioteconomia (22,9%), informáti-
ca (14,7%), lexicografi a (9,9%), lingüística (7,6%). 69,6% eram professores 
universitários. 16,1% dos sujeitos não tinham o inglês como LM. 

Alguns dos resultados:

Uso freqüente de dicionários: OED – 86%; thesauri – 65%; enciclopédias 
– menos de 60%. 44% mencionaram outras obras de referência. Mais de 
75% usam os dicionários na produção ou revisão de textos escritos.
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65% consideram o uso de dicionários ao mesmo tempo simples e com-
plexo.
Principais sugestões para inclusões no OED: sinônimos e antônimos – 
70%; hifenização – cerca de 50%; indicação da pronúncia mediante os 
símbolos fonéticos do Alfabeto Fonético Internacional – cerca de 50%; 
nomes próprios – cerca de 50%; estatísticas de freqüência das palavras 
– cerca de 50%; ilustrações – 20%.
71% usam bases de dados.
83% utilizariam a versão eletrônica do OED pelo menos uma vez por 
mês.
Segundo a expectativa dos sujeitos, as vantagens de uma versão eletrônica 
seriam aproveitadas principalmente para acessar os verbetes, dentro dos 
quais seriam consultadas sobretudo as marcas de uso, as abonações e as 
informações etimológicas. 

Benbow et al. fi zeram muitos cruzamentos de dados, analisando as 
relações entre, por exemplo, áreas de interesse dos sujeitos, país onde moram, 
freqüência de uso, informações procuradas e uso previsto para a versão eletrô-
nica. Os resultados são apresentados em gráfi cos e tabelas.

**********

Ripfel (1990)

A autora quis obter informações sobre  o uso de dicionários da língua 
materna – alemão – não por um determinado grupo (por exemplo, estudan-
tes) e sim pela população em geral. Assim, foram escolhidas ao acaso pessoas 
de idades, profi ssões, formação e sexo diferentes. Ripfel conseguiu os dados 
de 89 sujeitos, reconhecendo que esses não podem ser considerados realmente 
representativos e explicando que uma pesquisa com amostras genuinamente 
aleatórias não seria possível por razões fi nanceiras e organizacionais. Um fato 
positivo é que, ao contrário das pesquisas citadas até aqui, os informantes res-
ponderam na presença de assistentes da autora, os quais, na maioria das ques-
tões, passaram para o formulário as respostas dadas oralmente pelos sujeitos. 
Outro fato positivo no artigo de Ripfel é que ela anexou o questionário, de 
modo que os leitores podem verifi car a formulação exata das perguntas. A 
autora diferencia entre dicionários gerais (isto é, os comuns, com defi nições 
e outras informações) e dicionários ortográfi cos (cf. acima o estudo de Kühn 
& Püschel 1982).
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Resumo dos resultados:38

42% possuíam um dicionário geral.
Respostas daqueles que não o possuíam: 52% disseram que, de vez em 
quando, não sabiam o signifi cado de uma palavra; a maioria informou 
que, quando não sabia o signifi cado, consultava uma enciclopédia; 24% 
gostariam de ter um dicionário geral à mão para verifi car a ortografi a, 
17%, para tirar dúvidas no caso de palavras polissêmicas, 17%, para saber 
a etimologia, 11%, para obter informações sobre o uso de expressões e a 
gramática.
Para aqueles que possuíam um dicionário geral, as informações lexicográfi -
cas mais importantes ou mais procuradas eram: signifi cado (ou diferenças 
semânticas no caso de palavras polissêmicas); ortografi a; etimologia; sinô-
nimos; uso de expressões; gramática; separação silábica.
Daqueles que possuíam um dicionário geral, 27% o consultavam uma ou 
mais vezes por semana, 27%, várias vezes por mês, 27%, uma vez por mês.
O dicionário geral era consultado nas seguintes circunstâncias de uso: para 
verifi car o signifi cado de termos técnicos (30%); na leitura de jornais ou 
revistas, ou ao assistir a programas de rádio ou de televisão (23%); na 
escola, nos estudos (13%); na conversação cotidiana (10%); em jogos de 
palavras (9%); para explicar palavras aos fi lhos (7%); ao fazer o dever de 
casa (4%); na redação de cartas ou outros textos (1%).
Nas consultas, lia-se o verbete inteiro na maioria das vezes (19 respostas), 
ou dava-se uma olhada rápida em todo o verbete (8 respostas); menos 
freqüentemente parava-se na primeira defi nição (5 respostas).
No passado, 66% não haviam trabalhado com dicionários nas aulas, 18%, 
sim.39

Daqueles que tinham trabalhado com dicionários nas aulas quando eram 
alunos, 62% possuíam agora um dicionário geral; dos outros, apenas 
29%.
A grande maioria (73%) considerou importante o trabalho com dicioná-
rios na escola.40 

A autora reconhece que seu estudo não é representativo, podendo ser 
chamado apenas de investigação piloto, mas ela destaca como pontos positi-
vos os fatos de que os informantes responderam na presença de pessoas que 

38 Para simplifi car, arredondo as porcentagens (que a autora especifi ca até os centésimos, por 
exemplo, 41,57%).
39 Aparentemente, “trabalhado” signifi ca simplesmente que se consultavam dicionários; não se 
trata de um trabalho de ensino do uso de dicionários.
40 Ripfel menciona também os diversos motivos, que vou omitir aqui, como também deixo de 
citar os resultados de perguntas a respeito da reforma ortográfi ca alemã, que estava em discus-
são na época da pesquisa.
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aplicavam os questionários e que as perguntas eram formuladas de tal manei-
ra que não surgiram problemas de compreensão.

**********

Voigt (1991)

Depois de falar sobre a necessidade de os lexicógrafos levarem em con-
ta o usuário e as diversas situações de uso, o autor relata uma investigação por 
questionário entre universitários alemães (um grupo de estudantes de Letras 
e um grupo de estudantes de Matemática ou Física) e estrangeiros estudando 
alemão na Alemanha. Voigt não revela o número de sujeitos, mas supõe-se 
que os dois grupos de alemães constituíam a maioria.

As perguntas do questionário diziam respeito aos tipos e à quantidade 
de dicionários que os estudantes utilizavam, às circunstâncias de uso, às infor-
mações procuradas, ao sucesso das consultas e a sugestões de melhorias. 

Curiosamente, o autor, além de não revelar o número de sujeitos, 
mostra os resultados apenas em gráfi cos, nos quais se percebem diferenças, 
mas não números ou percentuais exatos. Por isso, abstenho-me de apresen-
tar os resultados.

**********

Brito (1992)

A autora fez um estudo sobre estratégias de leitura em LM de alunos 
brasileiros do fi nal do ensino de primeiro grau. Faz parte dessa pesquisa uma 
pequena enquete sobre o uso de dicionários. Infelizmente, ela não revela o 
número de sujeitos nem os dados quantitativos dos resultados, apenas che-
gando às seguintes conclusões:

“[...] os professores constantemente incentivam a consulta ao dicionário 
quando o aluno depara com uma palavra desconhecida. Tal incentivo con-
trapõe-se à opinião dos mesmos professores quanto às características de 
um leitor efi ciente que, normalmente, só se utiliza do dicionário quando 
outras estratégias não forem sufi cientes [...].” (p. 99s.)
“Os alunos, por sua vez, acreditam que um leitor maduro é aquele que 
consegue compreender o texto a partir de uma única leitura; além disso, 
faz uso constante do dicionário.” (p. 100)
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Também foi usado o método do protocolo oral, pelo qual se percebeu 
que os alunos, na leitura de um primeiro texto, “constantemente recorreram 
ao dicionário” (p. 100). 

Em seguida, um de dois grupos de alunos recebeu um treinamento 
de dois meses em estratégias de leitura. Mais tarde, os dois grupos leram 
um segundo texto. Nos protocolos observou-se dessa vez que o grupo que 
tinha recebido o treinamento “recorreu a outras estratégias para resolver seus 
problemas de compreensão, não se restringindo ao uso do dicionário” (p. 
101).41

**********

Wolf (1992)

O estudo foi realizado, no fi nal dos anos 80 do século passado, na 
antiga República Democrática Alemã, na qual pesquisas de teor sociológico 
eram proibidas (p. 296). Mesmo assim, a autora conseguiu distribuir 500 
questionários, 288 dos quais foram devolvidos e analisados. Os informantes 
tinham diversas idades e profi ssões, de modo que Wolf acredita que, embora a 
amostra não satisfaça a exigências estatísticas, muitas questões de lexicografi a 
prática e teórica puderam ser esclarecidas (ibid.). 

Várias perguntas do questionário concernem à posse e utilização de 
diversos tipos de  dicionários alemães, o que não nos interessa aqui.

Alguns dos resultados:

Cerca de 60% dos sujeitos pensavam ter conhecimentos sufi cientes a res-
peito da estrutura dos verbetes (p. 335).
Aproximadamente o mesmo número afi rmou ter lido a introdução do seu 
dicionário, sendo que 15% responderam que a tinham lido antes da pri-
meira consulta (p. 335s.). Aqueles que não a tinham lido achavam a leitura 
desnecessária ou demasiadamente trabalhosa.
Os principais motivos das consultas eram os seguintes (p. 345s.): tirar dú-
vidas (90%), saber o signifi cado de palavras estrangeiras (78%), informar-
se sobre  algo que não se sabia (75%), entender  locuções ou colocações 
pouco comuns (57%), esclarecer os signifi cados de palavras polissêmicas 
(39%).
As respostas afi rmativas à pergunta se as consultas haviam sido bem-suce-
didas variavam de acordo com o tipo de dicionário: dicionário ortográfi co 

41 Não incluí esse estudo no capítulo 3 porque a autora não informou dados quantitativos.
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– 75%;  dicionário de estrangeirismos – 50%; dicionário de sinônimos 
– 25%; dicionário geral – cerca de 6% (p. 348). (A autora, que havia 
dividido os informantes de acordo com sua formação, constatou que os 
poucos sujeitos bem-sucedidos nas consultas a um dicionário geral tinham 
quase todos formação superior.)
A opinião dos sujeitos sobre a utilidade dos dicionários está de acordo 
com os resultados no quesito anterior: já que a maioria se disse bem-suce-
dida nas consultas, ela também considerou os dicionários úteis. Aqueles 
que não haviam obtido as informações procuradas indicaram as seguintes 
razões: falta de clareza ou de completude (25%), falta da palavra a ser con-
sultada, difi culdade em entender as indicações gramaticais (p. 351).
86% achavam que o uso de dicionários pode ser aprendido, e 68% consi-
deravam necessário que o uso fosse ensinado.

Sem dúvida, a autora conseguiu reunir muitas informações sobre a 
relação dos sujeitos com os dicionários, mas, além dos problemas gerais 
ligados à coleta de dados por meio de questionários, a autora cometeu o 
erro de juntar vários tipos de dicionários. É verdade que, na sua análise, ela 
separa, às vezes, os dados referentes a determinados tipos, mas, outras vezes, 
ela faz afi rmações gerais sobre o uso de dicionários que, no fundo, só valem 
para determinados tipos. Isso fi cou bem claro no item sobre o sucesso nas 
consultas: não é difícil consultar um dicionário ortográfi co (75% foram 
bem-sucedidos), mas parece ser muito difícil consultar um dicionário geral 
(apenas 6%), e é justamente desse último tipo que trata a maioria das pes-
quisas.42  

 
**********

Blok (1994)
[Dolezal & McCreary (1999: 15)]

Veja o breve resumo feito por Dolezal & McCreary (1999: 15): 

Blok examina resultados de testes em exames fi nais assim como métodos 
de ensino de língua relacionados com o uso de dicionários em escolas 
holandesas de primeiro grau. Ele descobriu que os alunos têm pouca ex-

42 Duas observações: a) A ínfi ma porcentagem de sucesso nas consultas a dicionários gerais 
(6%) parece-me suspeita. Será que não houve algum engano por parte da pesquisadora? b) 
Embora os dicionários para aprendizes (DAs) possam ser considerados dicionários especiais, 
conto-os aqui entre os dicionários gerais. Veremos que muitos dos estudos se referem a esses 
DAs ou  learners´ dictionaries. 
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periência com dicionários e são incapazes de usarem as informações dadas 
sobre o signifi cado, questões gramaticais, o uso ou a etimologia. Ele tam-
bém descobriu que os professores não estão conscientes das difi culdades 
que os estudantes têm com os dicionários e são otimistas demais no que 
concerne às habilidades de seus alunos em relação aos dicionários.

Nesse resumo não fi ca claro quais tipos de dicionários foram usados, 
mas como se trata de escolas “elementares”, suponho que, na maioria, tenham 
sido DLMs. Porém, visto que Hulstijn & Atkins (1998: 9) mencionam esse 
estudo no seu artigo (cujo foco é o uso de dicionários na aprendizagem de 
LEs), a pesquisa provavelmente investigou também a utilização de DAs.43 

2.2 Enquetes sobre o uso de dicionários 
por falantes não-nativos

Tomaszczyk (1979) 

Essa pesquisa é citada por quase todos os autores que escreveram sobre 
o uso de dicionários, por exemplo, Béjoint (1981: 208), Hartmann (1987: 
14s.), Bogaards (1988: 132), Ripfel & Wiegand (1988: 498), Zöfgen (1994: 
36), Humblé (1997 [2001: 42]), Coura Sobrinho (1998: 58s.), Nesi (2000: 
6s.), Tono (2001: 43ss.), Thumb (2004: 4s.). Foi a primeira sobre dicionários 
de língua estrangeira. 

O interessante é que logo nessa primeira investigação, o autor polonês 
conseguiu uma base empírica muito grande, pois 449 dos mil questionários 
enviados foram preenchidos e devolvidos.

Os informantes eram 117 estudantes estrangeiros (55 em universida-
des americanas e 62 em universidades polonesas), 167 estudantes poloneses 
de línguas estrangeiras (na Polônia), 60 professores de inglês e 105 tradu-
tores. Como foi mencionado em 1.3.1, um ponto fraco das conclusões de 
Tomaszczyk é que ele não diferenciou os diversos grupos. Segundo Zöfgen, 
o autor apresentou os resultados de apenas dois (Grupo I – alunos, Grupo 

43 Cabe esclarecer que Dolezal & McCreary (1999), embora focalizando learners´ dictionaries, 
resumem também diversos estudos sobre DLMs, como, por exemplo, Miller & Gildea (1984) 
e Nist & Olejnik (1995). 
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II – professores e tradutores), mas, na verdade, às vezes ele diferenciou mais: 
Grupo Ia – estudantes estrangeiros (117), Grupo Ib – estudantes poloneses 
na Polônia (167), Grupo IIa – professores de língua e tradutores literários 
(85), Grupo IIb – tradutores técnicos (80). Pode-se criticar não somente que 
Tomaszczyk não tenha mantido essa divisão em todos os resultados, mas tam-
bém a própria divisão. Por que, por exemplo, juntar professores de línguas e 
tradutores literários? Também o fato de não ter distinguido nem os estran-
geiros estudando nos EUA daqueles residindo na Polônia nem as diversas 
línguas que os alunos poloneses estudavam é longe de ser o ideal.  

Um ponto muito positivo, ao contrário, é que, nas suas perguntas, o autor 
diferenciou a utilização de dicionários em seis circunstâncias de uso: leitura, re-
dação, compreensão oral, expressão oral, tradução L

2
-L

1
, tradução L

1
-L

2
.44 Além 

disso, ele fez um grande número de perguntas (57), de modo que Hartmann 
(ibid.: 15) acha a “abrangência da investigação [...] impressionante”.

Infelizmente, Tomaszczyk não somente não apresenta o questionário 
como também não revela as respostas a todas as perguntas. Em vez disso, junta 
em oito tabelas os dados obtidos. As tabelas dizem respeito às seguintes questões:

1. Freqüência do uso da língua estrangeira, distinguindo-se as seis habilida-
des mencionadas.

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 
informantes) e o grau de satisfação.

3. Tipos de dicionários mais usados pelos quatro grupos: DMs, DBs (dis-
tinguindo-se a direção L

2
-L

1
 da direção L

1
-L

2
), 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 “habi-
lidades”, só DBs, ou DBs e DMs (nessa ordem), DMs ou ainda DMs e 
DBs (nessa ordem).

44 Tomaszczyk emprega o termo “habilidades” (language skills), o que se explica pelo fato de se 
tratar da consulta durante o exercício dessas habilidades ou, como ele mesmo diz, do “uso de 
dicionários para as seis habilidades lingüísticas” (p. 108). 
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8. Porcentagem de sujeitos que consultaram o signifi cado em DMs, 
DBs/L

2
-L

1
 e em DBs/L

1
-L

2
 e porcentagem de sujeitos satisfeitos com 

as informações encontradas (quer nas defi nições quer nos equivalen-
tes).

Além dos dados indicados nas tabelas, Tomaszczyk mostra mais alguns 
resultados, sobretudo concernentes às informações mais procuradas, e relata 
sugestões e comentários dos informantes. 

  O autor (p. 116) resume os resultados da seguinte maneira, sendo que ele 
generaliza ao referir-se a “aprendizes e falantes de línguas estrangeiras”, quando, 
na verdade, só pode fazer afi rmações sobre seus próprios informantes:  

A grande maioria deles usa dicionários, mas a dependência de tais obras 
diminui com o aumento da competência lingüística.
Aqueles que realmente precisam de dicionários (alunos avançados, profes-
sores e tradutores) possuem um bom número deles.
Embora esses usuários usem mais os DMs, quase todos continuam a usar 
DBs.
Todos os sujeitos consideram DBs inferiores aos DMs, e entre os DBs, os 
DBs/L

1
-L

2
 são tidos como inferiores aos DBs/L

2
-L

1
.

O grau de satisfação depende dos tipos de informação procurados, sendo 
mais alto nos casos de ortografi a, acentuação e pronúncia.45

Muitos aprendizes iniciantes e intermediários não conhecem bem seus di-
cionários.

A esses resultados podemos acrescentar mais alguns, apresentados pelo 
autor nas tabelas ou no texto de seu artigo:

As informações mais procuradas foram: signifi cado; sinônimos; orto-
grafi a; expressões idiomáticas; em último lugar encontra-se a etimolo-
gia. Informações sintáticas necessárias para a produção de textos estão 
entre esses extremos (59%). O autor se surpreende que apenas 35% 
as procurariam em dicionários gerais, o que poderia signifi car que a 
maioria acha que não vai encontrar tais informações nesses dicionários. 
Mas como os informantes também consultavam poucos dicionários 

45 Esse é um resultado óbvio, já que é fácil para o lexicógrafo apresentar informações sobre 
a ortografi a (necessariamente presente em todos os lexemas) assim  como sobre a acentua-
ção, e a pronúncia pode ser indicada de maneira relativamente fácil. Informações sobre o 
signifi cado ou, por exemplo, colocações são muito mais difíceis de serem dadas. Quanto 
à pronúncia, pode-se supor que os alunos de nível iniciante não entendam muito bem os 
símbolos fonéticos. 
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especiais (de gramática, de uso), uma possível explicação, adiantada 
por Tomaszczyk (p. 112), é que muitas pessoas que escrevem na língua 
estrangeira simplesmente não se dão conta de que estão escrevendo 
errado e que deveriam consultar dicionários (mesmo que esses sejam 
falhos, tendo que ser melhorados).
Dicionários foram consultados freqüentemente nas seguintes circunstân-
cias de uso:
Grupo I:  tradução L

2
-L

1
 (67, 6%), redação (67,3%), leitura e tradução 

L
1
-L

2
 (61,6% cada).

Grupo II: tradução L
1
-L

2
 (46,1%), tradução L

2
-L

1
 (44,8%), redação 

(29,1%), leitura (14,%). Nesse grupo, a maior porcentagem do uso “de 
vez em quando” foi da leitura (62,7%).
O autor se admira com a alta porcentagem de sujeitos que informou con-
sultar o dicionário na circunstância “expressão oral” (speaking) – a saber, 
63,7% do Grupo I freqüentemente ou de vez em quando –, o que seria 
estranho, pois, normalmente, quando se fala não se tem tempo para olhar 
um dicionário, e ele supõe (p. 108) que os sujeitos tenham entendido que 
a expressão oral incluía a preparação – com possíveis consultas – de apre-
sentações orais, discursos etc.
A tabela 7 (cf. supra) mostra os seguintes dados principais: 

 Grupo I: o dicionário mais consultado em todas as circunstâncias de uso 
é o DB (em média, 54%); em segundo lugar, encontra-se a utilização de 
DBs e DMs juntos (25%).

 As porcentagens para o Grupo II são 34% e 21%, respectivamente. O DB 
está em primeiro lugar também nesse grupo; o DM somente é mais usado 
na compreensão auditiva e na expressão oral.46  

  
Como diz Hartmann (1987: 15), os números que Tomaszczyk apre-

senta não são sempre claros. Também Nesi (2000: 7) faz algumas críticas, e o 
próprio pesquisador reconhece certas falhas (características das pesquisas por 
questionário). Mas ele não alude à maior defi ciência, a saber, a já mencionada 
falta de diferenciação entre tipos de usuários.

Mesmo assim, a pesquisa foi importante, e boa parte dos dados, inte-
ressante, razão pela qual o artigo tem sido citado por tantos autores.  

46 A informação a respeito dessas duas circunstâncias é bastante suspeita, pois acho estranho 
que se use um DM – com maior freqüência do que o DB – justamente enquanto se está ouvin-
do ou falando, isto é, quando se precisa de uma informação muito rapidamente. 
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Baxter (1980)47

O autor fez uma pesquisa bem mais simples do que a de Tomaszczyk, 
pois seu questionário continha apenas seis perguntas. Os sujeitos foram 342 
aprendizes japoneses de EFL, 62 dos quais cursavam Letras-Inglês; o restante 
pertencia a outros cursos (Economia, Agricultura etc.). 20% eram calouros, 
58% estavam no segundo ano, 22% em anos mais avançados. 

As perguntas diziam respeito à compra de dicionários, à freqüência de 
uso de cada um deles e à opinião sobre qual é mais importante nos estudos.

Resultados:
Em geral, os estudantes compravam um DB quando entravam na faculda-
de, e mais dois nos dois anos seguintes. Quase somente os estudantes de 
Letras-Inglês compravam também um DM, mas mesmo eles utilizavam 
mais freqüentemente os DBs. 
A grande maioria de todos os sujeitos declarou que, entre diversos mate-
riais de estudo, o DB é o livro mais importante (76,6%), seguido de uma 
gramática redigida em japonês (21,9%). O DM fi cou em terceiro lugar 
com 7,6%. Para os estudantes de Letras-Inglês, os percentuais são 69,4%, 
24,2% e 14,5%, respectivamente. 
93,3% dos sujeitos informaram que usam o DB/L

2
-L

1
 várias vezes por se-

mana, mas o DB/L
1
-L

2
 é consultado com a mesma freqüência por apenas 

9%, e o DM por 10,8%. 
Muitos estudantes criticaram os DMs reclamando que as defi nições são 
difíceis de serem compreendidas. 

O relato dessa pesquisa toma apenas uma pequena parte do artigo de 
Baxter. Na parte maior, o autor, referindo-se quase unicamente à comunicação 
oral, fala sobre “communicative needs”, entre as quais estaria o domínio do vo-
cabulário. 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 comporta-
mento, segundo Baxter (p. 331), é causado pelo uso contínuo de DBs: “O fato 
de usarem dicionários bilíngües por muito tempo provocará 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 “defi nição 
conversacional”, na qual o lexema pode ser substituído por um hiperônimo. 

47 Esse estudo é resumido mais ou menos detalhadamente em Hartmann (1987:21s.),  Bo-
gaards (1988: 132s.), Ripfel & Wiegand (1988: 499), Béjoint (1994 [2000: 144s.]), Coura 
Sobrinho (1998: 49s.), Nesi (2000: 7s.) e Th umb (2004: 5s.).
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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 fl uência é o uso de DMs:

Demonstrando que a defi nição sempre é possível, um dicionário mono-
língüe de inglês encoraja a defi nição conversacional. Assim, os estudantes 
são levados a usar a inteira gama de recursos oferecidos no inglês falado, 
ganhando, dessa maneira, uma fl uência que não é o produto da explicitu-
de e precisão lexical. É uma fl uência que se evidencia pela continuidade da 
expressão e da bem-sucedida transmissão do signifi cado. (p. 335)

**********

Béjoint (1981)

Como o de Tomaszczyk, esse estudo é citado por muitos autores: por 
exemplo, Hartmann (1987: 21), Bogaards (1988: 133), Ripfel & Wiegand 
(1988: 499), Zöfgen (1994: 37), Humblé (1997 [2001: 42]), Coura Sobri-
nho (1998: 60s.), Nesi (2000: 8s), Thumb (2004: 5). Tono (2001) o men-
ciona em várias páginas, mas erra (p. 51) ao afi rmar que o pesquisador usou 
o método experimental. 

Provavelmente convencido de que aprendizes de LE deveriam utilizar 
mais DMs e menos DBs, Béjoint pretendeu pesquisar tão-somente o uso de 
DMs, mais exatamente de dicionários de inglês.

Seus sujeitos foram 122 estudantes franceses de Letras-Inglês na Uni-
versidade de Lyon (63 no segundo ano do curso, 43 no terceiro e 16 no quar-
to). Essa homogeneidade relativamente grande do conjunto dos informantes 
é um fato muito positivo.48 Por outro lado, não se deve pensar que os resul-
tados possam ser generalizados, pois dizem respeito apenas a licenciandos 
franceses usando dicionários de inglês.

Antes de mostrar as 21 perguntas do questionário e de comentar os da-
dos das respostas, Béjoint escreve durante mais da metade de seu artigo sobre 
problemas lexicográfi cos gerais: tipos de dicionários (gerais vs. aqueles que 
são “essencialmente instrumentos para a comunicação”, como os dicioná-
rios para aprendizes), diferença entre atividades receptivas (ler, ouvir, traduzir 
para a LM) e produtivas (escrever, falar, verter para a LE), as necessidades 
lingüísticas dos usuários nos dois tipos de atividades, as habilidades que eles 

48 Mas Zöfgen (1994: 37) teria preferido que os resultados fossem diferenciados conforme o 
nível dos estudantes, pois tal diferenciação “provavelmente mostraria tendências e evoluções 
interessantes”. 
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têm que possuir para serem bem-sucedidos nas consultas, as difi culdades que 
eles encontram nos dicionários existentes.49

Já que Béjoint revela todas as perguntas de seu questionário, vou citá-
las, junto com os dados principais:

Você possui um DM de inglês? – 96% possuíam pelo menos um.
Qual (ou quais) possui? –  ALD: 45%, LDOCE: 27%, COD: 14%.
Por que escolheu esse(s)? – Recomendação do professor (85%).
Quando o(s) comprou? – No primeiro ano: 55%; no segundo ano: 29%.
Que outros DMs você conhece? – Muito poucos informantes conheciam outros.
Se você usa vários DMs, qual você prefere? Por quê? – Houve poucas res-
postas. Quem respondeu, preferiu aquele que comprou. O motivo alegado 
era geralmente a grande macroestrutura.
Com que freqüência você usa um DM de inglês? – Uma vez por dia: 40%; 
uma vez por semana: 52%.
Que tipos de informação você mais procura no seu DM? – 87% dos infor-
mantes: o signifi cado; 53%: informação sintática; 52%: sinônimos; 25%: 
ortografi a; 25%: pronúncia; 19%: variedade lingüística; 5%: etimologia. 
(Béjoint comenta que a preponderância da busca do signifi cado coincide 
com os resultados da pesquisa de Tomaszczyk e que ela signifi ca que os es-
tudantes utilizam o dicionário principalmente em atividades receptivas.)
Para que tipo de atividade você mais usa seu dicionário? – Tradução L
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86%; compreensão de leitura: 60%; redação: 58%; tradução L
1
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2
: 58%; 

compreensão oral: 14%; expressão oral: 9%. (É verdade que as atividades re-
ceptivas estão nos dois primeiros lugares, mas a porcentagem para as atividades 
produtivas redação e tradução L

1
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2
 – 58% – não é desprezível. Aliás, ela com-

bina com a porcentagem da busca de informações sintáticas, a saber, 53%.)
Você às vezes folheia seu dicionário sem procurar algo específi co? – Sim: 
55%; não: 41%.
Com que atenção você leu a introdução? – Não leu: 34%; superfi cialmen-
te: 55%.
Você usa as informações contidas nos apêndices?50 – 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 – portan-
to, mais adiantados – olhavam as listas de verbos irregulares menos; c) a 

49 Para as atividades lingüísticas, Béjoint usa os termos – comuns em inglês – decoding e enco-
ding, correspondendo a recepção e produção, respectivamente. A tradução L2-L1 é considerada, 
como também em  outros trabalhos metalexicográfi cos, uma atividade receptiva, embora se 
deva produzir um texto na língua materna.  
50 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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procura pelas abreviaturas mostra mais uma vez que os usuários buscam 
principalmente o signifi cado.)
Você usa os códigos que indicam como uma palavra deveria ser emprega-
da? – 55%: não. (O autor diz que esse resultado é decepcionante para os 
lexicógrafos, pois o trabalho de elaboração dos códigos – não aproveitados 
pela maioria dos alunos – é muito grande. Cabe esclarecer que essa pes-
quisa foi publicada em 1981 e que, desde então, os códigos foram melho-
rados; cf. Welker 2005: 219.)
Você está satisfeito com seu DM de inglês? Mais, ou menos, do que com 
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 signifi cado das palavras; por outro lado, os sujeitos obser-
varam que ele exige uma maior competência lingüística dos usuários.)
Você se lembra em que ocasiões não achou o que estava procurando? 
– (Não está claro se Béjoint ofereceu opções ou se os informantes respon-
deram espontaneamente; de qualquer modo, eles indicaram, como “ocasi-
ões”, as razões pelas quais não foram bem-sucedidos na consulta.) Muitos 
não se lembraram, por isso as porcentagens são tão baixas; 29%: defi nição 
insatisfatória; 28%: falta de lema; 25%: esclarecimento sintático insatisfa-
tório; 10%: código incompreensível; 16%: verbete demasiadamente lon-
go; 9%: pronúncia não indicada, ou falta de clareza na indicação.
Você pode mencionar palavras que não conseguiu encontrar? – Muitos não 
se lembraram; entre as que foram lembradas, destacam-se gírias, americanis-
mos, termos técnicos e palavras compostas.
Que tipo de lexemas você procura mais freqüentemente? – (Os sujeitos pu-
deram escolher entre nove categorias e entre “(muito) freqüentemente”, “às 
vezes”, “(quase) nunca”.) (Muito) freqüentemente: expressões idiomáticas 
(68%); às vezes: palavras enciclopédicas (55%), palavras específi cas 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-
gens: 24%. (O autor se surpreende com o pouco aproveitamento das ima-
gens, mas ele esquece que, mesmo nos DAs, a porcentagem de imagens 
existentes é relativamente pequena.)
Em que verbete você procuraria as seguintes palavras compostas? (Por 
“compounds”,  Béjoint entende tanto palavras compostas – escritas sepa-
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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, detalhado 
demais? – 50%: simples demais; 45%: na medida certa. 
Comentários livres. – As observações mais comuns foram: a quantida-
de de exemplos e de expressões idiomáticas é insufi ciente; faltam nomes 
próprios; faltam americanismos (ou o número é insufi ciente); todos os 
dicionários deveriam usar a mesma transcrição fonética; tipografi a, leiaute 
e ilustrações nem sempre são claras.

Na sua conclusão, Béjoint (p. 219s.) constata que vários resultados con-
fi rmam os dados encontrados por Tomaszczyk (principalmente, o fato de a 
grande maioria usar dicionários e os estudantes acharem os DMs melhores do 
que os DBs). Ele lamenta que o DM seja utilizado prioritariamente em ativi-
dades receptivas, quando, na verdade, o aluno precisa de mais informações na 
produção de textos. No seu artigo, o autor deixa claro que os dicionários mais 
citados pelos informantes são learner´s dictionaries, mas fala muito pouco so-
bre DAs (destinados especifi camente aos aprendizes de LE e por isso melhores 
para eles do que os DMs comuns, ou seja, DLMs). Nas observações fi nais, ele 
lastima que, devido à falta de habilidade (“sophistication”) dos informantes no 
uso de seus dicionários, os DAs praticamente não sejam mais úteis do que os 
DLMs. Fica claro que Béjoint – como a maioria dos autores que escreveram 
sobre o uso de dicionários por aprendizes – defende o uso de DAs.    

**********

Bensoussan, Sim & Weiss – 1981

Menciono esse trabalho aqui porque alguns autores o citam como sen-
do de 1981. Veja Bensoussan, Sim & Weiss (1984) infra. 

**********

Hartmann (1982)51

O autor enviou 600 questionários a mais de 200 instituições onde se 
ensina alemão no sudoeste da Grã-Bretanha. 67 professores de alemão e 118 

51 A mesma pesquisa foi relatada em Hartmann (1983). O relato – em geral o de 1983 - foi 
resumido mais ou menos detalhadamente por Hartmann (1987:22), Bogaards (1988: 133), 
Ripfel & Wiegand (1988: 501) e Th umb (2004: 6). 
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alunos, no segundo grau ou superior, o preencheram e devolveram. Havia 23 
perguntas sobre a compra e os tipos de DBs usados assim como sobre circuns-
tâncias e motivos de consulta. Muitos dos estudantes preencheram o questio-
nário em grupos. Bogaards (1988: 133) critica que Hartmann só calculou os 
dados globais, não diferenciando os níveis de conhecimentos de alemão dos 
informantes (alunos de segundo grau, estudantes do nível superior, profes-
sores). Poderíamos acrescentar que, entre outros detalhes, seria interessante 
sabermos se os universitários estavam cursando Letras-Alemão ou se estavam 
estudando alemão em disciplinas extracurriculares. 

Resultados:

Os estudantes compraram um DB nos dois primeiros anos da aprendi-
zagem, sem recomendação por parte dos professores. Todos usavam os 
DBs freqüentemente, isto é, pelo menos uma vez por semana (58,4%), 
ou diariamente (35,1%). 80% não haviam recebido instrução no uso de 
dicionários. 
Os DBs eram mais utilizados na tradução L
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(91,6%),  leitura (82,6%) e redação (74,2%). A porcentagem cai para 
19,1 na compreensão auditiva e 15,7 na conversação.
As informações mais procuradas eram, nesta ordem, o signifi cado, ques-
tões de gramática, o uso das palavras, a ortografi a e sinônimos. À pronún-
cia e à etimologia foi dada muito pouca atenção. 
Os tipos de palavras mais consultados eram: palavras gramaticais, por 
exemplo, conjunções (70,2%), palavras específi cas da civilização ale-
mã (61,5%), palavras enciclopédicas, por exemplo, da área da química 
(54,0%), palavras comuns (50,3%), palavras de gíria (46,6%).

Os dados relativos a informações sobre a gramática diferem dos resul-
tados das pesquisas vistas até aqui: menos de 60% dos sujeitos de Tomaszczyk 
(1979) e de Béjoint (1981) se interessavam por informações sintáticas. A 
preponderância de consultas de gramática nos sujeitos de Hartmann deve-se 
muito provavelmente ao fato de que a gramática alemã é mais complicada do 
que a inglesa, existindo vários casos gramaticais e mais fl exões. 

Hartmann (1987: 22) observa que “o uso de DBs está tão entranhado 
dentro e fora do ensino formal – onde atividades de tradução ainda reinam 
soberanamente – e DAs estão tão subdesenvolvidos em línguas outras que 
não o inglês que a idéia de desacostumar o aprendiz do DB parece bastante 
irrealista”. Bem, isso foi dito em 1987. É preciso verifi car como está a situ-
ação agora. Mas é interessante notar que Hartmann (1982: 81s.), no artigo 
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resumido aqui, afi rmou que a tradução, que é a  operação lingüística mais 
complexa, parece exigir o uso do DB.  

**********

Chagunda (1983) 
[Zöfgen (1994: 39s., 45); Dolezal & McCreary (1999: 22)]

Zöfgen informa apenas que Chagunda tratou do uso de dicionários 
por pessoas que aprendem inglês para fi ns específi cos num país anglófono (no 
título da dissertação, consta “EAP”) e que foram feitas entrevistas, as quais, 
porém, somente substituíam um questionário, ou seja, aparentemente foram 
feitas as perguntas típicas de questionários, mas oralmente. 

Segundo Dolezal & McCreary, Chagunda gravou as respostas. As 
questões diziam respeito a dois dicionários técnicos. Os sujeitos não gostavam 
de defi nições “extravagantes” e consideravam diagramas muito úteis.

**********
Galisson (1983)

Esse artigo é citado, por exemplo, por Coviello (1987: 109s.), 
Bogaards (1988: 133, 136), Ripfel & Wiegand (1988: 500), Béjoint (1994 
[2000: 149s.]) e Tono (2001: 47).

O autor queria verifi car qual é a imagem que usuários estrangeiros têm 
de seus dicionários de francês e se a utilização corresponde a essa imagem. 
Professor universitário, ele tinha à sua disposição 48 estrangeiros que estavam 
estudando em Paris, e depois, numa estada nos Estados Unidos, 59 alunos de 
francês. Para que os dois grupos pudessem ser melhor comparados, aprovei-
tou apenas 48 dos universitários nos EUA. Todos os 96 sujeitos tinham um 
nível elevado de profi ciência em francês. Eles eram de diversas nacionalidades 
e tinham diversas profi ssões, mas, na maioria, eram professores, ou estudantes 
que queriam tornar-se professores ou tradutores.

Embora Galisson tivesse salientado que os dois grupos eram muito 
parecidos, Bogaards (1988: 133) observa criticamente que eles se distin-
guiam pela “situação de aprendizagem”: no primeiro grupo, o francês era 
L2, no outro, LE.    

O autor distribuiu um questionário – a ser preenchido em casa – que 
continha 18 perguntas sobre a posse (quantidade e tipo) e utilização de dicio-
nários assim como sobre a opinião dos informantes.
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No seu artigo, Galisson analisa detalhadamente (em setenta páginas) 
as respostas a cada uma das perguntas, indicando os percentuais obtidos em 
cada um dos dois grupos, interpretando os dados e comparando os dois gru-
pos. Obviamente não cabe aqui entrar nesses detalhes. 

Alguns dos resultados:
Os informantes possuíam, em média, três DMs e dois DBs. Apesar de, 
freqüentemente, ter que procurar em vários dicionários, tinham uma opi-
nião positiva deles e achavam que os dicionários são muito importantes na 
aprendizagem da LM e – a partir do nível intermediário – da LE. 
As informações mais procuradas eram o signifi cado e a ortografi a, tanto 
em LM quanto em LE. 
Os dicionários eram mais usados em atividades receptivas do que nas pro-
dutivas. 

**********

Hartmann (1983)

Essa é uma versão um pouco modifi cada – e redigida em inglês – do artigo, 
escrito em alemão, de Hartmann (1982). 

*********

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 específi co, a saber, o estilo defi nitório. Eles distinguiram 
três tipos de defi nição: 

a) em dicionários gerais tradicionais, o vocabulário usado é prati-
camente ilimitado (exemplo: o Webster´s New World Dictionary 
– WNWD); 

b) em certos learners´ dictionaries, as defi nições pretendem ser claras, 
não ambíguas, levando em consideração as necessidades de falan-
tes de outras línguas, mas sem limitação do vocabulário defi nitório 
(exemplo: OALD); 

c) em outros learners´ dictionaries, o vocabulário defi nitório é limitado 
a 1.500 ou 2.000 palavras (exemplo: LDOCE). 
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Os sujeitos de MacFarquhar & Richards foram 180 alunos – vindos 
da Ásia e do Pacífi co – de cursos intermediários ou avançados de inglês na 
Universidade do Havaí. 

Para verifi car qual dos três estilos defi nitórios esses estudantes prefe-
riam, os autores fi zeram o seguinte: 

Escolheram 60 palavras que alunos estrangeiros poderiam querer con-
sultar. As defi nições que constam nos três dicionários mencionados acima fo-
ram copiadas. Para cada palavra foi feito um cartão no qual as três defi nições 
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 defi nições 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 defi nição, infl uísse nos resultados. Os 
três grupos de 20 palavras cujas defi nições 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 defi nições de cada palavra seriam 
avaliadas por 30 alunos diferentes.

Os autores solicitaram ainda que os estudantes indicassem qual tinha 
sido seu escore de TOEFL e o nível do curso no qual estavam matriculados.

Resultados:  

51,5% dos sujeitos preferiram as defi nições do LDOCE, 28,5%, as do 
OALD, e 20,0%, as do WNWD. 

Ficou muito clara, portanto, a preferência desses alunos por defi nições 
com vocabulário limitado.

Com base nas informações que os sujeitos deram a respeito de seu 
nível de inglês,  MacFarquhar & Richards perceberam que a profi ciência não 
infl uiu signifi cativamente nas preferências. Porém, nota-se que a diferença 
entre os tipos “c” (LDOCE) e “b” (OALD) diminui bastante com o aumento 
da profi ciência:

 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.52 

 
**********

Bensoussan, Sim & Weiss (1984)

No seu artigo, os autores relatam vários estudos (cf. 4.1.2). Aqui resu-
mo o relato da pesquisa feita por questionário.  

Surpresos com os resultados de sua investigação sobre o uso de di-
cionários na leitura de textos, Bensoussan, Sim & Weiss solicitaram a 404 
calouros israelenses que estavam num curso obrigatório de leitura em inglês, 
a 10 de seus professores e a 13 estudantes de Psicologia (com uma excelente 
profi ciência em inglês) que preenchessem um questionário no qual havia 13 
perguntas.

Infelizmente, os autores não apresentam dados numéricos. 
Resultados:

Os aprendizes mais avançados, mais profi cientes, eram mais céticos com 
relação aos dicionários e tinham mais críticas. Eles os usavam menos e de 
maneira mais seletiva. Quase a metade deles não esperava que o uso de 
dicionários fosse infl uir nos escores de seus testes.
Muitos dos calouros achavam que basta consultar palavras para se enten-
der um texto, ou seja, eles não estavam conscientes de que se precisa ter 
conhecimentos gramaticais. Eles se diziam mais frustrados com os DMs, 
sobretudo considerando as defi nições difíceis demais, e freqüentemente 
consultavam DBs. Alguns responderam que, quando olhavam num DM, 
tinham que consultar depois um DB para realmente compreender o sig-
nifi cado. Além disso, havia insatisfação com a apresentação das diversas 
acepções. Por outro lado, os calouros tampouco estavam contentes com 
os DBs porque eles não dão “defi nições” completas e não incluem um 
número sufi ciente de expressões idiomáticas. Eles ainda mencionaram a 
difi culdade de escolha entre várias acepções.

52 Dolezal & McCreary (1999:74) erram ao dizer que os autores fi zeram um levantamen-
to entre 180 alunos sobre seu uso de dicionários e que eles constataram que os estudantes 
os utilizam apenas para verifi car o signifi cado e a ortografi a. Na verdade, MacFarquhar & 
Richards, 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 defi nições (ela diz 
“readability”), teria sido necessário que os sujeitos realizassem alguma tarefa.   
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Os professores dos calouros opinaram que seus alunos não usavam dicio-
nários efi cientemente. Mesmo assim, acharam que o uso afetaria signifi ca-
tivamente os escores em testes.
Em geral, os sujeitos dos três grupos afi rmaram que o uso de dicionários 
aumentaria o tempo de leitura.  

**********

El-Sakran (1984)
[Diab (1990: 40s.); Zöfgen (1994: 35, 57); Dolezal & McCreary (1999: 32)]

Nessa dissertação de mestrado, El-Sakran relata uma pesquisa por 
questionário na qual quis investigar o uso de DBs de inglês-árabe por egípcios 
morando no Reino Unido. Os 36 sujeitos eram pós-graduandos – de várias 
áreas – que estavam freqüentando cursos de ESP. O questionário continha 15 
perguntas sobre a posse de dicionários, a freqüência de uso, as informações 
procuradas, a opinião dos sujeitos sobre os DBs etc.

Resultados:

34 dos 36 sujeitos possuíam um DB. 27 deles possuíam um de dois de-
terminados DBs. 
Os alunos, embora preferindo os DBs, mostraram-se insatisfeitos com 
eles, principalmente com a falta de exemplos e de maiores informações, 
sobretudo em um dos DBs.

Diab e Zöfgen (que talvez se baseie em Diab) mencionam também um 
teste feito pelo autor, mas as únicas informações que Diab dá sobre ele são 
as seguintes: El-Sakran “tentou testar empiricamente o desempenho de um 
determinado DB, que era bastante apreciado (“popular”)”; o autor da disser-
tação, que estava interessado especialmente em  phrasal verbs, concluiu que 
esse dicionário era de pouca ajuda, de modo que ele sugeriu “a inclusão de 
informações gramaticais em DBs para aprendizes árabes” (Diab ibid.: 41).  

**********

Griffi n (1985)
[Diab (1990: 45s.); Zöfgen (1994: 40, 58); Dolezal & McCreary (1999: 37s.)]

Trata-se de uma dissertação de mestrado, na qual a autora relata uma 
pesquisa por questionário realizada nos EUA. Os sujeitos foram 128 estran-
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geiros, de 13 LMs diferentes, estudando ESL numa universidade. Eles foram 
divididos em quatro níveis de profi ciência – de principiantes até avançados 
– de acordo com um teste realizado no início de seus estudos na universidade 
norte-americana.

No questionário constavam dez perguntas sobre a posse de dicionários, 
a freqüência de uso, a leitura da introdução e outras. 

Resultados:

Os sujeitos preferiam DBs. Eles sabiam pouco sobre as informações que os 
dicionários contêm, ou como acessá-las, e eles não liam os textos externos 
(introdução, apêndices etc.).  

Diab informa ainda que, com base nas respostas, a autora elaborou um 
material para ensinar o uso de dicionários. Esse material foi utilizado por 55 
alunos, que o apreciaram. 

**********

Heath & Herbst (1985)  

No seu artigo, no qual defendem que se dê mais importância ao 
ensino do uso de dicionários, os autores mencionam uma pesquisa feita 
em 1983 em duas universidades alemãs a respeito da utilização de DMs 
de inglês. Os informantes eram 160 alunos alemães – desde calouros até 
formandos – do curso de Letras-Inglês, que tinham que preencher um 
questionário.

Resultados:

Muitos alunos não sabiam da existência de diversos dicionários. Menos da 
metade soube dizer o título de mais de dois.
Quase todos (156) conheciam o ALD (Oxford Advanced Learner´s Dictio-
nary of Current English), 129 o possuíam e 125 afi rmaram que o usavam 
regularmente. A preponderância desse DA se explica pelo fato de que, no 
estado em que se localizam as duas universidades, ele é o único admitido 
nas provas do exame fi nal do ensino de segundo grau. 
Apenas 60 conheciam e somente 24 possuíam o DCE (Longman Dictiona-
ry of Contemporary English), o segundo mais conhecido DM.
Os DMs – a maioria deles DAs – eram usadas nas seguintes circunstâncias 
de uso (em porcentagens):
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freqüentemente às vezes raramente ou nunca
Tradução L2-L1 49 27 16
Redação 37 32 19
Tradução L1-L2 38 24 32
Leitura 28 36 32
Escrever cartas 10 29 46

Os estudantes procuravam as seguintes informações:

(muito) freqüentemente às vezes raramente ou nunca
Signifi cado 68 21 8
Sintaxe 61 16 19
Registro 39 25 31
Pronúncia 31 22 36
Ortografi a 15 29 38

Mais da metade dos informantes afi rmou desconhecer os códigos dos verb 
patterns que existem no ALD e no DCE. Aqueles que os conheciam sa-
biam deles devido à leitura da introdução (25%), a instruções recebidas 
em disciplinas na universidade (45%) ou à informação recebida na escola 
(30%). A grande maioria olhava esses códigos apenas de vez em quando 
ou raramente. 13,75% verifi cavam os verb patterns somente nos exemplos; 
28% olhavam primeiro os exemplos, depois os códigos, e 4,37% dirigiam-
se primeiro aos códigos, depois aos exemplos. 

Os autores chegaram à conclusão de que o uso de dicionário tem que 
ser ensinado para que os aprendizes possam aproveitar todas as informações 
contidas nessas obras. 

**********

Kharma (1985)

Citando Tomaszczyk (1979), Baxter (1980), Béjoint (1981) e Hart-
mann (1983), o autor diz que queria fazer um estudo parecido, verifi cando o 
uso de DBs e DMs em um grupo homogêneo.

 Os sujeitos foram 284 alunos kuwaitianos de Letras-Inglês que ti-
nham estudado inglês durante oito anos na escola. Eles preencheram dois 
questionários, um sobre DBs, o outro sobre DMs. 

Resultados:
Todos possuíam pelo menos um DB e um DM (de inglês). Metade usava 
dicionários simples, escolares.
64% tinham recebido algum treinamento no uso de DMs, 23%, no uso 
de DBs.
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95% disseram que usavam os dicionários, mas apenas 20% o faziam re-
gularmente.
O DM era usado principalmente na leitura e na redação (cerca de 80%), 
o DB, na tradução (95%).
Informações procuradas nos dois tipos de dicionários: signifi cado 
(99% nos dois); ortografi a (DM: 91%; DB: 87%); palavras derivadas 
(DM: 89%; DB: 72%); sinônimos (72% nos dois); antônimos (58% 
nos dois); pronúncia (DM: 64%; DB: 50%); “contexto/estilo” (DM: 
64%; DB: 60%); fatos gramaticais (DM: 65%; DB: 60%).
Itens lexicais mais procurados nos dois tipos: palavras comuns, expressões 
idiomáticas, lexemas complexos e phrasal verbs – 95-90%; termos literá-
rios (88%); sinônimos, antônimos e nomes próprios – 79-71%; termos 
científi cos, palavras gramaticais e palavras específi cas da cultura da LE 
– 62-60%.
Disseram que tinham lido a introdução: do DM – 83%; do DB – 74%.
Estavam insatisfeitos, pelo menos ocasionalmente: com o DM – 90%; 
com o DB – 96%.
Maiores causas da insatisfação: a difi culdade do vocabulário defi nitório 
– 87% (no DM, é claro); falta de palavras – 84% (DM) / 87% (DB); 
ordenação confusa das acepções – 80% / 68%; falta de acepção – 79% 
/ 77%; falta de exemplos em forma de frases – 73% / 65%; falta de 
clareza nos rótulos gramaticais – 57% / 65%; transcrição fonética di-
fícil – 50% / 55%.
Sugestões para melhorias: simplifi cação das defi nições (76%); aumento do 
número de exemplos em forma de frases (71%) e de sinônimos e antôni-
mos (59%). 

Como se depreende do título do artigo, Kharma sugeriu um novo tipo 
de DM (que ele mesmo estava elaborando, junto com outro autor), a saber, 
um DM – ou DA – no qual fossem acrescidos equivalentes (ou paráfrases na 
LM dos usuários) a cada acepção de um lexema.53 Ele ainda propôs outras 
melhorias para tal dicionário.

Kharma também aplicou vários testes. Veja Kharma (1985) em 3.2.

**********

Rasmussen (1985) 
[Informações colhidas, principalmente, em Ripfel & Wiegand (1988: 502), 

algumas também em Bogaards (1988: 133s.).] 

53 Esse novo tipo é o DH, que, na época, já existia (cf. Hartmann 1994).
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Essa pesquisa foi encomendada pela editora do DB dinamarquês-fran-
cês/francês-dinamarquês mais utilizado, pois ela queria, antes de lançar uma 
nova edição, saber a opinião dos usuários.

Rasmussen enviou 250 questionários a pessoas escolhidas (não se diz 
como foi feita a escolha) e 250 a professores com o pedido de distribuí-los 
aos seus alunos. 280 questionários foram devolvidos; segundo Bogaards, 252 
foram analisados. Esse autor informa ainda que 82,5% dos sujeitos eram di-
namarqueses, 13,5%, francófonos, e o restante tinha uma outra LM. Ripfel & 
Wiegand dizem que no artigo não consta quem eram os informantes, mas que, 
pelas perguntas, depreende-se que eram, na maioria, aprendizes, professores e 
tradutores.

Havia 17 perguntas, todas referentes ao DB mencionado. 
Resultados:

A maioria dos sujeitos o usava durante os estudos, consultando-o mais na 
tradução. Entre as circunstâncias de uso, a comunicação oral estava em 
último lugar. Por princípio ou porque já haviam tido “más experiências”, 
90% verifi cam os dados em outros dicionários, em geral DMs. Nas suas 
sugestões para melhorias, os informantes pediram: alguma ajuda na es-
colha dos equivalentes, a atualização da fraseologia e de termos técnicos, 
além de uma revisão geral do dicionário, sobretudo nas áreas econômica, 
política e técnica.

Embora os resultados digam respeito tão-somente ao referido DB, eles 
estão em acordo com os dados obtidos em outros estudos.

Diga-se de passagem que essa é uma das poucas enquetes que tratou ape-
nas – ou especifi camente – de DBs. Outras são: Hartmann (1982), El-Sakran 
(1984), Rampillon (1986), Marello (1987), Bishop (1990), Komuro & Yama-
da (2000), Nishimura (2002), Teixeira (2005). Em todos os tipos de pesquisas, 
DBs são menos estudados do que os DMs. 

**********
Rampillon (1986) 

A autora fez uma pesquisa por questionário a respeito de técnicas de 
aprendizagem de LE (inglês). No questionário havia algumas perguntas sobre 
dicionários.

Os sujeitos foram 360 alunos alemães – com idades entre 12 e 16 anos 
– de três tipos de escolas (que se diferenciam não somente pelos objetivos como 
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também, em geral, pelo nível de exigências). Em alguns casos, Rampillon distin-
gue os resultados dos três grupos, mas aqui omito essas diferenciações.

Resultados (relativos a DBs de alemão-inglês/inglês-alemão):

70,8% afi rmaram possuir um DB.
Perguntados sobre o que se pode consultar no DB, eles responderam: orto-
grafi a (77,2%); pronúncia (55,2%); signifi cado (43,8%); fatos gramaticais 
(30,3%).
Perguntados sobre o que costumam procurar de fato, indicaram: signifi ca-
do (37,7%); ortografi a (32,2%); pronúncia (8,3%).
Freqüência das consultas: às vezes ou freqüentemente – 53,8%; raramente 
ou nunca – 46,2%. (Neste item, as diferenças entre os três tipos de escola 
foram as maiores: 88,8% dos alunos do tipo de escola considerado mais 
elevado – Gymnasium – afi rmaram que fazem consultas às vezes ou fre-
qüentemente.)

**********
Coviello (1987)

Tendo lido Galisson (1983), a autora queria fazer uma investigação 
parecida na Itália. Adotou até mesmo o “esquema de questionário” proposto 
pelo autor francês.

Seus sujeitos foram 42 alunos de Letras-Francês na universidade de To-
rino, metade deles do primeiro ano (G1 = grupo do primeiro ano) e metade 
do quarto ano (G4). Ela reconhece logo de início (p. 110) que esse número 
reduzido não permite uma verdadeira “investigação estatística” e afi rma que, 
com sua enquete, queria estimular uma “consciência profi ssional mais ade-
quada” a respeito dos dicionários. 

Como Galisson, ela apresenta muitos dados, embora com bem menos 
explicações (o artigo do autor francês tem mais de 70 páginas, o de Coviello, 
apenas 20).

Alguns resultados:

Todos os sujeitos possuíam um DLM (de italiano) e um dicionário de 
francês. 
Entre os dicionários de LE, os alunos do G1 preferiam o DB, já os do G4 
usavam tanto DBs quanto monolíngües. Muito raramente era consultado 
um dicionário especial – por exemplo, analógico – ou técnico. Nos dois 
grupos, mais da metade usava dicionários de bolso, principalmente em 
viagens ao exterior e durante a leitura de livros e revistas.
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Obras consideradas mais importantes na aprendizagem da LM (em ordem 
decrescente): G1 – gramática, dicionário, livro-texto; G4 – livro-texto, 
dicionário, gramática.
Obras consideradas mais importantes na aprendizagem da LE: G1 – gra-
mática, livro-texto, dicionário; G4 – livro-texto, dicionário, gramática.
Informações procuradas no DLM: signifi cado (18 menções), nuanças do 
signifi cado (15), sinônimos (10), neologismos (9), estrangeirismos (8).
Informações procuradas no dicionário de francês: G1 – signifi cado (12), 
ortografi a (10), equivalente (8), sinônimos (7); G4 – signifi cado (20),  o 
equivalente de determinada acepção de uma palavra italiana (17), sinôni-
mos (15), ortografi a (15), neologismos (15), traduções (14) e outras.
Motivos de insatisfação com os dicionários: número insufi ciente de exem-
plos (24); não se consegue achar a palavra certa para expressar uma idéia 
(20); a palavra procurada não é encontrada (12); as defi nições são curtas 
demais (8).
Como razões de não se encontrar a informação desejada foram indicadas: 
o dicionário é incompleto (20), velho demais (10) ou genérico demais, isto 
é, faltam palavras de linguagens especializadas (10).
Circunstâncias de uso (ou “funções do dicionário”) mais importantes, em 
ordem decrescente: aprendizagem da língua (G1: 12; G4: 15), recepção 
(G1: 6; G4: 10), produção (G1: 2; G4: 4).   

Em vários quesitos – por exemplo, no último – teria sido importante 
diferenciar entre DBs e DMs.

**********

Herbst & Stein (1987)  

Béjoint (1994 [2000: 145, 163]) e Tono (2001: 45) citam esse artigo 
como se fosse o relato de uma pesquisa. Na verdade, Herbst & Stein fazem 
observações gerais sobre as habilidades de consulta e sobre a situação do en-
sino dessas habilidades na Alemanha. No decorrer do artigo, referem-se ao 
estudo de Heath & Herbst (1985) e a duas outras investigações: uma com 
alunos avançados de inglês na universidade de Hamburgo, e uma outra utili-
zando um questionário preenchido por 71 calouros de inglês na universidade 
de Augsburgo e por 60 professores de inglês.

As constatações mais importantes: 

Quando professores introduzem DMs de inglês, eles costumam ensinar 
– em duas ou três aulas – o seu uso. Posteriormente, apenas em raras oca-
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siões voltam a explicar alguma coisa. Mas eles têm a impressão de que os 
alunos não sabem usar os dicionários adequadamente. Na sua opinião, isso 
não é devido a falhas nos dicionários, e sim à preguiça e falta de interesse 
por parte dos estudantes.  
Os dicionários são mais usados em atividades receptivas. 
Procuram-se mais o signifi cado e expressões idiomáticas [leia-se: o signi-
fi cado de itens lexicais, inclusive de expressões idiomáticas] do que escla-
recimentos sobre a sintaxe, e, quando buscam informações sintáticas, os 
alunos olham mais os exemplos do que verb patterns ou outros códigos. 
Somente 70 dos 160 estudantes (da pesquisa de Heath & Herbst 1985) 
sabiam que no DA que eles tinham usado na escola existiam informações 
sintáticas na forma de verb patterns, e apenas 26 haviam recebido essa 
informação na escola.

Devido a essa falta de conhecimento de seus dicionários, Herbst & 
Stein sugerem que as habilidades de consulta sejam ensinadas sistematica-
mente nas escolas e nas universidades. 

**********

Iqbal (1987)
[Diab (1990: 47s.); Zöfgen (1994: 37-58); Dolezal & McCreary (1999: 62); 

Tono (2001: 43)]

Baseio-me nas informações de Diab, que apresenta o resumo mais 
completo dessa “longa e detalhada” tese de doutorado. 

Iqbal queria investigar a relação de aprendizes paquistaneses com learners´ 
dictionaries ingleses. Aplicou um questionário – composto de 54 itens, em 19 
páginas – a 700 universitários em quatro regiões do Paquistão. Eles estavam todos 
no segundo ano de seus cursos e eram obrigados a freqüentar cursos de inglês. A 
maioria das perguntas dizia respeito a quatro DAs: LDOCE, CULD (Chambers 
Universal Learners´ Dictionary), CELD (Collins English Learner´s Dictionary) e 
OALD. Também foram entrevistados 25 professores de inglês.

Resultados:

92,4% possuíam um DA, mas em geral não o conheciam bem.
O mais usado era o OALD; menos de 10% utilizavam o CULD ou o LDOCE.
Mais da metade dos professores (provavelmente na universidade) reco-
mendou DAs. (Não está claro se esse dado foi obtido pelo questionário 
ou pelas entrevistas.)
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66% consultavam mais de um dicionário.
Muitos reclamaram que não tinham recebido instruções sobre o uso de DAs.
67% não tinham sido aconselhados nas escolas a respeito da escolha de 
dicionários.
Em geral, os dicionários eram usados em casa, principalmente na recepção 
de textos.
As informações mais procuradas eram o signifi cado e a ortografi a; menos 
de 50% procuravam a pronúncia ou expressões idiomáticas.
Muitos alunos declararam que as defi nições eram difíceis demais.

Diab se diz impressionado com a metodologia, a análise dos dados e o 
grande número de sujeitos. De fato, poucas pesquisas foram feitas com tantos 
informantes e com um questionário tão detalhado. 

**********

Marello (1987)
[Dolezal & McCreary (1999: 76)]

Dolezal & McCreary fazem o seguinte resumo:

Marello examina a utilidade de exemplos em dicionários de italiano-inglês 
recentes e relata os resultados de uma enquete entre 42 professores italia-
nos de inglês e de 58 estudantes universitários a respeito de seu uso de di-
cionários. 41 dos 58 estudantes estavam insatisfeitos com seus dicionários 
bilíngües porque não conseguiam achar traduções adequadas e porque 
consideravam que as diferenciações das acepções não eram claras.

**********

Snell-Hornby (1987)

No seu artigo, no qual ela defende a elaboração de DBAs, a autora afi r-
ma ter realizado uma pesquisa expressamente baseada naquela de Hartmann 
(1983), ou seja, utilizando um questionário similar. Os informantes eram 
35 aprendizes de inglês nas universidades de Zurique (Suiça) e de Saarland 
(Alemanha). Ela não diz se eles cursavam Letras-Inglês e reconhece que o 
pequeno número de sujeitos só permite dar uma leve idéia sobre o uso de 
dicionários nas universidades de língua alemã.

Resultados:
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Quase todos os estudantes usavam dicionários – DMs de inglês e DBs 
– praticamente todos os dias, mas muitos dos sujeitos não sabiam identifi -
cá-los precisamente, ou seja, não sabiam o título exato. Dicionários dispo-
níveis nas suas casas eram inadequados e antigos.
Os motivos mais importantes das consultas eram: verifi car o signifi cado; 
precisar de informações sobre o emprego correto; tradução. As informa-
ções menos procuradas eram as gramaticais e a pronúncia.
Os sujeitos esperavam dos dicionários que fossem “uma fonte inexaurível 
de informações que requeresse um mínimo de custos e de esforços por 
parte dos usuários” (p. 167). A maioria queria que os dicionários inclu-
íssem termos técnicos modernos, as variantes britânicas e americanas do 
inglês, gíria, regionalismos, sintagmas e expressões idiomáticas, sinônimos 
e antônimos, além de informação enciclopédica. Eles deveriam também 
usar cores e ainda ser pequenos e baratos. 

 
Meu comentário: desejar é fácil, difícil seria realizar um dicionário com 

tais características (sobretudo fazê-lo pequeno e barato). De qualquer modo, os 
resultados mostram ao lexicógrafo o que os usuários querem, e, embora a base 
empírica seja muito pequena, a pesquisa confi rma alguns dados de outras inves-
tigações, por exemplo, os valores atribuídos ao signifi cado (mais importante) e à 
gramática (menos importante). O que surpreende é a pouca procura pela infor-
mação sobre a pronúncia, tendo-se em vista que a pronúncia do inglês (ao con-
trário, por exemplo, do alemão, espanhol e francês) é muito errática (bear/beat, 
envy/entail, globe/glove, head/hear, read/read etc.). Uma possível explicação é que 
o dicionário é usado, principalmente, em atividades de compreensão e expressão 
escritas e que, na fala, menos praticada, empregam-se as palavras já ouvidas nas 
aulas, de modo que já se sabe sua pronúncia.

**********

Bogaards (1988)

Para conhecer a situação dicionarística nos Países Baixos, o autor (ho-
landês) fez uma pesquisa entre estudantes holandeses de francês. Primeiro, ele 
discutiu o questionário com colegas e o aplicou, num estudo piloto, a cerca 
de 30 alunos. Depois, uma versão melhorada foi preenchida por 396 estu-
dantes de três universidades. Como 25 dos respondentes não eram holande-
ses, suas respostas foram eliminadas. Portanto, foram analisados os dados de 
371 informantes. É de supor que eles estivessem estudando francês em nível 
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de bacharelado ou licenciatura, ou seja, Letras-Francês, pois Bogaards diz que 
165 estavam no primeiro ano de seu curso (grupo 1), 105, no segundo (grupo 
2), e 101, mais adiantados (grupo 3).

O questionário consistia em 34 perguntas, além de um anexo com 
uma lista “quase exaustiva” de dicionários que estavam sendo utilizados nos 
Países Baixos na época. 

Resumo dos resultados:

Numa tabela na qual Bogaards lista 23 dicionários e mostra as porcenta-
gens referentes à posse, título conhecido, preferência, uso regular e uso 
ocasional, destacam-se os seguintes dados: o DB mais usado regularmente 
era o famoso Van Dale (cf. Welker 2005: 201, 212), o mais usado ocasio-
nalmente era um minidicionário; no caso dos DMs,  o Petit Robert era o 
mais utilizado tanto regular quanto ocasionalmente, inclusive mais do que 
o DB Van Dale. Ele também ganhou a maior taxa de preferência (77,9%), 
o Van Dale fi cando em segundo lugar (50,4%).
A segunda tabela informa quantos alunos não possuíam dicionários: a) 
nenhum dicionário: 3,6% (grupo 1), 7,6% (grupo 2), 6,9% (grupo 3); 
b) nenhum DB: 5,5% (grupo 1), 11,4% (grupo 2), 8,9% (grupo 3); 
nenhum DM de francês: cerca de 22,5% (grupos 1 e 2), 16,8% (grupo 
3). Se os sujeitos realmente cursavam Letras-Francês (o que não está 
explicitado pelo autor), o fato de que 6,9% daqueles que estavam no 
terceiro ano ou mais adiantados não possuíam nenhum dicionário é 
impressionante.
Na terceira tabela, Bogaards apresenta os dados relativos às razões pelas 
quais os sujeitos escolheriam um DM ou um DB e pelas quais escolheram 
o Petit Robert (PR) e o Van Dale (VD), isto é, o DM e o DB preferidos. Os 
fatores considerados mais importantes foram (em porcentagens): 

DM DB PR VD
informações completas 65 54 26 27
clareza na apresentação 42 62 12 20
linguagem cotidiana 33 41 11 15
muitos exemplos 35 28 13 11
clareza dos exemplos 29 25 9 10

Percebe-se que o número relativamente grande de informações no PR 
e no VD foi o fator preponderante na escolha desses dois dicionários e que a 
clareza de apresentação foi, aparentemente, considerada mais importante – e 
isso quer dizer melhor – no VD do que no PR. 

Respostas sobre a freqüência de uso de dicionários em geral revelam uma 
enorme preponderância do DB. Veja:

 



87

2. ENQUETES

DM DB
todos os dias 7,3 43,9
de dois em dois dias 14,4 31,3
pelo menos uma vez por semana 38,9 21,6

Sem mostrar os dados, Bogaards afi rma que o DB foi mais usado pelos 
sujeitos do grupo 1, e o DM, mais pelo grupo 3 (o que, aliás, seria facil-
mente compreensível). Na tabela abaixo, ver-se-á, porém, que, no total da 
amostra, a preponderância do DB é esmagadora. 
Em seguida, o autor fala sobre as respostas à pergunta a respeito de quantas 
vezes e por que os sujeitos não foram bem-sucedidos nas consultas: a maio-
ria informou que isso não aconteceu freqüentemente; quando ocorreu, foi 
por causa da falta da acepção procurada (35%) ou do lema (33%); 69% 
acharam que aconteceu mais com DBs do que com DMs; 24% afi rmaram 
que o DB é tão confi ável quanto o DM.
A introdução nunca foi lida por 42% dos sujeitos. Como observa Bogaards, 
esse número está próximo dos 34% na pesquisa de Béjoint (1981).
Os principais dados relativos ao uso de DMs e DBs em diversas atividades 
são os seguintes (em porcentagens):

(quase) sempre regularmente
tradução L2-L1 DM 11,8 19,5

DB 71,1 19,1
tradução L1-L2 DM 15,5 18,3

DB 74,9 19,4
redação DM 16,8 28,0

DB 62,6 26,1
compreensão de leitura DM 3,8 18,3

DB 24,9 28,3
 
Percebe-se que, como foi aludido acima, a preferência pelo DB é enorme.
Por último, o autor reuniu os dados sobre a utilização conjunta de 

DMs e DBs, os quais mostram que, quando isso ocorre, a maioria olha pri-
meiro no DB e depois no DM. Na opinião de Bogaards, “o desejo de verifi car 
no DM o que foi encontrado no DB traduz novamente uma certa descon-
fi ança em relação a esse último tipo de dicionário”. 

**********
Summers (1988)

Nesse artigo, a autora – lexicógrafa na editora Longman – relata, entre 
outras, brevemente uma pesquisa que foi realizada em 1980 por um departa-
mento dessa editora (p. 114). O objetivo era verifi car o uso das diversas partes 
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dos verbetes do LDOCE por parte de estudantes – escolares e universitários 
de nível intermediário em inglês – em seis países (Alemanha, EUA, Japão, 
México, Nigéria e Reino Unido).

Resultados:
Em 60% das consultas, os alunos procuravam o signifi cado; a ortografi a 
fi cou, aparentemente, com 15%, pois Summers diz que o signifi cado foi 
procurado quatro vezes mais.
Às vezes, procuravam-se informações (exemplos, ortografi a, pronúncia, 
gramática, classe gramatical) que seriam necessárias na produção, indican-
do que o dicionário era utilizado nesse tipo de atividade.
As respostas dos sujeitos deixavam transparecer que o LDOCE foi usado 
às vezes também na aprendizagem do vocabulário.
Em geral, os lexemas consultados não eram palavras raras ou difíceis, e sim 
palavras relativamente freqüentes e abstratas.

Infelizmente, a autora não revela o número de sujeitos nem outros 
detalhes sobre a pesquisa, que, de qualquer maneira, só trata de um único e 
determinado dicionário.

**********
Taylor (1988)
[Thumb (2004: 6s)]

O autor fez uma pequena enquete entre 122 alunos chineses que estavam 
estudando inglês numa faculdade politécnica de Hong Kong. Ele tinha estabe-
lecido as seguintes hipóteses: que os estudantes precisavam de um dicionário de 
inglês, que esse era um DA – pois dois desses learners´ dictionaries tinham sido 
recomendados –, que eles sabiam usá-lo e que eles o utilizavam de fato.

Resultados:
Apenas 30% dos sujeitos costumavam usar um DA; 55% utilizavam um 
DA híbrido.54 Na sua escolha, eles tinham sido infl uenciados principal-
mente pela escola.
Esses dicionários eram usados de fato.

54 Um DA híbrido é um DH. Esse tipo de dicionário costuma ser chamado em inglês de bilingua-
lised. Em português usa-se muitas vezes semibilíngüe. Em Welker (2005: 202s.) adotei esse termo, 
explicando que ele se refere, na verdade, a dois tipos de dicionários diferentes. Porém, penso agora 
que somente um desses tipos poderia ser chamado de semibilíngüe (é o “bilíngüe” do Collins CO-
BUILD); o outro, que é o mais comum, merece ser designado pelo adjetivo híbrido, pois ele fornece 
tanto as defi nições do DM – ou do DA –  quanto os equivalentes do DB.  O termo híbrido foi 
empregado, por exemplo, por Hartmann (1994), Marello (1996: 49ss.) e Humblé (1997 [2001: 
37s.]). Schmitz (1998: 164) também o mencionou, mas preferiu semibilíngüe. 
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A informação mais procurada era o signifi cado, a menos procurada, ques-
tões gramaticais.
Os maiores problemas eram: entender os símbolos fonéticos e identifi car a 
acepção correta de um item lexical, além do gasto de tempo. 

Thumb (p. 7) comenta que, devido ao pequeno número de sujeitos 
– que eram alunos de uma única instituição – esses resultados não podem ser 
generalizados.

**********

Battenburg (1989)
[Battenburg (1991: 88-105); Zöfgen (1994: 52, 54s.), Dolezal & McCreary 

(1999: 1), Nesi (2000: 9s.), Tono (2001: 46s., 49)]   
 

O seguinte resumo é baseado principalmente em Battenburg (1991) 
– onde o mesmo autor resume de forma bastante detalhada sua tese de dou-
torado, defendida em 1989 – e em Nesi (2000: 9s.).

Battenburg realizou sua pesquisa em 1984. 60 estudantes estrangeiros 
numa universidade norte-americana preencheram um questionário parecido 
com os de Tomaszczyk (1979), Baxter (1980) e Béjoint (1981). Os sujeitos 
tinham sete LMs diferentes. Battenburg afi rma que as LMs não infl uencia-
ram no uso de dicionários.

Com base num teste (Michigan Test Battery), o autor distinguiu três 
grupos de profi ciência – básico (B), intermediário (I) e avançado (A) – e di-
ferenciou os resultados conforme esses três grupos.55 

Resultados (em percentuais):

Posse de dicionários: 56

Nível DB DA (inglês) DLM (inglês)
B 100 50 55
I 90 35 70
A 55 15 100

55 Segundo Tono (p. 47), essa foi a única pesquisa por questionário na qual tinham sido dife-
renciados níveis de profi ciência. Porém, Atkins & Knowles (1990) já publicaram alguns resul-
tados de seu amplo estudo em que havia essa distinção (cf. Atkins & Varantola 1998). 
56 Diante do dado que indica que os sujeitos do grupo I possuíam menos DBs do que os do 
grupo B, Nesi (p. 10) diz que é pouco provável que alunos que tinham DBs se desfaçam deles. 
Entretanto, a autora esquece que os do grupo I não são os mesmos estudantes do grupo B, ou 
seja, os do grupo I podem, quando estavam no nível básico, ter possuído menos DBs do que 
os atuais informantes do grupo B.
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Na pergunta sobre a freqüência do uso dos três tipos de dicionários, os 
sujeitos podiam escolher entre “sempre”, “freqüentemente”, “às vezes” e 
“nunca”. Aqui indico apenas os resultados da soma  de “sempre” e “fre-
qüentemente”:57

Nível DB DA (inglês) DLM (inglês)
B 85 85 25
I 40 30 0
A 40 35 55

Na questão das informações mais procuradas, apresento novamente a 
soma dos dados de “sempre” e “freqüentemente”:

Nível Signifi cado Sinônimos Ortografi a Pronúncia Formas
derivadas

B 80 85 65 50 70
I 80 50 65 40 30
A 55 30 55 10 25

Haviam recebido instrução sobre o uso de dicionários: B – 50%; I – 75%; 
A – 50%.
Haviam lido ou olhado os seguintes textos externos:

Nível Lista de verbos 
irregulares

Sobre a pronúncia 
(“Pronunciation 

guide”)

Introdução Lista de 
Abre-

viaturas

Sobre a 
ortografi a
(“Spelling 
Table”)

B 75 25 25 30 25
I 80 75 56 50 80
A 65 70 30 70 50

Nos resultados do quesito “circunstâncias de uso”, apresento novamente a 
soma dos dados de “sempre” e “freqüentemente”:

Nível Leitura Expressão 
escrita

Expressão oral Compreen-
são oral

Tradução
 L2-L1

Tradução
 L1-L2

B 75 45 10 20 25 70
I 90 60 5 10 45 65
A 25 45 0 0 30 30

No que diz respeito ao grau de satisfação com os dicionários, os dados 
– somando-se  “sempre” e “freqüentemente” – são os seguintes: B – 45%; 
I – 85%; A – 75%. 
Quanto a sugestões para melhorias, muitos alunos não responderam. Os 
outros sugeriram a inclusão de mais exemplos e de mais lemas ou queriam 
uma melhor tipografi a e melhores ilustrações. 

57 Os dados sobre o grupo B são suspeitos: é pouco provável que tantos alunos usem dicioná-
rios monolíngües (85%: DAs; 25%: DLMs).
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Zöfgen, Nesi e Tono fazem algumas críticas a essa pesquisa. Por exem-
plo, Zöfgen (p. 52) reclama que, nos dados referentes ao uso, não se diferen-
ciaram DBs de DMs. Nesi (p. 10) faz, entre outros, os seguintes comentá-
rios: 

Como os informantes não eram da área de Letras, e, ainda por cima, ti-
nham que preencher um questionário num idioma que não era sua LM, 
é provável que eles – sobretudo os do grupo B – não tenham entendido 
todas as questões.
Alguns resultados são duvidosos. Por exemplo, eles dão a impressão de 
que existam três grupos de profi ciência estanques, quando, na realidade, 
há um continuum.
Quando os sujeitos pedem certas melhorias, não se sabe o que eles que-
rem exatamente, pois suas opiniões não estão relacionadas explicitamente 
com determinados dicionários. O que quer dizer, por exemplo, “mais 
informações nos verbetes” ou “mais lemas”? Mais em relação a quê?

**********

Bräunling (1989)

Muitas das investigações sobre o uso de dicionários foram realizadas 
sobre um determinado tipo de dicionários, a saber, sobre DAs de inglês. A 
pesquisa relatada por Bräunling teve como objeto um outro tipo, sendo a 
única feita sobre dicionários de valência.

A autora e uma colega realizaram uma ampla pesquisa sobre o uso da 
Teoria da Valência no ensino do alemão. Elas mandaram um questionário a 
todos os Institutos Goethe na Europa, pedindo que os professores o preen-
chessem.58 Dos 126 questionários que foram devolvidos, as pesquisadoras 
analisaram 112. Uma parte do questionário dizia respeito ao uso de dicio-
nários de valência alemães, sendo que na época existiam dois (de Helbig & 
Schenkel e de Engel & Schumacher), além de um projeto, que posteriormen-
te foi publicado com o título Verben in Feldern. Vou usar as abreviaturas HS, 
ES e ViF.59

58 Os Institutos Goethe (Goethe-Institute) são centros culturais fi nanciados pelo governo ale-
mão que oferecem cursos de língua e organizam eventos culturais no mundo inteiro e na 
Alemanha. 
59 As três obras são dicionários de verbos. Existem também dicionários valenciais de substan-
tivos e de adjetivos. Sobre a valência, cf. Borba (1996) e Welker (2003); sobre dicionários de 
valência, cf. Welker (2005a).
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Resultados:

Professores que conheciam os dicionários: 44,6% – nenhum; 22% – HS; 
15% – ES; 17% – HS e ES; 1,8% – ViF.
12,5% usavam um dos dicionários na preparação das aulas; 4,5% o utili-
zavam nas próprias aulas.
Cerca de 33% explicaram por que não usavam dicionários de valência 
nas aulas; entre as razões encontram-se: caro demais, muito teórico, espe-
cializado demais, muito complexo, não prático em termos didáticos; os 
exemplos não correspondem ao uso comum.
Muitos professores queriam ver as informações valenciais dentro de di-
cionários gerais (64%), em dicionários de verbos (37,5) ou em DBs 
(11,6%).

Como se vê, essa pesquisa não é bem sobre o uso de dicionários, e sim 
sobre dicionários valenciais alemães e o pouco uso que se faz deles.

**********

Diab (1989)

O autor apresenta um breve resumo de sua tese de doutorado, defendida em 
1989 e publicada como Diab (1990). Cf. infra.

**********

Ibrahim & Zalessky (1989)

Veja 2.1.

**********

Ripfel (1989)

A autora (alemã) queria obter informações a respeito da posse, avalia-
ção, conhecimento e uso de dicionários, sobretudo de DMs, pois pretendia-se 
elaborar um DA para alemães, que não existia ainda. 

Ripfel alerta que, para esse fi m, os sujeitos deveriam ter sido estudantes 
estrangeiros de alemão, mas, por motivos fi nanceiros e organizacionais, não 
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foi possível  realizar uma pesquisa no exterior. Por outro lado, os estudantes 
estrangeiros na Universidade de Heidelberg, onde ela trabalhava, formavam 
um público muito heterogêneo, com diferentes línguas maternas e diferentes 
níveis de conhecimento de língua alemã. 

Assim, a autora resignou-se a ter como informantes alunos alemães 
estudando francês ou inglês na referida universidade. É óbvio que tal público 
não servia para o objetivo declarado, mas, pelo menos, tem-se aí mais uma 
pesquisa sobre o uso de dicionários. Aliás, Zöfgen (1994: 43) a considera 
exemplar, provavelmente devido à precisão das perguntas, à clara defi nição 
dos grupos de informantes e ao fato de que o preenchimento foi monitorado, 
isto é, os questionários foram preenchidos na presença de assistentes da pes-
quisadora e os respondentes puderam tirar dúvidas a respeito das perguntas. 
Um outro ponto positivo é que foi feito um estudo piloto, após o qual o 
questionário foi melhorado. Também é louvável que a autora tenha anexado 
o questionário ao seu artigo.

Os grupos eram assim constituídos: 147 alunos de francês, 132, de 
inglês. Eles estavam num nível avançado de dois cursos: Letras (francês: 104, 
inglês: 96), Tradução (francês: 43, inglês: 36).

O questionário compreendia 34 questões; na maioria delas, os infor-
mantes tinham que escolher uma das alternativas; em algumas poucas, as 
respostas eram abertas. 

Principais resultados (na maioria das vezes, arredondei as porcentagens):

Posse de dicionários: 1 DB – 69%; mais de 1 – 28%; 1 DM – 60%, mais 
de 1 – 40% (destes, 61% eram alunos de Tradução, 37%, de Letras).
Motivos da compra: recomendação da escola ou universidade – 83%; per-
missão de usá-lo em provas – 50%; porque o sujeito considerava o dicio-
nário bom – 42%. (Outros motivos tinham porcentagens abaixo de 7.)
Opinião sobre os materiais mais importantes na aprendizagem de LE: para 
alunos iniciantes, a seqüência indicada foi: livro-texto, livro de gramática, DB, 
DM; para alunos avançados: DM, DB, livro de gramática, livro-texto.
Na questão sobre defi ciências dos DMs, 42,65% dos sujeitos não tinham 
nenhuma reclamação (o que é muito surpreendente).  Nos 57,35% restan-
tes, as defi ciências mais indicadas foram (em porcentagens):

  
Alunos de Tradução Alunos de Letras
Poucos exemplos       60 Poucos exemplos        31
Falta de marcas de uso    17 Falta de clareza              12
Falta de atualização     16 Pouca linguagem coloquial 6
Falta de clareza              10 Falta de marcas de uso      5
Pouca linguagem coloquial   8 Faltam palavras da mesma família                  4           
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Havia uma pergunta sobre o que os informantes achavam mais impor-
tantes num DM: mais lemas (e, devido a problemas de espaço, menos 
clareza) ou mais clareza e menos lemas? A grande maioria (73,48%) optou 
pela primeira alternativa. Quanto a tipos de informações supérfl uas, 90% 
opinaram que nenhum era desnecessário (embora vários tipos nem fossem 
procurados).
Conhecimentos sobre o dicionário: a) 76% só liam a introdução quando 
alguma informação não estava clara; 18% a haviam lido; 5%, nunca; b) 
56% tinham recebido, na escola ou na universidade, algumas informações 
sobre a estrutura e a utilização de dicionários; 43% não haviam recebido 
nenhuma instrução.
Trabalho com o dicionário: a) havendo verbetes longos e confusos, 58% 
não desistem da consulta, mas se incomodam; 22% desistem da procu-
ra; 12% não se incomodam; b) a respeito da maneira como procuravam, 
77% informaram que iam diretamente à informação buscada, 17% liam 
o verbete inteiro.
Circunstâncias de uso em que se utiliza o DM ou o DB (em percentuais 
de sujeitos que indicaram a respectiva atividade):

DM DB
Tradução L1-L2 89,61 89,61
Tradução L2-L1 89,25 75,27
Leitura 63,08 72,40
Produção escrita 84,23 72,04
Conversação 20,07 40,80
Aprendizagem de palavras 24,37 36,56

  
Numa outra questão, os sujeitos tinham que indicar em que atividade eles 
achavam o DM ou o DB preferível. Ripfel constatou que, nas circunstân-
cias em que mais se consultam dicionários, o DM era preferido:  tradu-
ção L

2
-L

1 
– 68%;

  
tradução L

1
-L

2 
– 54%; produção escrita – 26%; leitura: 

38%. Os dados relativos ao DB são: tradução L
2
-L

1 
– 28%;

  
tradução L

1
-L

2 

– 43%; produção escrita – 59%; leitura: 51%. O DB só era preferido na 
conversação (53%) e na aprendizagem de palavras (52%).
A respeito das informações mais procuradas, não constam as porcentagens, 
mas a autora apresenta os seguintes números classifi catórios (onde “1” é 
o valor mais alto e os números maiores indicam diminuição da impor-
tância): signifi cado (1.36), exemplos (1.89), ortografi a (3.31), gramática 
(3.82), pronúncia (4.83), etimologia (5.12). Somente no caso dos últimos 
dois tipos, os estudantes de francês inverteram a classifi cação (mas os nú-
meros não são apresentados). Percebe-se que o signifi cado e os exemplos 
são, de longe, as informações mais procuradas. Como em outras pesquisas, 
a pronúncia e a etimologia estão em último lugar. 
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Na sua conclusão, Ripfel reconhece que os resultados não podem ser ge-
neralizados, mas acredita que, mesmo assim, outras investigações com estudantes 
de LE em universidades alemãs provavelmente não chegariam a dados muito 
diferentes. Em seguida, a autora faz algumas sugestões para um DA: a introdução 
deve ser curta e fazer referência à estrutura dos verbetes; os verbetes devem ser 
elaborados de tal modo que possam ser compreendidos mesmo sem explicações 
na introdução; símbolos e abreviaturas de grande importância devem constar de 
vez em quando no próprio corpo do dicionário; devem ser usadas várias fontes 
tipográfi cas para tornar a estrutura do verbete mais clara; informações pouco pro-
curadas não devem aparecer no início do verbete; deve-se abrir mão da etimologia 
e acrescentar mais exemplos e colocações. Além disso, Ripfel recomenda que pro-
fessores de escolas e universidades estejam familiarizados com os diferentes tipos 
de dicionários e que os alunos recebam instruções sobre o uso de dicionários.60

Tais sugestões e recomendações foram feitas por diversos outros 
autores. 

**********

Tickoo (1989)
[Dolezal & McCreary (1999: 112)]

Esse trabalho é resumido em Dolezal & McCreary (1999: 112) da 
seguinte forma:

Após uma longa discussão das características benéfi cas de dicionários mo-
nolíngües para aprendizes de inglês, Tickoo relata os resultados de uma 
enquete entre 100 professores de inglês na Índia e em Singapura a res-
peito de suas preferências entre os três dicionários: OALD, LDOCE e 
COBUILD. Ele descobriu que os professores preferiram as defi nições, 
explicações e exemplos de frases no COBUILD. Uma segunda enquete 
entre 60 alunos de graduação em Singapura revelou que a ‘vasta maioria 
... compreende muito pouco do que os dicionários oferecem...’. 

**********

60 Diga-se de passagem que o primeiro DA de alemão foi publicado em 1993 (Götz, Haensch 
& Wellmann, Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache), o segundo em 2000 
(Kempcke et al., Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache). Ambos foram detalhadamente analisa-
dos em duas coletâneas editadas por Wiegand  (Wiegand [ed.] 1998, 2002). 
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Atkins & Knowles (1990)

Esse artigo é o “Interim Report” (divulgado em 1988, mas publicado em 
1990) a que se refere Welker (2006: 226), citado no item sobre Atkins & Varantola 
(1998). Cf. infra.

**********

Diab (1990)

Professor de ESP numa universidade na Jordânia, o autor queria inves-
tigar o uso de dicionários pelas alunas de um curso de Enfermagem, por elas 
serem a maior clientela do Centro de Línguas onde estavam sendo ministra-
das as aulas de ESP. Como os sujeitos pertenciam a um determinado grupo, 
Diab considera que ele fez um “estudo de caso em grande escala” (p. 60). Ele 
queria ter como informantes todas as 500 alunas de Enfermagem, mas apenas 
405 – dos quatro anos do curso – preencheram o questionário. Um outro 
questionário foi preenchido por 24 de seus professores.61

Depois de os dois questionários (escritos em árabe moderno) terem sido 
testados e melhorados várias vezes, as 405 alunas preencheram o seu durante as 
aulas, dispondo de 25 minutos e podendo pedir esclarecimentos ao autor, que 
estava presente. Os 24 professores preencheram seu questionário em casa.

Diab fez também entrevistas estruturadas com 41 alunas, selecionadas 
aleatoriamente entre estudantes dos quatro anos do curso. As perguntas eram 
muito semelhantes às do questionário das alunas. O objetivo era conferir as 
respostas dadas nos questionários. Além disso, foram entrevistados 6 dos 8 
professores de ESP.62

O terceiro método adotado foi o protocolo. O autor pediu a alunas do 
primeiro ano para manterem um “diário de uso”, anotando detalhes de suas 
consultas. Treze estudantes entregaram seus protocolos. Infelizmente, não en-
contrei os dados dessa parte da pesquisa. 

Diab apresenta os resultados dos questionários e das entrevistas detalhada-
mente, inclusive separando os dados das alunas de cada um dos quatro anos do 
curso. Esses detalhes podem ser interessantes para o próprio curso, e até mesmo 

61 Como Diab sempre usa a palavra nurse (“enfermeira”), não mencionando male nurses (“en-
fermeiros”), supõe-se que todos os sujeitos tenham sido enfermeiras.
62 Zöfgen (1994: 45) diz que essa é a única pesquisa de seu conhecimento em que foram feitas 
entrevistas com um “grupo grande de sujeitos”.



97

2. ENQUETES

para a pesquisa sobre o uso de dicionários em geral, mas não cabem neste livro. 
Portanto, indico alguns resultados gerais, os quais se referem à média dos alunos.

Estratégias quando surgem dúvidas lexicais ou quando se quer usar um 
dicionário: 

 inferir (“adivinhar pelo contexto”) – 95,5%; perguntar a colegas a respeito 
do signifi cado – 93,0%63; anotar o signifi cado (“glossing in text”) – 92,6%; 
perguntar a professores de Enfermagem a respeito do signifi cado – 90,8%; 
perguntar a professores de ESP a respeito do signifi cado – 87,4%; pergun-
tar a colegas a respeito da pronúncia – 87,4%; consultar todos os itens 
lexicais desconhecidos – 85,1%; perguntar  a professores de ESP a respeito 
da pronúncia – 83,7%;  perguntar  a professores de Enfermagem a res-
peito da pronúncia – 79,0%;  procurar em várias páginas do dicionário 
– 78,5%; procurar no glossário do livro-texto – 77,7%; consultar o mes-
mo item lexical em mais de um dicionário – 53,%; perguntar a professores 
de ESP a respeito do tipo de dicionário a ser usado – 52,6%; consultar 
dicionários na biblioteca da universidade – 52,6%; ler a introdução do 
dicionário – 51,3%; perguntar a colegas sobre o tipo de dicionário a ser 
usado – 51,1%; perguntar a professores de ESP a respeito dos símbolos 
no dicionário – 49,6%; perguntar a colegas a respeito dos símbolos no 
dicionário – 47,9%; etc.
Circunstâncias de uso em que as alunas precisam mais de ajuda (Diab di-
ferenciou entre “pouca”, “média” e “muita” necessidade de ajuda e somou o 
número de estudantes que escolheram uma das três possibilidades; eu, porém, 
apresento apenas os dados referentes a “muita necessidade de ajuda”):

 exercícios de expressão oral sobre temas de enfermagem – 66,3%; apresen-
tações orais – 56,9%; exercícios em abreviaturas comuns na enfermagem 
– 55,4%; redação de “research essays” – 54,7%; exercícios de expressão 
escrita sobre temas de enfermagem – 54,1; compreensão de perguntas em 
exames orais – 53,0%; responder a perguntas em exames orais – 52,9%; 
exercícios de compreensão oral sobre temas de enfermagem – 52,6%; falar 
em seminários – 51,2%; etc.
Atitudes a respeito de dicionários (omito os dados que não se referem a di-
cionários e, usando a sigla AE para “aluna de Enfermagem”, indico os per-
centuais daqueles sujeitos que concordaram com as seguintes afi rmações):

 “Toda AE deveria ter pelo menos 1 dicionário” – 90,1%; “Para AEs é im-
portante usar dicionários nos seus estudos universitários” – 89,3%; “Para 
AEs é importante usar um dicionário de medicina/enfermagem” – 86,4%; 
“Seria melhor se nos cursos de ESP fossem incluídos exercícios sobre di-
cionários de inglês monolíngües” – 79,7%; “Al-Mawrid é o dicionário 

63 Contrariando esse dado, Diab (1989), que resume brevemente essa pesquisa, diz que é o 
dicionário que a maioria das alunas procura quando quer saber o signifi cado de uma palavra.   
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de inglês-árabe mais útil para AEs” – 64,4%; “AEs precisam recorrer a 
dicionários quando escrevem em inglês” – 63,9%; “Dicionários de inglês 
monolíngües são mais úteis para AEs do que dicionários de inglês-ára-
be” – 61,6%; “O uso de dicionários deveria ser permitido em exames de 
Enfermagem” – 46,9%; “Em geral, usar dicionários é tedioso” – 45,4%; 
“AEs deveriam poder consultar dicionários em exames de inglês” – 40,5%; 
“AEs conseguem entender o conteúdo de seus livros-texto sem recorrer a 
dicionários” – 26,9%; “AEs deveriam evitar o uso de dicionários de bolso 
nos seus estudos universitários” – 15,8%; “Os cursos de ESP fornecem 
informações sufi cientes sobre dicionários e sobre como usá-los” – 13,8%. 

**********

El-Badry (1990)
[Diab (1990: 50); Dolezal & McCreary (1999)]
 
Nessa tese de doutorado, a autora relata um estudo no qual pretendia 

investigar especialmente o uso de DBs de inglês-árabe, mas também de DAs 
de inglês. Ela mandou um questionário com 30 perguntas a 900 potenciais 
usuários em universidades e centros de pesquisa, principalmente no Egito e 
no Reino Unido. 493 questionários foram devolvidos. Metade dos informan-
tes morava no Egito, a outra metade, no Reino Unido.

Resultados:
95% dos sujeitos precisavam de dicionários.
DBs de inglês-árabe eram mais usados do que DAs de inglês ou DBs de 
árabe-inglês.
55% utilizavam o DB (inglês-árabe) Al-Mawrid, 24%, o OALD.
As informações mais procuradas eram o signifi cado, seguido de ortografi a, 
sinônimos, uso e pronúncia.
Falhas mais criticadas nos DBs de inglês-árabe e nos DAs: ambigüidade das defi ni-
ções, número insufi ciente de exemplos, falta de informações sobre o uso.
Falhas mais criticadas nos DBs de árabe-inglês e nos DMs de árabe: falta 
de vocabulário moderno, sobretudo técnico, muitos lemas obsoletos, má 
organização da microestrutura.

**********

Krantz (1991)

No seu livro (cf. 4.4.2.2), a autora relata, nas páginas 19 e 20, uma 
pequena investigação por questionário, realizada entre 1982-1985, sobre o 
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uso de dicionários. Os sujeitos eram 106 universitários suecos estudando Le-
tras-Inglês.

Resultados:

Freqüência de uso: pelo menos uma vez por dia – 12%; várias vezes por 
semana – 65%.
Compra e posse: 13% compraram seu primeiro dicionário quando estu-
davam na universidade; 96% possuíam um DB de inglês-sueco, 79% um 
DM de inglês.
Tipo de dicionário preferido: DB – 77%.
Tipos de itens consultados: 

Palavras Locuções Abreviaturas
Freqüentemente 68% 11% 3%
Às vezes 32% 52% 31%
Raramente 0% 37% 63%

Tipos de palavras consultadas:

Gírias Palavras comuns Palavras estruturais
Freqüentemente 6% 55% 18%
Às vezes 30% 39% 45%
Raramente 64% 6% 37%

A autora destaca o fato de que as palavras comuns foram as mais con-
sultadas, e explica que tais lexemas em geral têm vários signifi cados, alguns 
dos quais podendo ser raros. 

**********
Leffa (1991)
  
Esse autor realizou uma pesquisa sobre os efeitos do uso de um “dicio-

nário eletrônico” (melhor dizendo, de glosas eletrônicas). Ela é resumida em 
6.2. Mas ele fez também uma investigação, empregando um questionário, 
sobre a atitude de estudantes universitários perante tais dicionários. Veja a 
descrição da pesquisa:

Para esse estudo foram usadas duas turmas de inglês instrumental na  área 
de matemática computacional, com uso mais extensivo do dicionário ele-
trônico.  [...]
Cada aluno recebeu o disquete com o programa e cinco textos autênticos 
em inglês, com extensão de aproximadamente 2.000 palavras cada um, e 
um questionário com perguntas de compreensão e de língua, que deveria 
ser respondido e entregue semanalmente, correspondendo a um texto lido 
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por semana.  O trabalho foi feito individualmente, no local e hora que 
con viesse ao aluno.  O único controle foi a folha de exercícios, recolhida 
pelos professores das duas turmas. 
Na sexta semana, depois de executada a última tarefa, os alunos entrega-
ram um questionário de opinião, res pondido por 51 dos 55 que participa-
ram das atividades.  As res postas foram bastante positivas.  

As opiniões diziam respeito ao experimento como um todo; quanto 
às vantagens ou desvantagens de se usar um tal “dicionário eletrônico”, os 
principais resultados foram os seguintes:

Dos 51 alunos, 41 acharam que o dicionário ajudava mais na compreen-
são que o dicionário tradicional.  [Eles] ressaltaram a rapidez e facilidade 
na obtenção do signifi cado das palavras.  

Como o dicionário continha apenas 4.700 verbetes, é compreensível 
que alguns alunos tenham reclamado “da inexistência de certas palavras”. 
Mas, na sua conclusão, Leffa pôde afi rmar que os “sujeitos acharam a ex-
periência inte ressante, gostariam de usar mais o dicionário eletrônico e se 
sentiram motivados para ler mais em inglês”.

**********
Andrade (1992)

A autora menciona uma pesquisa sua (“em curso”) que tinha como 
sujeitos cerca de 200 alunos brasileiros de um curso de Inglês Instrumental 
no terceiro ano do ensino de segundo grau. Utilizando-se de “entrevistas, 
questionários, diários dos participantes, gravação de momentos da aula em 
áudio, documentos específi cos”, a autora observou que “os alunos tinham 
enormes problemas” nas consultas, enquanto os professores esperavam que 
eles já tivessem estudado “técnicas de consulta a obras de referência” (p. 69). 
Como se trata de um estudo que, em 1992, ainda estava em curso, Andrade 
esclarece quais seriam os passos seguintes da investigação (p. 73).

**********
Tinnefeld (1992)
[Zöfgen (1994: 35, 38, 41)]

Zöfgen informa apenas que os sujeitos eram aprendizes de inglês, pro-
vavelmente alemães, tanto universitários quanto alunos adultos de escolas de 
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idiomas, que o primeiro grupo era mais crítico em relação aos dicionários e 
que o autor preconiza o ensino de habilidades de consulta.

**********
Varantola (1992)
[Dolezal & McCreary (1999: 117)]

Nesse artigo, em que Varantola fala sobre problemas da tradução técni-
ca e da falta de termos nos dicionários, a autora incluiu os resultados de uma 
enquete entre quatorze tradutores pela qual ela pretendia saber quais termos 
técnicos eles esperavam achar num dicionário. 

**********

Frolova (1993) 
[Celce-Murcia & Olshtain (2000: 91s.)]

Aplicando um questionário, a autora fez um estudo do uso de DBs e 
DMs por 26 russos estudando inglês e por 21 americanos estudando russo. 
Todos eles eram universitários em nível avançado.

Resultados:

Todos utilizavam vários DBs e DMs. Os DBs haviam sido mais usados nos 
estágios iniciais, mas não foram abandonados pelos alunos avançados; ao con-
trário, a maioria os preferiu. Sobretudo na produção de textos, as consultas 
começavam pelo DB para descobrir possíveis lexemas na língua estrangeira, 
sobre os quais se procuravam, em seguida, mais informações nos DMs.
Os russos consultavam DMs de inglês mais freqüentemente do que os ame-
ricanos utilizavam DMs de russo. Frolova acredita que isso se deve ao fato de 
que os DMs russos são muito grandes, em vários volumes, de difícil manuseio, 
ao passo que existem muitos bons DMs de inglês em um único volume.
Todos os informantes expressaram queixas semelhantes a respeito dos di-
cionários: tratamento insatisfatório das expressões idiomáticas, defi nições 
inadequadas, falta de informações sobre colocações, falta de exemplos au-
tênticos que demonstrassem o uso corrente das palavras.

Esse estudo – com relativamente poucos sujeitos – apenas confi rma os 
resultados de muitos outros. Porém, ele é interessante por mostrar a diferença 
entre DMs de inglês e DMs de russo.

**********



102

HERBERT ANDREAS WELKER

McCorduck (1993)

Como parte de sua tese de doutorado sobre informações gramaticais 
em DAs de inglês, o autor fez a seguinte pesquisa:

Pediu-se a estrangeiros que estavam freqüentando cursos de ESL nos 
EUA para preencherem um questionário que tinha duas partes. Na primeira 
parte, solicitaram-se informações sobre o tempo de estudo de inglês e sobre 
o uso de dicionários. Na segunda, o autor queria verifi car se os estudantes 
entendiam certas informações gramaticais fornecidas em alguns DAs.64 46 
preencheram a primeira parte, 41, a segunda.

Resultados da primeira parte:

O tempo de estudo de inglês variava entre 1 semestre e 15 anos; eles esta-
vam estudando inglês nos EUA entre 2 meses e 3 anos.
87% dos informantes usavam DBs65 (alguns deles, às vezes ou raramente); 
também 87% consultavam DMs (alguns, às vezes). 
Entre os DMs utilizados, muitos sujeitos citaram não somente DAs como 
também DLMs.
84,8% usavam os dicionários durante atividades de leitura ou de compre-
ensão oral, 90%, para redigir ou falar. Infelizmente, nessa questão o autor 
não diferenciou entre DBs e DMs.

Na segunda parte, havia quatro questões, expostas na segunda folha 
do questionário. Em cada uma delas, o autor descreveu uma situação de uso 
e pediu aos sujeitos para marcarem “correta” ou “incorreta” três ou quatro 
frases. As respostas seriam dadas com base em alguma informação gramatical 
que ele tinha tirado de DAs e que ele explicou. Como se trata de fatos gra-
maticais do inglês, não vou entrar em detalhes. Apenas um exemplo: em um 
dos casos, a questão era se os sujeitos interpretariam a abreviatura “Pres”, que 
signifi cava “present tense”, como referindo-se ao “simple present tense” ou tam-
bém ao “present progressive”. Visto que alguns alunos marcaram como correta 
uma frase incorreta, o autor observa (p. 140) que faltava uma especifi cação 
no dicionário (ou seja, teria sido necessário indicar que naquele caso apenas o 
simples present era admissível).

64 Provavelmente devido ao fato de que os informantes eram alunos de ESL, McCorduck 
empregou o termo “ESL dictionaries”, mas os dicionários que ele cita costumam ser chamados 
de learners´ dictionaries.
65 McCorduck, que não queria usar termos lexicográfi cos, formulou a pergunta de tal modo 
que se poderia pensar que ele se referisse a DHs, mas aparentemente ele pretendeu dizer “DBs”. 
A pergunta foi: “Do you use dictionaries that give words in your language and in English?” 
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Nas conclusões sobre essa parte da pesquisa, McCorduck afi rma (p. 
148) que a maioria dos sujeitos soube interpretar as informações gramaticais 
corretamente, mas que, em alguns casos, alunos podem ser levados a produzi-
rem frases incorretas devido a informações imprecisas ou ambíguas.

É preciso dizer que várias das soluções corretas podem ter sido dadas 
pelos estudantes com base não nas informações fornecidas pelos dicionários e 
sim no seu conhecimento de inglês, visto que mais da metade tinha aprendi-
do o idioma durante mais de seis anos.

**********

Blok (1994)
[Dolezal & McCreary (1999: 15)]

Veja 2.1

**********

Houtman & Wouters (1994)
[Dolezal & McCreary (1999: 57)]

Em Dolezal & McCreary (1999: 57) encontra-se o seguinte breve resumo:

Houtman e Wouters entrevistaram e testaram alunos holandeses de segun-
do grau a respeito do uso de dicionários como auxílio na aprendizagem 
de línguas. Eles descobriram que os estudantes, em geral, desconheciam o 
dicionário enquanto recurso de aprendizagem de línguas e eram fracos na 
utilização dos dicionários como fonte de informação. 

**********

Taylor & Chan (1994)

Depois de descrever as  características dos dicionários eletrônicos por-
táteis (DEPs), os autores resumem os resultados de uma pesquisa feita por 
questionário entre 494 alunos chineses de Hong Kong que estavam estudan-
do inglês numa Faculdade Politécnica, e por entrevistas com 12 professores.

Resultados:

Em média, 18% dos alunos usavam DEPs. As porcentagens variavam de 12% 
em cursos de Administração até 29% num curso de Lingüística Aplicada.
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Aqueles que não usavam DEPs indicaram como motivos a falta de quali-
dade (43%) e o preço alto (35%).
Informações procuradas pelos usuários:
Signifi cado, normalmente mediante o equivalente chinês (sendo que a 
grande maioria dos DEPs era bilíngüe) – 100%;
Ortografi a – 60%;
Equivalente chinês (44%) ou o equivalente inglês (34%);66

Classe gramatical – 30%;
Sinônimos – 27%;
Antônimos – 22%;
Uma forma simplifi cada dos caracteres chineses – 13%.

Freqüência de uso:
Uma vez por dia – 22%;
Pelo menos uma vez por semana – 44%;
Menos de uma vez por semana – 33%;
Mais do que dicionários impressos – 28%;
Menos – 46%;
Com a mesma freqüência – 26%.

A maioria indicou como vantagens: a conveniência (inclusive o fato de o 
dicionário ser portátil) e a facilidade de uso.
Desvantagens: a brevidade e falta de exatidão dos equivalentes assim como 
o número limitado de verbetes. Alguns mencionaram também a falta de 
exemplos ou sua qualidade insatisfatória, a qualidade do som (nos casos 
em que existiam gravações dos lemas), panes e o preço.
Quanto aos doze professores, dos quais apenas quatro tinham utilizado 
DEPs, eles preferiram que os alunos usassem dicionários impressos, de 
melhor qualidade, mas alguns acharam que os DEPs poderiam ajudar a 
aumentar a motivação para o estudo do inglês.

Nas suas conclusões, os autores previram um rápido desenvolvimento 
e melhoramento dos DEPs, o que de fato ocorreu. Infelizmente não conheço 
estudos sobre o uso efetivo de DEPs atuais ou sobre seu efeito (mas cf. Loucky 
2002).  

**********

Amaral (1995) 

Dessa tese de doutorado sobre dicionários bilíngües espanhol-portu-
guês/português-espanhol faz parte uma pesquisa sobre a “relação alunos-di-

66 Aparentemente todos procuravam o signifi cado, mas depois especifi caram em que língua bus-
cavam esse signifi cado. Porém, os números não combinam, pois 44% e 34% não perfazem 100%. 
Talvez o restante dos alunos tenha procurado o signifi cado nos poucos DEPs monolíngües.
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cionários no processo de ensino-aprendizagem do espanhol para brasileiros” 
(título do capítulo IV). 

Vinte alunos do curso de espanhol de uma universidade brasileira, 
sendo cinco do primeiro, terceiro, quinto e sétimo semestre, respectivamen-
te, preencheram um formulário de dezenove questões. Embora estando no 
mesmo curso, o nível de conhecimento de espanhol variava muito, pois eles 
tinham estudado esse idioma entre dois meses e nove anos.

Como o número de sujeitos é muito pequeno, vou apresentar apenas 
os resultados mais interessantes:

O dicionário foi indicado em segundo lugar como o tipo de material de 
aprendizado do espanhol mais freqüentemente usado; em primeiro lugar 
fi cou o material selecionado pelo professor.
Os alunos de nível mais baixo preferiram os DBs; a partir do quinto se-
mestre houve uma “pequena predominância” no uso dos DMs; pratica-
mente todos os alunos do sétimo semestre preferiram os DMs. Os motivos 
dessa preferência foram: “ampliação do vocabulário, maior contato com a 
língua, possibilidade de pensar em espanhol”.
55% dos 20 sujeitos disseram consultar o dicionário uma vez por semana, 
os outros, quase diariamente.
Finalidades das consultas: esclarecer o signifi cado (80%); verifi car se deter-
minada palavra existe (75%); olhar a ortografi a (65%); procurar equiva-
lentes, em português ou em espanhol (55%); “confi rmar, no monolíngüe, 
se o sentido procurado corresponde ao equivalente dado pelo bilíngüe, e 
para aumentar o vocabulário” (40%); às vezes são procuradas também a 
conjugação verbal, o gênero, o registro e a pronúncia.
Todos os alunos afi rmaram que, quando querem saber o signifi cado de 
uma palavra, recorrem ao dicionário, alguns “com a ressalva de que tam-
bém recorreriam ao professor, conforme o caso, ou que perguntariam pri-
meiro ao professor e, se não o encontrassem, recorreriam ao dicionário”. 
O DB é usado principalmente quando se escreve em espanhol (90%), 
portanto, na produção de textos em LE, e muito menos durante a leitura 
(25%).
85% dos alunos acharam necessário que se aprenda a usar os dicionários. 
40% disseram tê-lo “aprendido sozinhos, na escola, pela prática”; em 35% 
dos casos, “foram os professores de língua portuguesa, nos diversos ní-
veis escolares (primário, 1º grau, colegial e faculdade), que exerceram essa 
orientação”.

Pode-se pensar que haja uma contradição nas respostas, pois como pri-
meira fi nalidade das consultas foi indicada a procura do signifi cado, ao passo 
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que a circunstância de uso mais citada foi a produção de textos em espanhol. 
Porém, a segunda constatação se refere apenas ao uso de DBs, enquanto a 
primeira certamente diz respeito a DBs e DMs. 

De qualquer modo, devido à pequena base empírica, os resultados não 
podem ser generalizados, mas vários deles confi rmam os de outras pesquisas 
(por exemplo, no que concerne à preferência por DBs nos níveis iniciais). 

**********

Schafroth (1995)

Nesse artigo, o autor compara quatro DAs de francês. Mas ele relata 
também uma enquete que ele havia feito em 1989 e 1990 sobre o uso de 
dicionários de francês.

Os sujeitos eram 114 estudantes alemães dos dois primeiros anos de 
um curso de Letras-Francês. Schafroth diz ter tido como informantes tam-
bém 17 alunos do terceiro e do quarto ano, mas ele mostra um único dado 
desse segundo grupo. Portanto, os resultados resumidos abaixo referem-se aos 
114 sujeitos, havendo uma menção aos outros 17. 

Conhecimento de DMs de francês: 93% dos informantes conheciam o 
Micro Robert (que 86% já haviam usado na escola); 25% dos estudantes do 
primeiro ano e 59% do segundo ano sabiam o nome do Petit Robert.
Posse de DMs de francês: 79% dos alunos possuíam o Micro Robert, 9%, 
o Petit Robert.
Freqüência de uso: pouco mais da metade dos 114, mas 75% do grupo 
2 consultavam regularmente o Micro Robert; 56% do grupo 1 preferiam 
DBs. 
Motivos da preferência de DBs: o DB é mais simples e mais compreensí-
vel – 60%; as informações procuradas são encontradas mais rapidamente 
– 34%.
Avaliação do Micro Robert (que 79% possuíam e 86% haviam utilizado na 
escola): apenas 37,7% gostavam dele; metade desses alunos declarou que 
gostava dele simplesmente porque não conhecia outro dicionário do mes-
mo tipo; a outra metade argumentou que as defi nições eram relativamente 
compreensíveis e que o leiaute do dicionário era bastante claro. 
Afi rmações sobre a leitura da introdução de DMs: “superfi cialmente” 
– 31%; “relativamente bem” – 4%.
Circunstâncias de uso de DMs: em primeiro lugar foi mencionada a tra-
dução L

2
-L

1
, em segundo, a tradução L

1
-L

2
, em terceiro, a redação.  
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Visto que a tradução L
2
-L

1
 costuma ser considerada uma atividade 

receptiva, Schafroth tem razão quando comenta que as respostas do último 
item mostraram que o DM não é usado somente como “dicionário de re-
cepção”. Porém, é muito estranho a leitura não ter sido mencionada entre as 
circunstâncias de uso.

**********

Mdee (1997) 

O autor fez uma pesquisa por questionário para investigar e comparar 
o uso de DBs por dois grupos de alunos universitários, um na Inglaterra, o 
outro na Tanzânia.

Na Inglaterra, os 56 sujeitos tinham o inglês como LM e estavam 
estudando alemão (16) ou francês (40) na Universidade de York (grupo 1, 
G1); na Tanzânia, os informantes eram 14 falantes de suahili que estavam 
estudando francês na Universidade de Dar es-Salaam (G2). Mdee não diz 
de que modo escolheu os sujeitos nem revela o nível de profi ciência.

Resultados:

DBs usados: no G1, 100% dos estudantes de alemão e 85% dos de 
francês usavam DBs da editora Collins; no G2, 71% utilizavam DBs 
de francês-inglês da mesma editora, 36% usavam um DB de francês-
suahili (DBFS).
Receberam instruções sobre como procurar uma palavra ou expressão 
idiomática em DBs? – 73% dos alunos do G1 – não; 74% do G2 – sim.
Foram ensinados a entender abreviaturas como n ou vt e compreender que 
palavras derivadas são representadas por sufi xos como -ness? – 85% do G1 
– não; 57% do G2 – sim. 
Leitura da introdução dos DBs:  89% do G1 – somente quando não en-
tendem algum símbolo; 71% do G2 – antes da primeira utilização.
88% do G1 e 64% do G2 gostariam que as informações nos verbetes 
fossem bem claras.
71% do G1 e 93% do G2 achavam que as explicações dadas nas introdu-
ções são claras e úteis.
Circunstâncias de uso (os percentuais referentes aos dois grupos estão se-
parados por barras): expressão escrita – 96% / 93%; leitura – 88% / 79%; 
expressão oral – 30% / 0%; compreensão oral – 23% / 0%.
Informações procuradas freqüentemente: signifi cado – 98% / 79%; gêne-
ro – 80% / 79%; ortografi a – 69% / 93%.
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Informações procuradas não muito freqüentemente: no G1 – colocações, 
marcas de uso, formas do comparativo e do superlativo, exemplos, pro-
núncia; no G2 – pronúncia, exemplos, conjugação, colocações.67

Os sujeitos opinaram que faltam as seguintes informações nos seus DBs:
no G1: uma pequena gramática da LE – 50%; expressões idiomáticas – 46%; 
conjugações – 45%; notas de uso – 42%; os tempos verbais – 41%;
no G2: notas de uso – 86%; conjugações – 71%; expressões idiomáticas 
– 64%; tempos verbais – 57%; pronúncia – 43%.

No item “Análise dos dados”, Mdee explica e comenta alguns resulta-
dos, dizendo, por exemplo, que o DB de inglês-alemão da editora Collins e o 
DBFS não indicam a pronúncia. 

Infelizmente, como em várias outras enquetes, a base empírica foi 
muito pequena, sobretudo a do grupo 2.

**********

Schmitt et al. (1997)
[Coura Sobrinho (1998: 64), Conceição (2004: 49s.)]

Os autores estavam interessados em estratégias de aprendizagem de 
LE. Como uma dessas estratégias é o uso de dicionário, faço referência a esse 
estudo, citando Coura Sobrinho (1998: 64): 

[...]  Schmitt et al. (1997) fi zeram um levantamento junto a estudantes 
de inglês de nacionalidades diferentes, com o propósito de saber quais 
estratégias de aprendizagem eles julgavam úteis.68 [...] O uso de di-
cionários (bilíngües e unilíngües) constou da relação das 16 estratégias 
consideradas mais efi cazes pelos alunos, sendo que o uso dos bilíngües 
fi cou em 1o lugar (93% dos alunos) e o dos unilíngües em 14o  lugar 
(73% dos alunos). Os pesquisadores observaram que: alunos iniciantes 
preferem dicionários bilíngües;  100% dos alunos PhD preferem os 
unilíngües [...]. 

**********

67 Na discussão dos resultados, o autor diz que no G1 os exemplos estavam em terceiro lugar 
entre as informações procuradas mais freqüentemente.
68 Coura Sobrinha (2000: 77) afi rma que foram 687 informantes.
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Zacarias (1997)  

Nessa dissertação de mestrado, a autora, que reconhece o papel impor-
tante do dicionário no ensino de línguas, quis verifi car a utilização de DBs e 
DMs por brasileiros durante a recepção e produção de textos em inglês. Ela 
fez uma pesquisa com quatro grupos de usuários diferentes, num total de 29 
sujeitos.

Cada um dos seis membros do primeiro grupo – todos com pelo me-
nos seis anos de estudos de inglês – leu um texto (podendo usar dicionários), 
falou sobre o assunto do texto e escreveu um parágrafo sobre o tema. Haviam 
sido colocados à disposição oito diferentes dicionários.

Os outros três grupos eram compostos de 5, 8 e 10 sujeitos; nos dois 
primeiros, eles tinham entre 6 e 12 anos de estudo de inglês (sendo que os 
8 alunos do segundo grupo já lecionavam o idioma), e no terceiro, entre 3 e 
12 anos. Eles participaram, em momentos diferentes, de um curso durante o 
qual foi feito o seguinte: os sujeitos leram textos (podendo usar dicionários), 
discutiram sobre o assunto e fi zeram uma redação; nessa redação, a professora 
marcou os erros e solicitou aos alunos que corrigissem os erros procurando as 
informações necessárias nos dicionários. Nesses três grupos, os alunos pude-
ram levar e consultar seus próprios dicionários. 

Nos dois últimos grupos, foram acrescidas mais atividades: após a corre-
ção da primeira redação, os alunos fi zeram exercícios baseados no livro Oxford 
Learner’s Dictionary Worksheet para aprender a melhor usar os dicionários; em 
seguida, foi feito a mesma coisa que antes (isto é, leitura de texto, discussão, reda-
ção, marcação dos erros pela professora e correção com a ajuda de dicionários). 

Em cada um dos quatro grupos, a autora investigou as mesmas ques-
tões: dicionários mais utilizados; tipo de dicionário mais usado (DM, DB, 
DH); grau de compreensão das informações contidas nos dicionários; avalia-
ção dessas informações; freqüência de uso; tipos de informações procuradas; 
orientações recebidas sobre os dicionários.

Os dados foram coletados por meio de questionários e de relatos orais. 
No caso dos dois últimos grupos, os sujeitos preencheram um questionário 
antes e depois dos exercícios de aprendizagem de consulta.

No quarto capítulo de sua dissertação, a autora, partindo de erros co-
metidos pelos sujeitos, mostra certas falhas dos dicionários – ou seja, a falta 
das informações necessárias – e sugere melhorias, entre elas, por exemplo, a 
inclusão de notas de esclarecimento.
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Resultados gerais da pesquisa:69

Embora a maioria dos sujeitos tivesse mais de seis anos de estudos de in-
glês, 83% usavam DBs, apenas 17%, DMs.
67% afi rmaram que compreendiam as informações parcialmente, 25% 
disseram que as compreendiam integralmente, 8%, de maneira alguma 
(o que é muito surpreendente, mesmo em se referindo, provavelmente, a 
DMs).
Avaliação das informações: 55% – complexas; 36% – excelentes; 9% – fra-
cas.  
Freqüência de uso: 55% – freqüentemente; 41% – às vezes; 3% – rara-
mente.
Informações mais procuradas: 33% – equivalente (ou “tradução”); 23% 
– ortografi a; 15% – pronúncia; 11% – sinônimos; 9% – gramática; 9% 
– uso.
Freqüência com que os alunos recebem informações sobre o conteúdo dos 
dicionários:  72% – nunca; 24% – poucas vezes; 3% – sempre. 

A autora conclui:

[...] mesmo a compreensão dos dicionários bilíngües, cujas informações 
são limitadas, é falha e inadequada e [que] os alunos deixam de conhecer 
as informações contidas nos dicionários monolíngües por total desconhe-
cimento delas e receio de não compreendê-las ou de se complicarem ainda 
mais.
Em geral, os alunos de nível básico consideraram as informações comple-
xas e complicadas e os alunos de nível intermediário/avançado considera-
ram-nas excelentes e claras. [...] 
Ao aluno iniciante, os dicionários bilíngües inglês-português/português-
inglês serão extremamente importantes e estabelecerão a relação aluno 
língua-alvo necessária no momento, sem frustrá-lo. Ao aluno de nível 
intermediário-avançado, dicionários monolíngües são desafi adores e mo-
tivadores quanto ao conteúdo que trazem.

Os resultados da pesquisa são interessantes, sobretudo aqueles que 
confi rmam os de outros estudos (como a predominância dos DBs). Quanto 
aos restantes, é claro que, devido ao pequeno número de sujeitos, eles não 
podem ser generalizados. 

Constatando que os dicionários mais usados eram dois DBs de bolso, 
a autora observa ainda: 

69 Não cabe referir quais dicionários foram os mais usados.
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Esses são os mais simples e antigos existentes no mercado; são dicio-
nários importantes para alunos em fase de iniciação da aprendizagem, 
porém surpreendeu o seu uso entre os estudantes mais avançados e, 
principalmente, entre os alunos-informantes, já professores de língua 
inglesa.

Embora Zacarias enfatize as diferenças entre DMs e DBs, infelizmente 
ela não diferenciou os dois tipos na sua pesquisa. Por exemplo, nos quesitos 
“compreensão das informações” e “avaliação dos dicionários”, a distinção seria 
bem-vinda. Um outro problema é o fato de que não fi ca muito claro quais das 
observações se referem às consultas feitas durante as atividades realizadas no 
quadro da pesquisa e quais se referem à relação dos sujeitos com dicionários 
em geral. Também teria sido bom se a autora tivesse diferenciado claramente 
entre as consultas na recepção e na produção. Mas, enquanto dissertação de 
mestrado, a pesquisa merece elogios. 

**********

Atkins & Varantola (1998)

As autoras fazem um relato da pesquisa mais abrangente já realizada 
sobre o uso de dicionários. Para o leitor ter uma idéia dessa ampla investiga-
ção, cito, primeiramente, parte do resumo feito por Welker (2006: 226ss.). 

Essa pesquisa foi iniciada por B.T.S. Atkins, Hélène Lewis, Della Sum-
mers e Jane Whitcut em 1984 e recebeu o patrocínio da EURALEX e da 
AILA em 1986. Um primeiro relato, apresentado em 1985, foi publicado 
em 1987; em 1988, foi divulgado um “Interim Report”. A pesquisa foi 
concluída em 1995, mas os dados já haviam sido colocados num banco 
de dados em 1988.
O objetivo era estudar o uso de diversos tipos de dicionários por fa-
lantes de várias línguas. Por razões práticas, a pesquisa foi restrita a 
aprendizes de inglês (EFL) com um dos seguintes idiomas como língua 
materna: alemão, espanhol, francês ou italiano. Esses sujeitos estuda-
vam inglês no segundo grau, na universidade (college ou university) 
ou em cursos para adultos (na Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, 
França, Itália e Suíça).
Foram distribuídos 1.600 conjuntos de questionários (400 para cada idio-
ma), dos quais 1.140 foram respondidos.  Parte desses vinha de um grupo 
de controle que trabalhava sem dicionário.  Os pesquisadores perceberam 
que as respostas desse grupo iam distorcer os resultados, por isso foram 
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eliminadas. Assim, fi caram 843 respondentes, mas somente 723 devolve-
ram todos os questionários (isto é, os conjuntos de questionários). Portan-
to, a pesquisa se baseia em 723 sujeitos. 
Os conjuntos de questionários pretendiam:  a) estabelecer o perfi l do usu-
ário;  b) permitir avaliar os conhecimentos de inglês;  c) pesquisar o uso 
de dicionários.
Pelo teste de avaliação – que consistia em 100 perguntas – os sujeitos fo-
ram divididos em quatro grupos:  A (os participantes haviam conseguido 
81-100% de respostas corretas), B (66-80%), C (51-65%), D (0-50%).  
A distribuição dos 723 sujeitos foi a seguinte:  A –  18%; B – 30%; C 
– 27%; D – 25%.
Devido ao armazenamento em computador, puderam ser feitos muitos 
cruzamentos de dados;  assim, fi cou-se sabendo, por exemplo, quantos 
alunos das quatro línguas maternas pertenciam a cada um desses grupos, 
e para cada questão a respeito do uso de dicionários foi possível calcular a 
porcentagem de cada subgrupo (entendendo-se por subgrupo o conjunto 
dos falantes de uma das quatro línguas dentro de um dos quatro níveis 
de habilidades), ou seja, sabe-se, por exemplo, as respostas dos falantes de 
francês do nível B. [...]

No questionário destinado a estabelecer o perfi l do usuário (Dictionary 
User Profi le Form), havia perguntas sobre nacionalidade, escolaridade, utili-
zação do inglês na sala de aula e fi nalidade do estudo do inglês. No que diz 
respeito ao uso de dicionários, os resultados principais foram os seguintes (em 
porcentagens): 

Preferência pelo DM ou pelo DB (p. 42):

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
Usam freqüentemente o DM 29 29 33 27
Usam freqüentemente o DB 59 56 64 69
Nunca usam o DM 7 24 33 38

Observações: 
1)  O DM não é necessariamente um DA.
2)  No questionário, perguntou-se se o aprendiz usava o dicionário “nunca”, 

“raramente”, “freqüentemente” (toda semana), “constantemente” (quase 
todos os dias). 

Preferência pelo DM ou pelo DB em três circunstâncias de uso (p. 43):
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Na leitura Na tradução L1-L2 Procurando mais 
informações sobre um lexema

 já conhecido
DM DB ambos DM DB ambos DM DB ambos

Grupo A 54 40 6 7 86 7 70 25 5
Grupo B 40 56 4 16 82 1 62 34 4
Grupo C 23 72  5 12 86 2 47 53 1
Grupo D 23 73 4 3 96 3 40 57 2

 Instrução sobre dicionários recebida na escola ou universidade (p. 27):
Falantes de

alemão
Falantes

de espanhol
Falantes

de francês
Falantes

de italiano
Total

nenhuma 50 68 80 44 60
um pouco 32 24 14,5 29 25
sistemática 18 7 5 26 14

Esses dados confi rmam os de outras investigações: 
o DB é preferido; 
o uso do DM cresce com o aumento da competência lingüística; 
a maioria não recebe instrução no uso de dicionários. 

No que concerne a detalhes desse estudo, percebe-se: 
até mesmo aprendizes do grupo A nunca usavam DMs  (7%); 
na tradução L

1
-L

2
, a preponderância do DB foi enorme; mesmo 

procurando mais informações sobre um lexema já conhecido, 
os aprendizes dos grupos D e C preferiram consultar DBs (os 
quais, como se sabe, raramente contêm informações sufi cien-
tes).

Havia mais algumas perguntas no questionário dizendo respeito ao 
uso de dicionários (sobre posse, motivo da escolha, utilização de dicionários 
que não pertencem ao usuário), mas os resultados não são fornecidos pelas 
autoras.70

70 No seu Interim Report, Atkins & Knowles (1990: 385) divulgaram os dados relativos à 
posse e aos motivos da escolha do dicionário, sendo que o cálculo se baseia em mais de 1.100 
respondentes: 1) 9,2% não possuíam nenhum dicionário; 49%, um; 30,4%, dois; 9,2%, três; 
2,2%, quatro ou mais. 2) O dicionário havia sido recomendado pelo professor (50,8%), pelo 
livreiro (11,2%), pelos pais (7,1%), por amigos (6,1%). Outros motivos: clareza da apresenta-
ção (9,5%), preço baixo (4,5%). Um certo número de informantes nem tinha escolhido, e sim 
recebido o dicionário de presente (13,6%).  
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Por outro lado, na terceira parte da pesquisa, a saber, no chamado 
Dictionary Research Test, existem três perguntas que tinham que ser respon-
didas sem consulta, de modo que elas correspondem às perguntas típicas de 
questionários. Uma se refere aos conhecimentos dos sujeitos sobre classes gra-
maticais, a segunda, ao conhecimento de abreviaturas (pl of; poss of; neg of; 3rd 
pers pronoun). Infelizmente, os resultados também não constam. 

A terceira questão diz respeito à idéia dos informantes sobre onde pro-
curar lexemas polilexicais, ou complexos (multiword expressions)71, mais exa-
tamente as expressões lame duck, to split hairs, to do without.

  As respostas foram tabeladas diferenciando-se: i) as línguas maternas 
(p. 30); ii) os conhecimentos de inglês (p. 31); iii) a instrução no uso de di-
cionários (p. 32). Ao mesmo tempo, as pesquisadoras mostram como diversos 
dicionários procedem (ou seja, em que verbete registram os fraseologismos). 

Os dados revelam que as diferenças entre os diversos grupos não são 
muito grandes. As conclusões mais importantes na questão dos lexemas poli-
lexicais são: 1) a instrução no uso de dicionários praticamente não infl uiu na 
escolha do verbete em que se procura o fraseologismo; 2) no caso de expres-
sões verbais, os hispanofalantes se destacaram dos outros por preferirem bus-
car no verbete do verbo; 3) ainda no caso das expressões verbais, quanto mais 
competentes os informantes eram, mais eles escolhiam o verbete do verbo. A 
pior constatação dessa parte da pesquisa é que não há consenso nos dicioná-
rios quanto ao registro de to split hairs e to do without e que, no caso de lame 
duck, nem a instrução no uso de dicionários nem a competência lingüística 
adiantaram, pois quase metade dos sujeitos iria procurar em lame, enquanto, 
na maioria dos dicionários (4), lame duck está registrado em duck.

Veja os resumos de outras partes da pesquisa em 3.2 (sobre o uso efeti-
vo) assim como em 4.1.2 e 4.3.1 (sobre o efeito do uso).  

**********

Bishop (1998)

Tendo em vista que o uso de DBs em exames nacionais da Inglaterra 
e do País de Gales havia sido autorizado e até mesmo encorajado, o autor 
queria saber se os usuários têm as habilidades necessárias para utilizar o dicio-
nário com proveito. 

71 Tal tema foi investigado também por Béjoint (1981), pergunta 19 (veja o resumo neste 
subcapítulo) assim como por Tono (1987), Bogaards (1990, 1991a, 1992, 1992a, 1997) e 
Szczepaniak (2006). 
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Os sujeitos de sua pesquisa foram 50 aprendizes de francês: 25 alunos 
da 12ª série de duas escolas (grupo 1) e 25 adultos, com idade média de perto 
de 50 anos, que estavam freqüentando um curso na Open University72 (grupo 
2). O autor está consciente de que os dois grupos são muito diferentes um do 
outro – por exemplo, em termos de maturidade intelectual – de modo que 
resultados diversos eram previsíveis, e ele se mostra surpreso pelo fato de que, 
afi nal, as diferenças nos dados foram menores do que se podia esperar.

O questionário estava dividido em quatro seções tratando das seguin-
tes questões: I) Em que medida os usuários conhecem seu DB? – II) Para que 
o DB é consultado? – III) Estratégias de leitura e de aprendizagem do voca-
bulário. – IV) Como o DB é usado na tradução (nas duas direções)? 

Os sujeitos tinham que escolher entre várias alternativas sugeridas no 
questionário.

Principais resultados (os números antes e depois da barra são as por-
centagens do grupo 1 e do grupo 2, respectivamente):

Seção I:
• Não leram a introdução antes da primeira consulta: 88 / 40.
• Não leram a introdução desde a primeira consulta: 84 / 68.
• Compreendem os símbolos fonéticos: 64 / 28.
• Compreendem as abreviaturas que indicam a classe gramatical 

(substantivo, verbo etc.): 88 / 92.
Seção II:
Quando escrevem em francês, os sujeitos verifi cam freqüentemente: 

• signifi cado: 68 / 80; 
• gênero:  52 / 44; 
• ortografi a: 40 / 64; 
• formas verbais: 12 / 44.

Seção III:
 Ao lerem um artigo por prazer, os informantes fazem o seguinte quando 

aparece uma palavra desconhecida: 
• consultam logo o DB: 12 / 16; 
• lêem o artigo inteiro e depois consultam o DB: 72 / 24; 
• lêem o artigo uma segunda vez, sublinhando as palavras desconhe-

cidas, e depois consultam o DB: 16 / 32; 

72 O autor não dá informações sobre essa universidade. No site http://www.open.ac.uk perce-
be-se que é uma instituição de ensino superior à distância no Reino Unido, com treze centros 
regionais.
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• não consultam o dicionário, contentando-se com o conteúdo 
geral do artigo: 8 / 24.

A segunda questão dessa seção não diz respeito ao uso de dicionários, e sim 
a estratégias de aprendizagem de vocabulário. Após terem consultado uma 
palavra desconhecida, os sujeitos fazem o seguinte: 

• anotam a palavra no caderno: 60 / 76; 
• tentam memorizá-la sem empregar nenhuma técnica específi ca: 

28 / 36;
• continuam lendo e esperam que vão se lembrar posteriormente: 

24 / 40. 
• Duas outras estratégias sugeridas no questionário foram escolhi-

das por nenhum ou pouquíssimos informantes.
Seção IV:

• Traduzindo para o francês (LE) e não sabendo o equivalente de 
determinada palavra inglesa, os sujeitos:

procuram imediatamente o equivalente no DB: 72 / 44;
pensam nos diversos signifi cados que a palavra pode ter em dife-
rentes contextos antes de procurar o equivalente: 24 / 44;
pensam num sinônimo inglês para ver se não conhecem o equi-
valente desse sinônimo em francês: 12 / 40.

• Traduzindo para o inglês (LM) e não conhecendo determinada 
palavra, os informantes:

tentam adivinhar o signifi cado da palavra antes de consultá-la: 
72 / 96;
pensam em todas as possibilidades e pensam o que faz mais 
sentido no contexto: 32 / 40;
tentam descobrir a classe a que a palavra pertence antes de con-
sultá-la: 16 / 24;
consultam imediatamente o DB: 16 / 8. 

Obviamente, o número de sujeitos é pequeno demais para permitir 
quaisquer generalizações. Pode-se, inclusive, criticar o fato de o autor ter feito 
uma pesquisa por questionário com tão poucos informantes. Mas qualquer 
estudo é interessante quando confi rma os resultados de outras investigações, 
pois, nesse caso, os números de sujeitos das diversas pesquisas podem ser 
somados. Por exemplo, o estudo de Bishop confi rmou as seguintes constata-
ções: os usuários quase não lêem a introdução dos dicionários; a informação 
mais procurada é o signifi cado; na tradução L

1
-L

2
, consulta-se imediatamente 

o DB (cf. Varantola 1998 em 3.2); na tradução L
2
-L

1, 
os usuários

 
tentam adi-

vinhar o signifi cado das palavras antes de consultá-las. Ao contrário de Nishi-
mura (2002, cf. infra), que fez uma pergunta a respeito de várias abreviaturas 
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complicadas, Bishop perguntou somente sobre as abreviaturas que designam 
as classes gramaticias, de modo que não é surpreendente que a grande maioria 
as conheça. O que surpreende, ao contrário, é que tantos alunos de segundo 
grau (72%) declararam ler um artigo inteiro antes de consultar palavras des-
conhecidas. Provavelmente tal estratégia foi-lhes ensinada ou mesmo inculca-
da. Entretanto, como foi dito em 1.3.1, a investigação por questionário não 
garante que o que é declarado aconteça realmente.

**********

Chi (1998)

A autora fez um estudo verifi cando a infl uência do ensino do uso de 
dicionários sobre as habilidades de consulta. Porém, nesse artigo, ela ainda 
não apresenta os resultados, limitando-se a mostrar alguns dados de uma par-
te do seu estudo, a saber, aqueles baseados nas respostas de uma enquete.

Os sujeitos eram 67 universitários chineses que estavam participando 
de um “Programa de Melhoria do Inglês” na universidade de Hong Kong.

Resultados concernentes a dicionários de inglês: 

Posse de DBs, DMs e DEs: 40% possuíam os três tipos, 30,7% possuíam 
DBs e DMs, 13,8%, somente DBs, 12,3%, DBs e DEs.
64% concordaram com a afi rmação de que dicionários ajudam na apren-
dizagem do inglês; 60% discordaram da afi rmação de que bons aprendizes 
não precisam de dicionários.
Freqüência de uso durante o semestre e durante as férias: 66% - freqüente-
mente durante o semestre; 24%, freqüentemente durante as férias. 
Circunstâncias de uso mais freqüentes (em percentuais): leitura nos es-
tudos – 94; redação nos estudos – 85; leitura no tempo de lazer – 47; 
aprendizagem do vocabulário – 38; escrevendo no tempo de lazer – 36; 
por interesse geral – 30; fazendo jogos de palavras – 15.

Os resultados restantes se referem apenas a DMs:

Informações procuradas sempre, muito freqüentemente ou com bastante 
freqüência: defi nição – 79%; ortografi a – 72%. Informações nunca pro-
curadas: notas de uso – 54%; pronúncia – 46%. 
Palavras polissêmicas: 83% dos sujeitos disseram que lêem o verbete in-
teiro antes de escolher a acepção certa; 76% baseariam sua decisão nos 
exemplos; 25% escolheriam a defi nição que eles entendessem melhor; 
17% tomariam a decisão com base nas informações gramaticais.
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Ensino do uso de dicionários: 68% não haviam recebido nenhuma instrução. 
Dos outros, a metade havia recebido informações sobre os símbolos fonéticos, 
28%, sobre códigos gramaticais, 20%, sobre como aproveitar os exemplos.

**********
Li (1998)
[Dolezal & McCreary (1999: 73); Thumb (2004: 7)]

Além de aplicar um questionário, a autora fez entrevistas, mandou fazer 
um teste de tradução e analisou protocolos. (Dolezal & McCreary mencionam 
apenas o questionário e o teste.) É pouco provável que todos os 801 sujeitos te-
nham participado de entrevistas ou feito protocolos e/ou testes, pois a análise seria 
demasiadamente laboriosa, factível apenas para uma grande equipe.

Os informantes eram 691 estudantes e 110 professores de uma uni-
versidade chinesa. A investigação tratava do uso de dicionários de inglês. No 
título do artigo, Li refere-se a aprendizes de ESP, mas nem Dolezal & McCre-
ary nem Thumb fazem uma menção a esse fato.

Resultados segundo Thumb:
Cada informante possuía pelo menos um DB (inglês-chinês), alguns dos 
quais eram DHs. Poucos sujeitos (inclusive os docentes – que não eram 
todos professores de inglês) possuíam outros tipos de dicionários.
Tanto a profi ciência quanto as áreas de estudo infl uenciaram o uso: profes-
sores de inglês utilizavam DMs muito mais freqüentemente do que estu-
dantes de Ciências Naturais; os estudantes de Ciências Humanas eram os 
sujeitos que mais usavam dicionários, já os professores de Ciências Natu-
rais os consultavam menos do que todos os outros informantes.
A informação mais procurada era o signifi cado. Um resultado que contra-
diz o de outros estudos (Tomaszczyk 1979, Béjoint 1981) é o fato de que 
mais da metade dos sujeitos (64,1%) se interessava pela pronúncia.  (Mas 
esse dado é compreensível, tendo em vista a pronúncia errática do inglês, 
já mencionada no resumo do estudo de Snell-Hornby 1987.)

Resultados segundo Dolezal & McCreary: 
Todos os informantes possuíam DBs; em média, quatro. Para a compre-
ensão de leitura, os DBs de inglês-chinês eram os preferidos. Menos da 
metade dos sujeitos possuía DBs de chinês-inglês.
No teste de tradução, no qual as consultas foram registradas (“recorded”) 
de alguma maneira, 27% delas levaram a traduções erradas devido a vá-
rios fatores: escolheu-se o primeiro equivalente, houve difi culdades com as 
palavras polissêmicas, e quase-equivalentes foram tidos como equivalentes 
exatos. Mas Dolezal & McCreary salientam que, como 73% das consultas 
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foram bem-sucedidas, os dados confi rmam os de Tono (1984), segundo os 
quais os dicionários constituem uma grande ajuda na tradução.73

**********
Potter (1998)

A autora discorre sobre os exemplos nos dicionários e defende o uso de 
exemplos autênticos, tirados de corpora. Em apenas três frases do seu trabalho, 
ela afi rma que foi feita uma enquete entre usuários de learners´ dictionaries e 
que os resultados preliminares indicam que a grande maioria dos professores 
e dos aprendizes (mais exatamente 192) gostava de tais exemplos, enquanto 
apenas 22 não os apreciavam ou eram indiferentes. 

**********

Asher, Chambers & Hall (1999)

Como o uso de DBs nos exames em LE para o “General Certifi cate of 
Secondary Education” (GSCE) é permitido na Inglaterra e no País de Gales desde 
1998, os autores desse artigo queriam saber como as escolas reagiram a tal mu-
dança e como estava a situação com relação à disponibilidade de dicionários. 

Eles mandaram um questionário a 27 instituições que oferecem cursos 
de GSCE em LE.

Resultados gerais (entre parênteses, os números das instituições):
Idiomas lecionados: francês (27), alemão (25), espanhol (15), italiano 
(5). 
Existe uma política na instituição quanto ao uso de dicionários? – Não 
(11); sim (16); nessas 16 instituições, a política é bem variada.
Existe uma política no departamento de inglês quanto ao uso de dicioná-
rios (nas aulas de LM)? – Não (24); sim (3).
O departamento de LE possui dicionários? – Sim (24); não (3).
Critérios que infl uenciaram a compra: preço (mais de 18); facilidade de 
uso; clareza; tamanho; durabilidade.
Os alunos são aconselhados a comprarem seus próprios dicionários? – Sim 
(27).
São recomendados determinados dicionários? – Sim (20); não (7).
Ensina-se o uso de dicionários? – Sim (na maioria das instituições), mas 
muitas vezes o treino é feito ad hoc.

73 É claro que se trata de DBs. Dolezal & McCreary referem-se a Tono (1984), mas esse autor 
não chega à referida conclusão (cf. 3.2).  
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Já que foi autorizado o uso apenas de DBs, é estranho que, nas suas 
perguntas e nos resultados, os autores não tenham diferenciado DBs de DMs, 
ou deixado claro que faziam perguntas somente sobre DBs.

 **********

Barnes, Hunt & Powell (1999)

Depois da autorização do uso de DBs nos exames em LE para o “Ge-
neral Certifi cate of Secondary Education” (GSCE) na Inglaterra e no País de 
Gales, os autores desse artigo fi zeram uma enquete para obter informações 
sobre a utilização dos DBs e para saber a opinião dos professores. Foi enviado 
um questionário a 300 escolas de segundo grau. Exatamente 100 questioná-
rios foram devolvidos.

Curiosamente, nas nove longas páginas do artigo, os autores não dizem 
uma única palavra sobre quais LEs eram lecionadas, de modo que também 
não sabemos de que línguas eram os DBs usados. Além disso, no fi nal, Bar-
nes, Hunt & Powell mencionam opiniões sobre dicionários em geral sem 
diferenciar entre DBs e DMs. Aliás, também nas tabelas com os dados, eles 
não fazem essa distinção, falando apenas em “dicionários”.

Informando alguns dos resultados, indico, em geral, somente os dados 
referentes às respostas da maioria dos professores:

94% sabiam que os alunos podiam usar dicionários no exame do GSCE.
52% das escolas não possuíam dicionários adequados.
Segundo 77% dos professores, o uso de dicionários estava “incorporado 
no esquema de trabalho”.
Soma das porcentagens dos informantes que responderam “concordo ple-
namente” ou “concordo” com relação às seguintes afi rmações:
Dicionários são úteis para os alunos: 86%.
Dicionários são uma ferramenta essencial na aprendizagem de línguas: 
91%.
Usar dicionários no GSCE é uma boa preparação para os estudos mais 
adiantados: 87%. 
Dicionários servem para todos os alunos: 28%. (65% discordaram.)
As habilidades de consulta devem ser ensinadas explicitamente: 75%.
Habilidades de consulta devem ser integradas no ensino desde a sétima 
série: 91%.
Meus alunos estão familiarizados com o uso de dicionários de inglês: 36%.
Dicionários devem ser usados em todas as habilidades (isto é, nas tradi-
cionais quatro habilidades ensinadas aos alunos de LE): 38%.
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O uso de dicionários na preparação para testes orais constitui uma ajuda: 
60%.
Usar dicionários em exames é uma tarefa autêntica: 74%.
DBs são apropriados para o GSCE: 82%. 
DMs são apropriados para o GSCE: 12%. (73% discordaram.)
Os próprios alunos devem providenciar dicionários adequados: 74%.

No fi nal do questionário, havia uma questão aberta onde os professo-
res podiam expressar sua opinião sobre o uso de dicionários nos exames de 
GSCE. Como os autores apenas citam algumas opiniões favoráveis e outras 
desfavoráveis, sem indicar dados numéricos, não entro nesses detalhes.

**********
Böhner (1999)

A autora estava interessada em saber como os alunos da escola alemã na 
qual ela lecionava utilizam os DAs de inglês que eles são autorizados a usarem 
em exames. Os únicos DAs permitidos eram o OALD e o LDOCE (em diversas 
edições). Junto com alguns estudantes ela elaborou um questionário.

O questionário foi respondido por três grupos de alunos: 1) 107 da 
11ª série, com muito pouca prática no uso de DMs; 2) 86 de  certos cursos 
de inglês nas 12ª ou 13ª séries, com pouca motivação para a aprendizagem 
do inglês (embora eles precisem de conhecimentos nesse idioma no exame 
fi nal do segundo grau); 3) 78 das 12ª ou 13ª séries, estudando inglês em nível 
avançado.

Resultados:
O uso dos DAs durante as provas:

• Informações procuradas: signifi cado – 100%; sinônimos – entre 
60 e 65%; ortografi a – entre 50 e 55%; expressões idiomáticas e 
colocações – 40% (grupo 3), 28% (grupo 1); gramática – 21% 
(grupo 3), 17% (grupo 2), 10% (grupo 1).

• Circunstâncias em que os DAs são consultados: 

Tradução L1-L1 Compreensão Redação
Grupo 1 97% 59% 57%
Grupo 2 100% 83% 62%
Grupo 3 100% 73% 48%

O uso de dicionários (DBs e DAs) em casa:
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Informações procuradas: 
O DB é consultado para: O DA é consultado para:

Signifi cado Ortografi a Vocabulário e 
sinônimos

Informação
gramatical

Grupo 1 100% 52% 43% 14%
Grupo 2 94% 54% 58% 22%
Grupo 3 92% 43% 62% 16%

 
Tempo gasto nas consultas: a maioria dos sujeitos usa seu dicionário du-
rante cerca de 15 minutos por semana. Entre 67% e 93% dos alunos 
deram essa informação.
Motivos pelos quais eles não usam seus dicionários mais freqüentemente: 
defi nições incompreensíveis – cerca de 70%; perda de tempo nas consul-
tas – entre 60% e 70%; leiaute ruim (confunde) – 60% (grupos 1 e 2), 
20% (grupo 3); falta de prática no uso – entre 15% e 30%. 

Sugestões para melhorias: defi nições facilmente compreensíveis – entre 
90% e 100%; leiaute claro – entre 75% e 82%; entradas separadas para 
cada acepção – 60%; atualizações – 72% (grupos 2 e 3), 58% (grupo 1).

No fi nal do artigo, Böhner relata o seguinte pequeno “teste”: 
Ela solicitou aos alunos (não se sabe se são os mesmos ou outros) que 

tentassem entender uma frase – mais exatamente um título de jornal – que era 
totalmente ambígua. Eles podiam consultar quatro DAs (CIDE e COBUILD, 
além daqueles mencionados no início). Depois, deviam avaliar esses dicionários 
com respeito a três questões: compreensibilidade das defi nições, clareza do leiaute 
e rapidez das consultas. A autora não mostra dados, fazendo apenas observações 
como: o que os alunos mais apreciaram foram as defi nições do LDOCE e o leiau-
te do CIDE, e eles acharam o COBUILD confuso e estranho.  

**********

Hartmann (1999) 

O autor queria investigar o uso de dicionários em universidades. Para 
um “estudo de caso”, foi escolhida a Universidade de Exeter (Inglaterra), na 
qual ele era professor.74 O projeto foi realizado por um grupo de docentes, 
que primeiro elaborou um questionário provisório. Esse questionário foi tes-

74 Desde 2005, ele é “Honorary University Fellow” na “School of English” da mesma 
universidade. 
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tado em cem alunos e depois modifi cado várias vezes. A versão fi nal, cujas 
questões são comentadas pelo autor, foi distribuída a 2.040 estudantes de 
várias faculdades e centros da referida universidade. 710 (ou seja, 35%) foram 
preenchidos e devolvidos. Também foram feitas entrevistas com 17 professo-
res. Infelizmente não há informações sobre o número de sujeitos estrangeiros, 
sobretudo de alunos estrangeiros estudando na universidade, por exemplo, 
aprendendo inglês no Centro de Inglês. 

Resultados (sem menção aos dados pessoais, como idade, sexo, curso):

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 sujeitos podiam marcar um ou vários 
de cinco): DM – 94,7%; DB – 77,2%; thesaurus ou dicionário de sinôni-
mos – 66,2%; enciclopédia – 40,5%; dicionário temático (por exemplo, 
de música) – 37,8%.
Posse de algum tipo de dicionário eletrônico: nenhum – 65,5%; “na forma 
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: 10,1675; 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 compra 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. 

75 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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Utilização 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 
(“user-friendly”) – 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 palavras 
– 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 or-
dem de prioridades): consultar o dicionário – 2,71; adivinhar o signifi cado 
– 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; compreen-
são oral – 1,53; expressão oral – 1,29.
Freqüência com que oito tipos de informação são procurados: signifi cado 
– 3,16; ortografi a – 2,98; sinônimos ou palavras com signifi cado seme-
lhante – 2,38; exemplos de uso – 2,13; gramática – 1,95; informação en-
ciclopédica – 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 freqüen-
temente – 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 difi culdades: informação insufi ciente no dicionário – 63,7%; 
leiaute 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 desem-
penho nos estudos – 77,3%; melhora a leitura – 64,7%; ajuda na expres-
são 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%; mui-
to importante – 30,2%; não importante – 15,5%.

Apresentei essa longa lista de resultados porque, ao contrário de mui-
tos outros estudos, a base empírica (700 sujeitos) foi bem grande. Cabe co-
mentar que teria sido bom se, em vários quesitos do questionário, tivessem 
sido distinguidos, pelo menos, DMs de DBs.

Como Hartmann não fornece dados numéricos relativos às entrevistas 
com os professores, e para não me alongar mais, deixo de relatar as observa-
ções sobre os resultados dessas entrevistas.

**********

Nesi (1999) 

A autora aborda o assunto “habilidades de uso de dicionários”. Pri-
meiro, ela apresenta uma lista “exaustiva” de tais habilidades, afi rmando que 
estão incluídas todas aquelas de que um estudante universitário de línguas 
poderia precisar. Essas habilidades estão agrupadas em seis “estágios”: 1) antes 
do estudo; 2) antes das consultas; 3) para encontrar a informação procurada; 
4) para interpretar a informação dada; 5) para registrar a informação; 6) para 
compreender assuntos lexicográfi cos.

Mais adiante, ela discute pormenorizadamente esses seis “estágios”, 
citando diversos trabalhos que também abordaram esse tema. Porém, antes 
disso ela menciona a seguinte pesquisa feita por ela mesma:

Tendo enviado uma mensagem a cinco listas de e-mails com um pedido 
de informações sobre o ensino das referidas habilidades, ela recebeu respostas de 
35 docentes, a maioria lecionando algum idioma em universidades britânicas.

Como os informantes tinham respondido espontaneamente, mostran-
do, portanto, um interesse especial pelo tema, Nesi abstém-se de apresentar 
dados quantitativos. 

Ao discorrer sobre os seis estágios mencionados acima, ela revela al-
guns resultados da enquete, afi rmando às vezes que “muitos sujeitos” ou “al-
guns sujeitos” deram as informações ou opiniões; outras vezes ela se refere à 
opinião de apenas um ou dois informantes. Descartando tais casos isolados, 
resumo as tendências gerais:

Muitos informantes tinham a impressão de que seus alunos não haviam 
recebido muita orientação sobre o uso de dicionários.
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Muitos afi rmaram que aproveitam as introduções dos dicionários ou os 
manuais de exercícios que os acompanham (“workbooks”) para treinar seus 
alunos nas habilidades de uso.
Alguns disseram que a única habilidade treinada foi a interpretação das 
defi nições, mas que essa habilidade abrange ou requer várias outras.
A maioria esclareceu que esse treino não é feito regularmente, e vários 
informantes admitiram que ele é insufi ciente. Afi rmaram até mesmo que 
tal treino é essencial.
Outros (ou os mesmos) tinham percebido que o ensino de habilidades de 
uso de dicionários não é muito apreciado no meio estudantil.

**********

Stark (1999)

Nesse livro, o autor trata detalhadamente de um tipo especial de DA, 
a saber, do DA enciclopédico, analisando dois desses dicionários, o Longman 
Dictionary of English Language and Culture e o Oxford Advanced Learner´s 
Encyclopedic Dictionary.76

No capítulo 2, ele discorre sobre o uso de dicionários e problemas 
metodológicos de pesquisas nessa área, além de apresentar um quadro com os 
dados mais importantes de 38 estudos empíricos, ordenados alfabeticamente, 
de Ard (1982) a Wiegand (1985).

Querendo saber a opinião de usuários a respeito da inclusão de infor-
mações enciclopédicas em DAs (de inglês), ele fez uma enquete cujo relato se 
encontra também no segundo capítulo e que passo a resumir.

Um questionário foi respondido por 40 informantes (23 estrangeiros 
morando na Grã-Bretanha e 17 japoneses morando no Japão). Stark não re-
vela com base em que eles foram escolhidos. 

Em várias tabelas ele mostra o seguinte: a) a ocupação, nacionalidade e 
LM de cada um assim como quais DAs cada sujeito possuía; b) a quantidade 
de informantes que possuíam determinados DAs de inglês; c) a correlação 
entre a posse desses dicionários e: c.1) as áreas em que os sujeitos estavam 
estudando; c.2) o país de origem; c.3) as circunstâncias de uso; c.4) as in-
formações procuradas. Esses detalhes não me parecem relevantes, razão pela 
qual apresento apenas os resultados referentes às quatro questões mais inte-
ressantes:

76 Questões ligadas a esse novo tipo de DA já foram discutidas brevemente em Heath &
Herbst (1994).
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Motivos da compra de determinado DA: alguém (principalmente o pro-
fessor ou a instituição) recomendou – 40%; para auxiliar nos estudos – 
12,5%; o dicionário foi ganho de presente – 10%; tamanho (por exemplo, 
dicionário de bolso) – 10%; reputação – 5%; determinadas peculiaridades 
(por exemplo, grande número de verbetes) – 5%; para auxiliar na profi ssão 
– 5%; facilidade de aquisição – 2,5%; preço – 2%.
Circunstâncias em que os DAs eram usados: leitura e redação – 37%; 
leitura – 27%; redação – 12%; leitura e expressão oral – 5%; redação e 
compreensão oral – 3%; compreensão oral – 3%.
Informações procuradas: signifi cado – 44%; signifi cado e gramática 
– 15%; signifi cado e “fala” – 10%; signifi cado e pronúncia – 10%; gramá-
tica – 5%; pronúncia – 3%.
Opiniões a respeito da utilidade (e inclusão) de informações enciclopédi-
cas: a favor – 59%; inseguros – 23%; contra – 18%.

O livro de Stark é muito bom e informativo, mas a pequena pesquisa 
resumida aqui deixa a desejar, porque houve muito poucos sujeitos e porque 
foram obtidos dados relevantes apenas com relação a quatro questões, sendo 
uma única referente ao assunto do livro, isto é, às informações enciclopédi-
cas.

**********

Bishop (2000)

Bishop quis verifi car de que maneira alunos britânicos de francês na 
Open University usaram DBs – cuja utilização começara a ser permitida – 
num exame fi nal e quais eram suas atitudes com relação a isso.77

O estudo foi feito por questionário – com perguntas fechadas e algu-
mas abertas –, o qual foi enviado a duzentos alunos (na sua grande maioria 
com idades acima de trinta anos), dos quais 145 responderam.

O autor conseguiu dados interessantes, mas, além da conhecida sub-
jetividade das respostas em geral,  há o problema de que o questionário foi 
respondido não imediatamente após o exame.

Resultados:
71,2% dos sujeitos acharam que dicionários constituem uma ajuda em 
exames, 24,7% disseram “possivelmente”.

77 Sobre a Open University, veja a nota 72.
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79,3% afi rmaram que a permissão de se usarem dicionários não faria com 
que eles se esforçassem menos a aprender o vocabulário e a gramática.
Tipo de dicionário usado: grande (acima de 25.000 verbetes), sem infor-
mações gramaticais – 23,3%; grande, mas com informações gramaticais 
– 36,5%; pequeno (menos de 25.000 verbetes), sem gramática – 26%; pe-
queno, com gramática – 6,2%. Bishop comenta que aqueles que levaram 
e usaram um DB pequeno se arrependeram.
Se pudessem escolher, 78% levariam um DB, apenas 4,8%, um DM, e 
9,6%, ambos.
O DB foi consultado de uma a cinco vezes por 65,1% dos alunos no teste 
de leitura, por 50%, na redação, por 39,7%, no teste de compreensão oral, 
e por 22,6%, na preparação para o teste de expressão oral.
Bishop considera que consultar o DB mais de dez vezes no tempo dispo-
nível seria um uso excessivo e que isso aconteceu com menos de 10% dos 
sujeitos, ou seja, a grande maioria desses alunos “maduros” fez um uso 
discreto do DB.
Nos dois testes “produtivos” (redação e expressão oral), o DB foi usado 
freqüente ou ocasionalmente para verifi car o equivalente francês (37,6%), 
o equivalente inglês de uma palavra francesa (28,1%) ou o gênero em fran-
cês (27,4%). Outras informações foram procuradas bem menos.
Perguntados de que maneira o DB auxiliou (em comparação com o ano ante-
rior, quando seu uso não era permitido), os sujeitos afi rmaram que ele ajudou 
a compreender passagens do texto escrito (61,7%), provavelmente melhorou 
o desempenho (53%) ou aumentou a quantidade do que foi feito no tempo 
disponível (21,7%). Apenas 18,2% acharam que o uso não fez diferença, e 
19,1% pensaram que, devido às consultas, conseguiram produzir menos. Per-
cebe-se que a maioria viu vantagens na utilização do DB.
Pelos comentários abertos, o autor soube que muitos alunos acharam que 
a presença do DB tinha um efeito tranqüilizador tanto durante o exame 
quanto antes, de modo que o estresse foi diminuído. Por outro lado, mais 
de 40% desses alunos “maduros” opinaram que é importante saber admi-
nistrar o tempo.

Bishop ressalta nas suas conclusões que os sujeitos não fi zeram um uso 
excessivo dos dicionários, que eles aprovaram a experiência e que eles senti-
ram, como efeito psicológico, uma diminuição do estresse. Mas ele lamenta 
que o DB foi consultado relativamente pouco à procura de informações que 
ajudariam na produção de textos e clama por uma maior conscientização dos 
alunos com relação ao uso de dicionários. Como conseqüência, apresenta al-
gumas “diretrizes” [“guidelines”], ou seja, conselhos, para as consultas durante 
exames.

**********
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Fan (2000)
[Thumb (2004: 30s.)]

Fan queria investigar as estratégias do uso de dicionários por parte de 
estudantes chineses em Hong Kong. Além de um questionário, o autor apli-
cou um teste de vocabulário para saber o nível de profi ciência lexical.

Os sujeitos foram 1.076 alunos de sete instituições de ensino superior.
Resultados do questionário:

A maioria esmagadora dos estudantes utilizava learner´s dictionaries híbri-
dos e os considerava úteis.
A maioria fazia apenas um uso limitado de seus dicionários.
A informação mais procurada era o signifi cado; o que menos se procura-
va eram informações sobre colocações, pronúncia, freqüência e restrições 
de uso; porém, os alunos com maior profi ciência 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 defi nições em inglês, e, quan-
do os olhavam, geralmente não se interessavam pelas outras informações 
constantes do verbete.  

Thumb comenta que o fato de que os sujeitos não valorizavam muito 
os equivalentes parece indicar que eles já tinham consciência dos problemas 
relacionados com equivalentes; mesmo assim, eles os procuravam mais do 
que as defi nições, um comportamento que costuma ser considerado natural 
em aprendizes de LE. Thumb alerta ainda que o método de coleta de dados, 
que ela chama de “self-report method”, não permite que se tirem conclusões 
seguras dessa pesquisa.

**********

Höfl ing (2000) 
[Höfl ing 2006: 63-66; Höfl ing 2006a: 72ss.]

Na sua dissertação de mestrado sobre a defi nição lexicográfi ca, a autora 
incluiu uma pequena enquete cujo objetivo foi esboçar o perfi l do usuário de 
DBs. 

Já que tratou de defi nições – que normalmente se encontram em DMs 
– pode parecer estranho o fato de Höfl ing se interessar pelos usuários de DBs. 
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A razão é que ela queria propor defi nições para DHs, as quais estariam redi-
gidas, para alunos iniciantes, na sua LM, e para alunos de nível avançado, na 
LE. Como nos DHs em geral, haveria a tradução do lema no fi nal.

A enquete foi realizada por meio de entrevistas. Os informantes foram 
20 pessoas que costumam usar dicionários: alunos e professores de LE (inglês) 
de vários tipos de escola, estudantes e professores do curso de Letras-Inglês, 
tradutores e secretárias bilíngües. A autora não fornece dados quantitativos, 
mas, com base nas entrevistas, estabelece o seguinte perfi l do usuário de DBs 
(segundo Höfl ing 2006: 66  e Höfl ing 2006a: 75): ele possui tal tipo de 
dicionário; consulta-o com certa regularidade durante a leitura de textos (tra-
dução); considera às vezes sufi ciente e satisfatória a informação que encontra; 
consulta gráfi cos, tabelas e fi guras e considera-as importantes; considera a 
transcrição fonética fundamental e necessária; acha as informações gramati-
cais importantes; consulta referências cruzadas; lê as informações sobre metá-
foras e expressões idiomáticas (quando presentes no verbete).

**********

Komuro & Yamada (2000)

Estando interessados, principalmente, no uso de DBs e, mais especifi -
camente, de DBs de japonês-inglês (importantes na produção de textos, mas 
mais difíceis de serem elaborados do que os de inglês-japonês), os autores, 
além de falar sobre o ensino de inglês no Japão, fazem um pequeno histórico 
da publicação desse tipo de dicionários no país.

Quanto a sua pesquisa, eles informam que foram distribuídos a alunos 
dos primeiro e segundo anos de uma universidade de Tóquio 167 questioná-
rios, dos quais foram preenchidos 99.

Resultados:
Mais da metade dos dicionários foi comprada enquanto os sujeitos esta-
vam no ensino de segundo grau. Alguns informantes utilizavam dicio-
nários que existiam em casa. Por isso, muitas dessas obras de referência 
estavam antiquadas, inadequadas para o estudo na universidade.
A escolha do dicionário foi infl uenciada principalmente pelos professo-
res. 
Os 99 informantes usavam um total de 114 DBs de inglês-japonês (DIJ), 
40 de japonês-inglês (DJI), 25 DMs de inglês e 12 DEs, de modo que 
cada um usava, em média, 1,97 dicionário. 92,1% dos DIJs e 95% dos 
DJIs eram dicionários para aprendizes, ou seja, DBAs, e 80% dos DMs 
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eram DAs publicados na Grã-Bretanha. 39,4% usavam regularmente ape-
nas um dicionário – que era um DIJ –, 35,4% utilizavam dois, geralmente 
um DIJ e um DJI.
Na tradução L

1
-L

2
 e na redação de cartas – ou seja, em atividades de pro-

dução de textos – os sujeitos usam os seguintes dicionários, respectiva-
mente:

 Tradução L
1
-L

2

sempre às vezes nunca
DIJ 36,8% 39,5% 14,9%
DJI 52,2% 30,0% 17,5%
DM (DA) 3,8% 38,5% 57,7%

 Redação de cartas

sempre às vezes nunca
DIJ 36,0% 27,2% 19,3%
DJI 52,2% 32,5% 10,0%
DM (DA) 7,7% 15,4% 50,0%

Como os DBs são usados nas duas atividades produtivas? 
• No caso do DIJ, os autores distinguem “conferir” de “consultar”. 

O DIJ é utilizado sobretudo para conferir; dos 99 sujeitos, 58 fa-
zem isso na tradução, e 56, na redação; confere-se principalmente 
o signifi cado, bem mais raramente o emprego de um item lexi-
cal ou, na tradução, uma informação obtida em outro dicionário. 
Apenas  27 e 16 dos informantes, respectivamente, consultam o 
DB para obter um dado novo; olham-se sobretudo fatos grama-
ticais (9 / 4) e exemplos (9 / 7).

• No DJI, a grande maioria procura equivalentes.
Ensino no uso de dicionários: 46,5% haviam recebido alguma informação 
sobre dicionários; em 37% dos casos, o professor apenas falou sobre os di-
versos tipos que existem e recomendou alguns (sobretudo DIJ); 29% dos 
sujeitos foram instruídos sobre como consultar um dicionário. 

Das respostas, os autores inferem que: 

[...] somente um pequeno número de estudantes consulta um dicionário 
a fi m de buscar uma palavra ou expressão mais apropriada para expressar 
uma idéia. [...] talvez eles primeiro tentem expressar uma (dada) idéia com 
o vocabulário que possuem, e quando não estão seguros a respeito do em-
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prego [...], eles olham no DIJ para conferir. Quando não têm nenhuma 
palavra [inglesa] em mente, eles olham no DJI para achar uma tradução 
para sua idéia. 

Infelizmente, não sabemos o nível de profi ciência dos sujeitos; fi cou 
claro apenas que eles tinham estudado inglês por pelo menos seis anos. De 
qualquer modo, constata-se, mais uma vez, a preferência dos aprendizes 
por DBs, mesmo em se tratando da produção de textos. A utilização de 
DIJs – surpreendente sobretudo no caso da tradução L

1
-L

2
 (mas também 

na redação, na qual muitas vezes se pensa primeiro na LM) – explica-se 
pelo fato de que “há uma desconfi ança dos professores japoneses de inglês 
em relação aos DJIs” devido à má qualidade desses. Entretanto, segundo 
Komuro & Yamada, isso se aplica somente aos mais antigos, já que existe, 
desde meados dos anos 80, “um novo tipo de verdadeiros DJIs para apren-
dizes”; porém, o fato de que existem vários “dicionários de alta qualidade 
destinados à produção de textos não parece ser amplamente conhecido pe-
los professores ou alunos”. 

**********

Müller (2000) 

Na sua dissertação de mestrado (cf. capítulo 7), a autora afi rma ter fei-
to uma pesquisa por questionário em 1997. Os sujeitos eram 36 professores, 
de segundo grau e de escolas particulares de línguas. Müller queria saber sua 
opinião e atitudes com relação ao uso de dicionários. Está implícito que se 
trata tanto de professores quanto de dicionários de línguas estrangeiras.

Resultados (p. 6):
 

88,9% dos informantes consideravam as consultas prazerosas, principal-
mente por enriquecer seu conhecimento (78,1%).
44,4% achavam que a autoridade do dicionário não é superior à do pro-
fessor, apenas diferente; já para 41,6%, o dicionário tem maior autoridade 
por ter sido produzido por um grupo de especialistas; 11,1% não viam 
diferenças entre os dois.
Pelo fato de não terem encontrado todas as palavras procuradas, 55,5% 
dos sujeitos consideravam os dicionários não tão bons quanto esperavam, 
ao passo que 41,6% estavam conscientes de que nenhum dicionário pode 
conter todos os itens lexicais; um professor achou que os usuários não 
sabem procurar as informações contidas nos dicionários.
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47% afi rmaram ter aprendido sozinhos a usarem seus dicionários; segundo 
44%, houve alguma instrução na escola; 94,4% achavam tais instruções 
necessárias, mas apenas 14,7% realizaram atividades de aprendizagem de 
utilização de dicionários nas suas aulas.
Segundo 44,4% dos informantes, seus alunos usam essas obras de referên-
cia raramente em sala de aula ou para a realização de tarefas; na opinião de 
13,9%, eles as utilizam “a toda hora”.
Os professores usam seus dicionários principalmente: na tradução L

2
-L

1
 

(80,5%), na tradução L
1
-L

2 
(25%), na redação em LE (19,6%) e na com-

preensão de leitura (16,6%).
Como objetivos mais freqüentes das consultas, os sujeitos indicaram: em 
primeiro lugar, “confi rmar o sentido dado em outros dicionários”, e, em 
segundo lugar, “verifi car se determinada palavra existe”. Informações sobre 
aspectos morfológicos, sintáticos e fonológicos foram menos procuradas, 
e, surpreendentemente, em último lugar consta a busca do signifi cado.

Infelizmente, Müller deixou de diferenciar entre DMs e DBs. O último 
resultado – a respeito da busca do signifi cado – não é somente surpreendente, 
mas até mesmo duvidoso, contradizendo a afi rmação sobre o objetivo mais 
freqüente das consultas (“confi rmar o sentido dado em outros dicionários”).   

**********

Tall & Hurman (2000) 

O artigo resume parte da pesquisa relatada em Hurman & Tall (1998). 
Os autores apresentam dois estudos. No primeiro, 301 alunos – provavel-
mente britânicos – de francês, de 16 escolas, foram observados durante uma 
prova escrita. Na verdade, foi verifi cado apenas quantas vezes os dicionários 
foram utilizados. (Essa parte poderia estar incluída no capítulo 3 deste livro, 
mas como é bem curta, apresento-a aqui, junto com o resto dos dados.)

Na segunda investigação, feita por questionário imediatamente após 
a prova, solicitou-se a opinião de mais de 1.300 estudantes de 20 escolas de 
segundo grau a respeito de suas consultas. 

Tall & Hurman estavam interessados especifi camente numa compara-
ção entre vários DBs. Tendo escolhido os quatro mais utilizados nas escolas, 
eles os classifi caram em três grupos: dois (A e B) eram do tipo tradicional, 
distinguindo-se apenas pelo número de lemas (70.000 vs. 40.000); um (C) 
tinha um leiaute bem diferente – facilitando as consultas – além de oferecer 
mais informações úteis para o aprendiz; porém, ele continha apenas 20.000 
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verbetes; o quarto (D) tinha menos ainda (10.000), mas nos verbetes estavam 
incluídas ainda mais informações úteis, e ele continha tabelas de conjugação 
mais completas e uma parte com exemplos de cartas. Os DBs C e D podem 
ser considerados dicionários para aprendizes, e fi ca bastante claro que os au-
tores queriam comprovar que esses são melhores para os estudantes.

Resultado (conseguido com uma metodologia bastante complexa) do 
primeiro estudo:

Poucos alunos usaram os dicionários para checar suas respostas. O grupo 
dos estudantes menos adiantados consultou mais no início da prova, en-
quanto o grupo dos mais avançados usou o DB no meio da tarefa.78 

Resultados gerais do segundo estudo (mais de 1.300 informantes):

89% dos sujeitos tinham um dicionário em casa.
88% declararam que o fato de poder usar um DB durante a prova os dei-
xou mais confi antes.
Bem mais que 90% afi rmaram ter conseguido achar o equivalente francês 
de palavras inglesas, e vice-versa.
60% tinham recebido instrução sobre o uso de dicionários; 38% não ha-
viam sido instruídos a respeito da utilização do DB que eles usaram.

Com relação à comparação entre os quatro DBs, apresento apenas os 
dados relativos aos dois DBs que aparecem nos dois primeiros lugares:

DBs considerados melhores:
• quando se tratou de achar um equivalente francês: C (57%), D 

(48%);79 
• para achar um equivalente inglês: C (51%), D (48%);
• quando se quer procurar formas verbais: D (70%), C (50%).

Os resultados seguintes foram obtidos em respostas a perguntas aber-
tas; os autores agruparam as respostas em onze itens. Novamente mostro os 
dados apenas dos dois DBs com as maiores porcentagens.

78 Os autores não informam detalhes sobre o exame. Sabemos apenas que era um exame de 
GCSE (General Certifi cate of Secondary Education). Visto que eles empregam o termo respos-
tas, parece que não se tratou de uma redação. Os alunos mais avançados eram “candidatos de 
High Tier”, os outros eram “candidatos de Foundation Tier”. Sobre High Tier e Foundation Tier, 
veja:    http://www.dfes.gov.uk/qualifi cations/faq.cfm?sID=1#72 (acesso em 06/10/2006).
79 As porcentagens se referem à resposta “sim” à pergunta “Você consegue achar um equiva-
lente...?” Aliás, todas as porcentagens refl etem números concretos diversos, pois cada DB foi 
usado por um número diferente de alunos. 
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Foram considerados DBs:
• com boa diagramação: C (15%), D (13%);
• de leitura mais fácil: D (13%), B (7%);
• nos quais é mais fácil achar palavras: C (40%), D (35%);
• com menor número de lemas: D (42%), C (10%);
• que fornecem mais exemplos ou expressões: C (20%), D (10%);
• que oferecem tabelas ou outras informações sobre verbos: D 

(26%), C (7%);
• que mostram exemplos de cartas: D (12%);
• úteis em exames: B (14%), A (10%) e C (10%);
• que criam confi ança: B (8%), A (7%);80

• sobre os quais não há nada de negativo a dizer: C (43%), D 
(21%);

• nos quais as consultas demoram mais: B (18%), A (12%) e C 
(12%).

Na soma das avaliações, evidenciou-se que os DBs destinados espe-
cialmente a aprendizes – C e D – foram considerados melhores. Quod erat 
expectandum – o que era de se esperar.

**********

Corpas Pastor, Leiva Rojo & Varella Salinas (2001) 

Salientando a importância dos dicionários, os autores verifi caram a sua 
utilização em um determinado grupo de usuários, a saber, alunos de um curso 
de Tradução e Interpretação. Os 271 sujeitos eram quase todos espanhóis, 
que tinham escolhido como LE primeira inglês ou francês, e como segunda, 
principalmente inglês, francês, italiano ou alemão.

Foram aplicados dois questionários. O primeiro, com as perguntas 
quase todas do tipo fechado, foi submetido a alunos do primeiro, segundo, 
terceiro e quarto ano do curso, 212 ao total. O segundo, que foi elaborado 
após a análise dos dados do primeiro e que continha, na maioria, perguntas 
abertas, foi respondido por 59 alunos do fi nal do segundo ano.

As questões diziam respeito à freqüência de uso, tipo de dicionário 
preferido, tipos de informação procurada, problemas enfrentados e críticas.

80 Nas duas últimas questões, os DBs para aprendizes – C e D – surpreendentemente não 
foram bem avaliados como nas outras questões. Os autores acreditam que isso possa ser expli-
cado pelo fato de que os alunos já tinham feito comentários positivos sobre o valor desses DBs. 
Porém, trata-se apenas de uma suposição.
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Os autores mostram os resultados de cada grupo de respondentes do pri-
meiro questionário. Nos dados  do segundo, diferenciam até mesmo por idioma. 
Não cabe apresentar aqui os dados em detalhe, pois eles interessam apenas às 
pessoas ligadas ao referido curso. Basta resumir os resultados gerais:

Os alunos desse curso possuíam pelo menos um DM de espanhol e um 
DB da primeira LE escolhida.
Eles preferiam os DBs, quer gerais quer especializados (por exemplo, de 
economia, de direito).
Praticamente não usavam dicionários onomasiológicos.
Os alunos mais adiantados tendiam a usar dicionários mais freqüentemen-
te, em especial DMs.
As informações mais procuradas eram: equivalentes, defi nições, exemplos de 
uso e ortoépia. As menos procuradas eram: etimologia, remissões internas, 
ilustrações. Imagens eram olhadas apenas em dicionários especializados, onde 
elas ajudam a entender as palavras (por exemplo, em dicionários técnicos).
Os estudantes reclamaram da falta de lemas e, nos verbetes, de maiores 
informações sobre como usar as palavras.
Por outro lado, eles não prestavam muita atenção a indicações (marcas de 
uso, abreviaturas) que poderiam ajudar na escolha da acepção certa.

Os autores concluem que, por um lado, é necessário que os dicionários 
sejam melhorados – sobretudo com a inclusão de exemplos de uso e mais in-
formações – e, por outro, que no curso de tradução seja incluída “uma parte 
dedicada exclusivamente aos dicionários” (p. 255).

**********

Winkler (2001, 2001a)

A autora fez pesquisas por questionário e entrevistas sobre o uso de DEs. Veja 
os resumos em 6.2.

**********

Lew (2002)

O autor relata uma ampla pesquisa realizada em 1999 e 2000. Como 
a análise de todos os dados ainda não foi concluída, apresenta sucintamente 
apenas alguns resultados importantes.
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Os sujeitos foram 712 poloneses de várias regiões e pertencentes a di-
versos grupos sociais. Eles estavam estudando inglês (em 44 turmas de 20 
instituições), tendo vários níveis de competência. A pesquisa incluía um ques-
tionário, um experimento controlado e um questionário preenchido pelos 
professores dos informantes. 

Um dos resultados da pesquisa com questionário (o único que o autor 
apresenta):

A informação mais procurada nos dicionários é o signifi cado (que Lew 
diferencia em “signifi cado”, “equivalentes ingleses” e “equivalentes polo-
neses”). Outros tipos de informação são muito menos procurados; porém, 
nos níveis avançados, os alunos se interessam mais por eles (sobretudo 
a respeito do registro, de colocações, de sinônimos e da pronúncia), de 
modo que a freqüência de busca se aproxima daquela da procura pelo sig-
nifi cado. O interesse por informações sobre colocações cresce constante-
mente, ao passo que a pronúncia é bastante procurada pelos principiantes 
e depois novamente pelos alunos mais avançados. 

Veja os dados sobre o experimento em Lew (2002) em 4.3.1.

**********

Nishimura (2002)

Os sujeitos dessa investigação – que tinha como foco DBs –  foram 
“881” alunos japoneses de inglês (“491” universitários, “352” de segundo 
grau).81 

Principais resultados:

Quantos estudantes compreendem as abreviaturas e símbolos existentes 
nos dicionários? – No caso dos 14 exemplos dados pelo autor (fml, NS, U 
etc.), as respostas variam de 1% a 63%.
Foram feitas principalmente as seguintes críticas aos dicionários: a) são 
pesados demais (23%); b) há equivalentes demais, o que difi culta a escolha  
(17%); c) faltam exemplos (15%); d) as letras são muito pequenas (11%); 
e) falta de expressões idiomáticas (9%).
O que os informantes esperam dos dicionários? – Respostas mais freqüen-
tes: a) fácil de carregar (19%); b) muitos exemplos (17%); c) em duas 
cores (11%); d) mais expressões corriqueiras (7%).

81 Deve haver um erro de digitação ou de cálculo, pois 491 + 352 = 843.
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Quando compraram o DB? – 66% o compraram no início do ensino 
de segundo grau, isto é, na 10ª série, mas a maioria deles comprou 
um tipo de DB destinado a alunos mais avançados, aqueles que se 
preparam para o vestibular. O autor afi rma que tal tipo de DB – mais 
informativo, mais complexo – é difícil demais para estudantes menos 
adiantados.
Por que escolheram seu dicionário? – Respostas mais freqüentes: a) 
recomendação do professor ou da escola (39%); b) há muitos lemas 
(11%); c) há várias informações além da “defi nição”, isto é, do equi-
valente (10%); d) há muitas notas de uso (10%); e) bom tamanho de 
letra (6%). 
Quantos conseguem entender as informações dadas sobre um suble-
ma? – O autor deu o exemplo “what seems (to be [like])” explicando 
depois que se trata de uma subentrada no verbete seem. Resultado: 
86% não entenderam o que a frase queria dizer (suponho que eles não 
tenham entendido os parênteses) e 9% compreenderam somente o que 
os colchetes signifi cavam.

Percebe-se que os informantes eram bem “práticos”, pois queriam que 
os dicionários fossem mais leves e que as letras fossem maiores e em duas 
cores (o que facilitaria a leitura). 

Nishimura também fez algumas perguntas sobre três DBs especí-
fi cos, mas não cabe relatar todos os resultados. Quero somente destacar 
que, mais uma vez, a maioria dos sujeitos deu muita ênfase à clareza do 
leiaute. 

É interessante saber que, segundo o autor, não somente espera-se dos 
estudantes japoneses da segunda parte do ensino de segundo grau (senior high 
school) que possuam um DB, como também a maioria dos professores solicita 
que eles o levem à escola.

É compreensível que Nishimura tenha querido fazer um estudo so-
mente sobre DBs, mas é uma pena que não tenha incluído algumas perguntas 
sobre posse e uso de DMs e sobre qual tipo é preferido. O ponto positivo 
dessa pesquisa é o grande número de sujeitos, porém, pode-se lamentar a falta 
de certas perguntas importantes, por exemplo, sobre circunstâncias de uso, 
motivos de consulta, informações procuradas. Por outro lado, o autor, de cer-
ta maneira, explica essa falta ao dizer que ele queria investigar especifi camente 
os problemas e reclamações dos usuários (p. 243) e, por isso, “enfatizou exa-
geradamente o lado não acadêmico do dicionário” (p. 251).  

**********
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Wingate (2002) 

Como parte de sua pesquisa de doutorado (cf. 4.1.2), a autora fez 
uma enquete sobre o uso de dicionários entre universitários chineses de 
Hong Kong, para os quais o inglês era a L2, pois esse era a língua de en-
sino nas universidades. Por isso mesmo, o idioma usado no questionário 
foi o inglês. Querendo evitar uma falha de outras enquetes, a saber, o 
número exagerado de perguntas, Wingate incluiu apenas quinze, tratando 
das seguintes questões: os próprios sujeitos; suas preferências por DBs ou 
DMs; avaliação dos dicionários; fi nalidades do uso de dicionários; instru-
ção sobre o uso. 

Os sujeitos foram 97 aprendizes de LE, sendo 47 de francês e 50 de 
alemão, todos tendo estudado a respectiva LE entre 480 e 560 horas-aula.

Resultados gerais:82

Preferências por tipos de dicionários:
• AA: DB/A-I – 100%; DB/A-C – 4%; DM/A – 2%.
• AF: DB/F-I – 89,4%; DM/F – 19%; DB/F-C – 17%.

Preferências por tipos de dicionários usados para consultar itens lexicais 
do inglês:

• AA: DB/I-C – 82%; DM/I – 26%.
• AF: DB/I-C – 70,5%; DM/I – 29,5%.

Nunca usaram (nem tentaram usar) algum DM da respectiva LE: AA: 
71,7%; AF: 38,6%.
Razões para não usar algum DM da LE: falta de compreensão das de-
fi nições (AA – 95,7%; AF – 80%); as consultas demoram demais (AA 
– 6,5%; AF: 8,9%).
Razões para não usar um DB LE-C (ou seja, alemão-chinês ou francês-
chinês): o chinês é muito diferente da LE, por isso as traduções freqüen-
temente são incorretas (AA – 54,3%; AF – 41,2%); em Hong Kong, a 
aquisição é difícil ou falta escolha (AA: 22,9%; AF: 35,6%).
Razões para usar o DB alemão-inglês ou francês-inglês: é mais fácil encon-
trar e compreender as palavras (AA –  46,8%; AF – 71,4%); as traduções 
são mais precisas (AA – 27,7%; AF – 21,4%); há mais escolha entre diver-
sos dicionários (AA – 10,6%; AF – 14,3%); ajuda a melhorar o inglês (AA 
– 6,4%; AF – 4,8%).

82 Abreviaturas: A = alemão; AA = aprendizes de alemão; AF = aprendizes de francês; C = 
chinês; F = francês; I = inglês.
Nem sempre todos os sujeitos responderam, de modo que as porcentagens se referem a quan-
tidades diversas de alunos. O menor número foi o da pergunta sobre as razões de não se usar o 
DB de alemão-chinês ou de francês-chinês (AA: 35; AF: 17).
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Sugestões para melhorias nos DBs: maior número de exemplos (AA: 
52,3%; AF: 47,2%). Outras sugestões – como “signifi cado” ou “gramá-
tica” – mostraram o “baixo nível de consciência metalexicográfi ca” dos 
sujeitos (p. 98). 
Informações procuradas “muito freqüentemente” ou “freqüentemente” 
pelos alunos dos dois grupos: signifi cado – 99%; ortografi a – 66%; gra-
mática – 63,9%; exemplos – 58,8%; pronúncia – 7,2%.
Receberam instrução sobre o uso de dicionários (entre 93 respondentes): 
na escola de primeiro grau (sobre DBs – 35,5%; sobre DMs – 11,8%); 
no segundo grau (DBs – 16,1%; DMs – 31,2%); na universidade (DBs: 
6,5%; DMs – 7,5%). 

**********

Assirati (2003)
[Höfl ing 2006: 96s.]

Em uma parte da sua tese de doutorado, Assirati relata uma inves-
tigação feita por questionário entre 64 estudantes universitários de Língua 
Inglesa do primeiro ano de cursos de Tecnologia em Processamento de Dados 
e Secretariado Executivo Trilíngüe. 

Resultados:

A maioria dos alunos afi rmou usar preferencialmente o DB nas atividades 
escolares.
Segundo eles, a principal função do dicionário é fornecer o signifi cado das 
palavras desconhecidas. 
A maioria não entende os símbolos e abreviaturas. 
93% dos sujeitos continuaram usando na faculdade o mesmo dicionário 
que já usavam na escola.

**********

Machado (2003) 

A autora examinou questões relacionadas ao uso do DB e à ativi-
dade de pré-leitura em aulas de inglês. Os sujeitos eram aprendizes brasi-
leiros de inglês, de nível básico, inicialmente sete, mas depois apenas três. 
Analisando as gravações de quatro aulas desses três alunos assim como 
as respostas a um questionário e em entrevistas, Machado constatou que 
dois dos três alunos eram claramente a favor da utilização do DB e que 
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todos os três “mesmo nas aulas com atividade de pré-leitura, onde era 
esperado que os alunos não consultassem o dicionário, eles acabaram por 
usá-lo para certifi carem-se do signifi cado das palavras desconhecidas” (p. 
59). A autora afi rma ainda que “a maioria dos alunos acredita no poten-
cial das atividades de pré-leitura, porém, alguns também acreditam que o 
uso do dicionário bilíngüe por alunos de nível básico sempre continuará 
existindo, mesmo que seja para verifi car se o signifi cado do léxico desco-
nhecido confere com o que eles imaginavam”   (p. 96).

É claro que, devido ao ínfi mo número de sujeitos, os resultados da 
pesquisa não podem ser generalizados. Por outro lado, eles confi rmam os de 
outros estudos que mostraram que alunos de nível básico sentem a necessida-
de de consultar DBs.

**********

Conceição (2004)

Fazendo uma pesquisa sobre a aprendizagem do vocabulário em língua 
inglesa, a autora também solicitou a seus 51 informantes brasileiros – uni-
versitários que estavam freqüentando um curso de Inglês Instrumental – que 
preenchessem um questionário tratando de suas crenças em relação ao uso 
de dicionários.83 Havia cinco questões, em cada uma das quais os sujeitos 
tinham que escolher entre várias alternativas. 

Apresento os resultados das três questões mais diretamente ligadas à 
utilização de dicionários, somando, por um lado, as respostas “concordo” e 
“concordo plenamente”, e, por outro, “discordo” e “discordo plenamente”. 
A autora  indicou apenas os números de sujeitos (p. 163ss.), mas calculei as 
porcentagens:

O dicionário na aprendizagem de LE:
• deve ser utilizado durante a leitura de textos: 76,5% concordaram;

83 Traçando o perfi l dos sujeitos, ela afi rma (p. 128) que eles declararam o seguinte sobre a 
freqüência de uso de dicionários durante a leitura em língua inglesa: nunca – 14%; raramente 
– 24%; alguma vez – 39%; freqüentemente – 14%; sempre – 10%.  Na p. 133, ela mostra 
ainda as respostas dos informantes a respeito das orientações recebidas por seus professores no 
caso de encontrarem uma palavra desconhecida no texto: consultar diretamente o dicionário 
– 43%; utilizar o contexto e o dicionário – 19,6%; consultar diretamente o dicionário ou o 
professor – 19,6%; utilizar o contexto – 5,9%; consultar o dicionário e utilizar outras estraté-
gias – 5,9%; utilizar outras estratégias e o dicionário – 3,9%.
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• não auxilia a aprendizagem de palavras novas: 80% discordaram;
• é uma tarefa cansativa: 62,7 concordaram.

Para ler melhor em inglês, o leitor deve utilizar um dicionário:
• inglês-português: 58,8% concordaram;
• inglês-inglês: 64,7% concordaram;
• qualquer dicionário: a maioria teve uma atitude neutra ou discordou.84

A melhor maneira de ler inglês (nesta questão, menciono apenas as respos-
tas que dizem respeito ao uso de dicionários):

• consultar o dicionário assim que as palavras vão surgindo: 66,7% 
discordaram;

• inferir o signifi cado das palavras desconhecidas e checar no di-
cionário: 80,4%;

• utilizar o contexto e não utilizar o dicionário: 62,7% discorda-
ram.

Como se vê, esses informantes deram bastante importância aos dicio-
nários, somente não concordando com a idéia de que, na leitura de textos, 
deva-se imediatamente consultar o dicionário quando ocorrer uma palavra 
desconhecida.

Veja também Conceição (2004) e Conceição (2004a) no capítulo 
4.4.2.2.

**********

Sánchez Ramos (2004a)

Nesse artigo, a autora apresenta um estudo que aparentemente faz par-
te da sua pesquisa de doutorado (Sánchez Ramos 2004).85 Ela queria “colher 
informações sobre o uso de dicionários” por alunos de um curso de Tradução 
e “conhecer a atitude [desses alunos] em relação a diversos tipos de ferramen-
tas de referência”. Para isso, usou um questionário com 39 perguntas, que foi 
preenchido por 98 estudantes espanhóis matriculados no primeiro ou segun-
do ano do referido curso.86 

84 Nota-se que alguns sujeitos são a favor do uso tanto do DB quanto do DM (pois a soma das 
duas porcentagens é mais de 100). Devido ao fato de que o DB obteve um número maior de 
respostas no nível “concordo plenamente”, a autora diz que o resultado confi rma “os estudos 
que apontam os dicionários bilíngües como preferidos dos alunos” (p. 159). Entretanto, na 
verdade, a maioria (64,7%) optou pelo DM quando se somam as alternativas “concordo ple-
namente” e “concordo”.  
85 Ela diz na nota 4 que o questionário completo se encontra na sua tese.
86 A autora omitiu o fato de que, aparentemente, a LE dos alunos era o inglês.
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Resultados:

Tipo de dicionário mais usado: 
DB DM inglês DM espanhol

Pela média dos alunos 87,8% 10,2% 2%
Pelos alunos do 1º ano 91,8% 8,2% 0%
Pelos alunos do 2º ano 83,7% 12,2% 4,1%

Consulta das introduções e de apêndices:
DB DM inglês DM espanhol

Lista de abreviaturas 87,8% 10,2% 2%
Verbos irregulares 91,8% 8,2% 0%
Informação gramatical 83,7% 12,2% 4,1%

Freqüência de uso87 – alunos do 1º ano:
DB DM inglês DM espanhol

Todos os dias 70,8% 26,5% 40,8%
2 ou 3 vezes por dia 16,7% 8,2% 4,1%
1 vez por semana 12,7% 51% 42,9%
Menos 0% 13,3% 12,2%

Freqüência de uso – alunos do 2º ano:
DB DM inglês DM espanhol

Todos os dias 59,2% 20,4% 36,7%
2 ou 3 vezes por dia 6,1% 6,1% 4,1%
1 vez por semana 28,6% 49% 44,9%
Menos 6,1% 24,5% 14,3%

Circunstâncias de uso:
DB DM inglês DM espanhol

Expressão escrita 17,3% 26,5% 38,8%
Leitura 33,7% 28,6% 25,5%
Expressão oral 1% 1% 3,1%
Tradução L2-L1 44,9% 41,8% 2%
Tradução L1-L2 3,1% 2% 27,6%

87 Os números referentes ao DM espanhol – expostos nas duas tabelas seguintes – não combi-
nam com os números da primeira tabela segundo os quais o DM era muito pouco usado.
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Informações mais procuradas:
• no DB: equivalentes – 80,6%; ortografi a – 25,5%; exemplos – 

16,4%;
• no DM inglês: defi nições – 74,5%; ortografi a – 22,4%;
• no DM espanhol: defi nições – 60,2%; ortografi a – 30,6%; marcas 

de uso – 33,7%.
Maiores problemas nas consultas: 

• não achar o lema procurado: 31,6%; 
• não achar a informação procurada – 32,7%; 
• não compreender as defi nições – 26,5%.

Razões das difi culdades: 
• falhas do seu dicionário: 45,9%; 
• falta de familiaridade com o dicionário – 25,5%; 
• falta de habilidade de uso – 12,2%;
• falta de clareza no leiaute do dicionário – 12,2%.

Instruções sobre o uso de dicionários: 45,9% não as haviam recebido; dos 
outros, apenas 2% haviam sido instruídos exaustivamente.
Sobre dicionários eletrônicos:

• Não conheciam dicionários em CD-ROM: DB – 70,4%; DM 
inglês – 78,6%; DM espanhol – 60,2%.

• Conheciam dicionários online: DB – 61,2%; DM inglês – 41,8%; 
DM espanhol – 64,3%.

• Consideraram-se “bons usuários”: 4,1%. (Diante desse número 
muito baixo, a autora opina que os números bastante altos refe-
rentes ao conhecimento de dicionários online não são tão encora-
jadores quanto poderiam parecer.)

• Entre as vantagens dos dicionários eletrônicos foram menciona-
dos: acesso rápido e fácil, utilidade.

• Desvantagem: é preciso aprender a utilizá-los. (Nas palavras da 
autora: falta de habilidade em usá-los.) 

**********
Muráth (2005) 

A autora apresenta uma pesquisa que realizou entre 1999 e 2001 na 
Faculdade de Ciências Econômicas de uma universidade húngara. Ela queria 
estudar o uso de dicionários por alunos de Tradução, na área de economia, 
mas incluiu também – e até mais – outros alunos. Mais exatamente, os sujei-
tos foram 164 estudantes de Ciências Econômicas (grupo E) e 30 alunos que 
também estudavam economia, e, além disso, tradução de textos econômicos 
(grupo T). Muráth não dá nenhuma informação sobre a estrutura desse curso 
de Tradução. Os alunos do grupo E estudavam Alemão Econômico, ou seja, 
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Alemão para Fins Específi cos na área da economia, e os do grupo T apren-
diam a traduzir textos econômicos entre o húngaro e o alemão.

O estudo foi feito por questionário. Apenas 20 alunos do grupo T e 
44 do grupo E responderam a perguntas abertas a respeito de suas críticas e 
expectativas perante os dicionários.

Com relação aos percentuais indicados a seguir, não se deve esquecer 
que eles se referem a números absolutos bem diferentes (164 no grupo E, 30 
no grupo T).

Resultados (em percentuais):
Freqüência de uso:

DBs comuns DMs comuns Dicionários de economia
Grupo T Grupo E Grupo 

T
Grupo 

E
Grupo T Grupo E

Freqüentemente 83 81 46 6 50 6
Raramente 17 17 27 18 43 30
Nunca 0 2 20 48 7 25

Informações mais procuradas:88

Grupo T
na tradução L2-L1 na tradução L2-L1

Equivalente 96 90
Sinônimos 52 70
Colocações 50 70
Informação gramatical 50 73
Ortografi a 32 46
Outras 10 11

Grupo E (sem distinção de situação de uso)

Equivalente 90
Sinônimos 38
Ortografi a 36
Informação gramatical 34
Colocações 16
Pronúncia 6
Outras 5

88 Infelizmente, nesse quesito a autora não diferencia entre os diversos tipos de dicionários. No 
último, ela não especifi ca se são DBs ou DMs.
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Informações que os alunos desejam obter num dicionário especializado:

Grupo T
(20 informantes)

Grupo E
(44 informantes)

Exemplos/contexto 55 48
Explicações dos lemas 55 16
Sinônimos 35 25
Termos técnicos 30 36
Equivalentes 10 16
Antônimos 5 0

Nos dados pode-se ressaltar a preponderância dos DBs nos dois gru-
pos. Em conseqüência disso, nos dois grupos a informação mais procurada é 
o equivalente. Curiosamente, os estudantes de economia não sentem muita 
necessidade de consultar dicionários de economia (6% vs. 50% no grupo T). 
Mas os dois grupos concordam em desejar como informação mais importante 
exemplos de uso. Talvez pelo fato de que dicionários especializados de qual-
quer maneira registram termos técnicos, estes foram mencionados por apenas 
cerca de um terço dos alunos dos dois grupos como algo que se espera ou 
deseja em tal dicionário.

**********

Teixeira (2005) 

A autora fez uma enquete em duas etapas. Na primeira, um questioná-
rio piloto foi preenchido por 130 alunos brasileiros de primeiro grau, de 10 a 
14 anos. Depois da análise, o questionário foi melhorado, e a nova versão foi 
preenchida por 156 estudantes, também de primeiro grau. Todos os alunos 
estavam aprendendo espanhol e usavam DBs. 

Teixeira apresenta os dados das duas etapas separadamente, mas depois 
junta os resultados dos dois questionários em gráfi cos. Veja:

Critérios mais importantes de escolha do dicionário: quantidade (grande) 
de verbetes – 40%; a livraria oferece – 30%; preço (menor) – 20%.
O DB é usado na aula de espanhol: sim – 98%; não – 2%.
Freqüência de uso: muitas vezes – 60%; algumas vezes – 35%; poucas 
vezes – 5%.
O DB é mais usado: durante a leitura de textos em espanhol – 60%; em 



147

2. ENQUETES

exercícios de expressão escrita – 40%.
A necessidade de consultar o DB se faz sentir: em exercícios escritos – 
40%; na interpretação de textos – 30%; na produção de textos – 15%; em 
exercícios orais – 10%.
Procura-se no DB: a tradução (o equivalente) – 80%; a ortografi a – 20%.
Quando não encontram a palavra procurada, as causas são, na opinião 
dos sujeitos: a palavra não existe – 23%; o DB não é bom – 18%; eles não 
souberam procurar – 12%. 47% disseram que esse fato é um “aviso de que 
pode haver outra [palavra] equivalente”! 
Os alunos sentiram mais falta de: número maior de verbetes – 35%; gírias 
– 25%; exemplos – 16%; diálogos – 10%; desenhos – 8%. 6% não senti-
ram falta de nada. 

A autora também fez um teste, cujo relato será resumido em 3.2. 

**********
Höfl ing (2006)

Como revela o título dessa tese de doutorado, o objetivo principal foi 
traçar o perfi l de certos usuários de dicionários. Foi feita uma investigação por 
questionário. A autora descreve detalhadamente os procedimentos de elabo-
ração do questionário e de seleção dos sujeitos.

Uma primeira versão do questionário foi submetida a dois professores 
experientes. Após modifi cações, foi realizado um estudo-piloto (Höfl ing não 
revela o número de participantes), seguido de novas modifi cações e de mais 
uma avaliação por dois outros professores.

Na versão fi nal, as perguntas estavam agrupadas em três seções.
Como informantes foram escolhidos estudantes de cursos de Letras-

Inglês de três universidades brasileiras. 197 alunos – dos vários anos dos cur-
sos – preencheram o questionário. Para a análise, foram selecionados aleato-
riamente 50 questionários de estudantes de cada universidade. Portanto, a 
pesquisa se baseia nas respostas de 150 sujeitos. Cada um dos quatro anos dos 
cursos estava representado por um total de 37, 39, 30 e 38 alunos, respectiva-
mente; em uma das universidades, na qual existe um quinto ano, 6 estudantes 
desse quinto ano participaram da enquete.

Resultados principais da segunda parte do questionário (sobre o uso de 
dicionários) consistindo em 25 perguntas:  

(No questionário havia cópias de dois verbetes de dicionários de inglês, 
e pediu-se aos sujeitos para escolherem os termos corretos para 7 tipos 



148

HERBERT ANDREAS WELKER

de informações, além do termo verbete.) Quantidade de termos indicados 
corretamente: 8 – 14%; 6 – 33%; 5 – 16%; nenhum (isto é, não respon-
deram) – 12%; demais respostas – 25%.  
51% usavam DMs (mais exatamente DAs). Os mais utilizados eram o 
LDOCE (31 sujeitos), o OALD (25) e o Cambridge Advanced Learner´s 
Dictionary (16).
93% usavam DBs. Os dois mais utilizados eram o Michaelis Inglês-Portu-
guês (43) e o Dicionário Oxford Escolar:  para estudantes brasileiros de inglês 
(36).
Posse de dicionários: DMs e DBs – 40%; DBs – 31%; DMs - 21%.
 71% se disseram satisfeitos com o(s) dicionário(s) que usavam; os 
outros, não.
Avaliação da apresentação dos dicionários:

• qualidades dos DMs: (1) ilustrações, fi guras, tabelas, quadros ex-
plicativos; (2) índice; (3) texto colorido; (4) separação de sílabas. 
(A autora não apresenta percentuais.)

• qualidades dos DBs: (1) formato prático e fácil consulta; (2) loca-
lização rápida.

• defeitos de DMs e DBs: letra pequena.
 Avaliação do conteúdo dos dicionários:

• qualidades dos DMs: exemplos; defi nições completas e em lingua-
gem simples; informações gramaticais.

• qualidades dos DBs: a consulta é rápida;
• defeitos dos DMs: defi nições não-objetivas e complexas; difi cul-

dade de se encontrar a acepção certa;
• defeitos dos DBs: número insufi ciente de verbetes e de expressões 

idiomáticas; falta de exemplos, de informações gramaticais, de no-
tas culturais e de uso; falhas na transcrição fonética.

Informações consideradas fundamentais (em ordem decrescente): defi -
nição/signifi cado; transcrição fonética; exemplos; tradução; informações 
gramaticais; notas de uso; expressões idiomáticas; foram consideradas bem 
menos importantes: verbos irregulares; ilustrações/tabelas; remissões (“re-
ferência cruzada”).
Freqüência de utilização dos dicionários em diversas circunstâncias de 
uso:
 Tradução

DM: sempre – 18%; regularmente – 13%; às vezes – 18%; 
nunca – 55%; 
DB:  sempre – 51%; regularmente – 25%; às vezes – 20%; 
nunca – 4%;

 Redação
DM: sempre – 23%; regularmente – 21%; às vezes – 9%; nun-
ca – 47%; 
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DB:  sempre – 41%; regularmente – 21%; às vezes – 24%; 
nunca – 14%;

 Leitura
DM: sempre – 22%; regularmente – 11%; às vezes – 18%; 
nunca – 49%; 
DB:  sempre – 42%; regularmente – 18%; às vezes – 27%; 
nunca – 13%;

Compreensão oral
DM: sempre – 11%; regularmente – 7%; às vezes – 20%; nun-
ca – 62%; 
DB:  sempre – 25%; regularmente – 15%; às vezes – 27%; 
nunca – 33%;

Preparação para uma exposição oral
DM: sempre – 22%; regularmente – 8%; às vezes – 15%; nun-
ca – 55%; 
DB:  sempre – 38%; regularmente – 15%; às vezes – 25%; 
nunca – 22%;

Preparação de aulas
DM: sempre – 25%; regularmente – 9%; às vezes – 8%; nunca 
– 58%; 
DB:  sempre – 42%; regularmente – 14%; às vezes – 18%; 
nunca – 26%;

Leitura da introdução: sim – 60%; não – 40%.
Motivos mais freqüentes da preferência pelo DM ou pelo DB:

• DM: a defi nição é completa – 18%; o verbete contém exemplos 
– 16%; a defi nição é clara – 15%;

• DB: a defi nição é clara – 16%; os exemplos são claros – 13%; o 
verbete contém informações gramaticais úteis – 13%.

Freqüência de situações em que o aluno não acha a informação procurada:
• DM: freqüentemente – 6%;  às vezes – 39%; raramente – 29%; 

nunca – 26%; 
• DB: freqüentemente – 20%;  às vezes – 63%; raramente – 13%; 

nunca – 4%. 
O dicionário foi recomendado pelo professor: 71%.
O aluno pediu orientação do professor para a escolha do dicionário: 
50%.
Houve aula(s) explicativa(s) sobre o uso de dicionários: sim – 31%; não 
– 56%; não lembra – 13%.
94% achavam os exemplos importantes e afi rmaram que os lêem.
A transcrição fonética foi considerada importante por 97% dos sujeitos, 
mas costumava ser lida por apenas 54%.
59% já usaram o DM e o DB juntos. Esses alunos consultavam geralmen-
te primeiro o DM, depois o DB (para verifi car a compreensão).
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Informações mais procuradas (em ordem decrescente):
• DM: informações sobre o uso; exemplos; ortografi a; pronúncia; 

explicação do signifi cado; informações gramaticais;
• DB: ortografi a; explicação do signifi cado; equivalente; informa-

ções gramaticais; exemplos; informações sobre o uso.

Um fato positivo dessa investigação é a separação de dados referentes 
a DMs e DBs. Infelizmente, a autora não tratou à parte os DHs (“semibilín-
gües”), e, em alguns casos, ela não apresenta dados quantitativos.

Höfl ing incluiu uma terceira parte no seu questionário. Porém, essa 
parte representa, na verdade, não uma enquete sobre fatos e opiniões, e sim 
um teste de leitura, pois solicitou-se aos sujeitos que lessem um texto e res-
pondessem a perguntas, primeiro sem utilizar dicionários, e depois com con-
sulta. Veja Höfl ing (2006) no subcapítulo 3.2.

**********
Nesi (no prelo)89

Trata-se de um estudo sobre o uso de dicionários eletrônicos e especial-
mente sobre o aproveitamento de uma ferramenta existente em alguns deles 
que é o “caderno de vocabulário” (“vocabulary notebook”). Lembrando que 
aprendizes muitas vezes são aconselhados a manterem cadernos em que regis-
tram 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 
G, de “graduação”). A esses 32 sujeitos, que receberam informações sobre as 
peculiaridades do dicionário (abreviado MED), solicitou-se que anotassem 
seus hábitos de consulta durante dez semanas. Após cinco semanas, eles pre-
encheram um questionário sobre esses hábitos. Como as respostas mostra-
ram que os alunos usavam freqüentemente dicionários eletrônicos portáteis 
(DEPs) e software bilíngüe, Nesi distribuiu um outro questionário a 14 estu-
dantes de graduação, além de entrevistar alguns sujeitos dos dois grupos e de 
examinar listas e cadernos de vocabulário.

89 Segundo comunicação pessoal da autora, o trabalho foi escrito em 2003.
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Resultados:

Preferências (os números referem-se aos pontos dados conforme o grau 
de preferência, entre +2 e –2): DBE (dicionário eletrônico bilíngüe) – 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 afi rmaram que haviam aproveitado diversas ferramentas 
do MED: acrescentando anotações em verbetes (7), criando listas de pala-
vras (8) ou fazendo um teste de vocabulário (5). 
Quase todos os 26 chineses e 3 japoneses usavam DEPs nas aulas e afi rma-
ram 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 lexicográfi co 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 dicionários 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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3. Pesquisas sobre o uso
efetivo de dicionários

O título deste capítulo não consegue revelar exatamente quais tipos de 
pesquisas estão agrupados aqui. Ele deveria continuar assim: “mas não sobre o 
efeito do uso”. Pois os estudos reunidos aqui se diferenciam, por um lado, da-
queles feitos com questionários, nos quais os sujeitos apenas fazem afi rmações 
– dizendo o que acham que corresponde aos fatos – ou expressam opiniões, 
e, por outro lado, de investigações que, quando bem conduzidas, mostram o 
efeito do uso do dicionário.

Portanto, neste capítulo encontram-se resumos de pesquisas em que 
se verifi cou apenas de que maneira os sujeitos consultam os dicionários. Essa 
verifi cação pode ter ocorrido de várias maneiras: através de protocolos (es-
critos, retrospectivos ou orais), a observação direta e/ou testes (cf. 1.3). Nos 
testes, ao contrário daqueles realizados nas pesquisas sobre o efeito do uso, 
não se fazem comparações entre a utilização e a não-utilização dicionários, 
mas quer-se saber tão-somente de que modo, ou com que habilidade, as obras 
de referência são consultadas. 

Em vários desses estudos, ocorreu uma avaliação das consultas, dife-
renciando-se as bem-sucedidas das malsucedidas e ainda, às vezes, das parcial-
mente bem-sucedidas. Contudo, visto que não foi avaliado o efeito do uso 
de dicionários sobre a tarefa realizada, os relatos de tais  pesquisas, conforme 
foi explicado no fi nal de 1.2,  estão resumidos aqui, e não nos capítulos ou 
subcapítulos sobre o efeito do uso. 

Como foi dito em 1.4.2, vários autores falaram de pesquisas sobre as 
habilidades de consulta, ou reference skills, sem, muitas vezes, distinguirem os 
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métodos empregados, embora haja uma diferença grande entre um questio-
nário no qual os sujeitos dizem de que maneira eles procurariam determina-
das informações (cf., em 2.2, a questão 19 em Béjoint 1981), um protocolo 
oral ou retrospectivo no qual relatam como procederam de fato (cf., em 5.1.1, 
Bogaards 1990) e um teste em que se avaliou sua habilidade. 

Não serão tratados aqui aqueles estudos nos quais se pesquisou alguma 
questão especial ou algum componente dos dicionários, como por exemplo, a 
infl uência da LM ou  de determinados tipos de defi nição. A tais investigações 
especiais está reservado o capítulo 5. E os resumos das poucas pesquisas sobre 
o uso efetivo de dicionários eletrônicos encontram-se em 6.2. 

Como no segundo capítulo, distingo aqui pesquisas sobre DLMs usa-
dos por falantes nativos (3.1) daquelas em que os sujeitos procuravam infor-
mações sobre itens lexicais em alguma língua estrangeira (3.2). 

3.1 Pesquisas sobre o uso efetivo de 
DLMs por falantes nativos

Descamps & Vaunaize (1983) 

Veja os detalhes dessa pesquisa no capítulo 2.2. Como foi dito lá, os auto-
res, além de aplicar um questionário, pediram que se fi zessem protocolos de uso. 
59 informantes – franceses – devolveram seus “cadernos de uso” preenchidos em 
casa. Solicitara-se que eles anotassem diariamente, durante um mês, os detalhes 
de suas consultas – no máximo doze – a DLMs. Nos cadernos que lhes haviam 
sido entregues, existia uma grade com seis colunas, nas quais as informações a 
serem colocadas eram: título e ano de publicação do dicionário, data de consul-
ta, palavra procurada, “objeto” da consulta (isto é, informação procurada), cir-
cunstância da consulta (ou situação de uso), informação obtida (e, caso ela fosse 
insatisfatória, a razão da insatisfação). Havia doze linhas, para as doze consultas 
previstas. Os autores dizem (p. 93) que esses cadernos foram preenchidos “mais 
ou menos” (“peu ou prou”), considerando como “completamente preenchidos” 
aqueles em que doze consultas estivessem anotadas. 

Resultados:
A disposição em preencher os cadernos variou conforme o grupo social 
a que os sujeitos pertenciam: professores – 79% do grupo; profi ssionais 
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de nível médio ou superior – 67%; donas de casa – 38%; pessoas com 
pouca qualifi cação – 26%. 
Número de palavras procuradas por informante: 6 sujeitos consultaram 
mais de 12 vezes; 12 palavras foram procuradas pelo maior número de 
sujeitos, a saber, 12, ou seja, 20%; os outros informantes fi zeram menos 
consultas; o segundo maior número deles (15%) consultou apenas 3 vezes. 
Os professores fi zeram, em média, 8 consultas, os profi ssionais de nível 
médio ou superior, 6,3, e os dois outros grupos (em cada um dos quais 
apenas seis haviam devolvido o caderno), 6,8.
Categoria das 449 palavras procuradas: substantivos comuns – 55%; no-
mes próprios – 20%; verbos – 13,3%; adjetivo ou particípio – 8,7%; ou-
tras – 3%.  
Dicionários consultados e informação procurada: dados insufi cientes.
Circunstância de uso:
Os autores, tendo tentado agrupar em “recepção”, “produção” e “recepção 
e produção” diversas situações de uso mencionadas pelos sujeitos, con-
seguiram fazer isso no caso de 427 das 449 consultas: recepção – 56%; 
recepção e produção – 26%; produção – 13%.
“Canal de comunicação” onde a palavra que foi consultada havia sido en-
contrada: impressos (livros, jornais etc.) – 52%; manuscritos, cartas – 17%; 
conversação, discussão – 9%; TV, cinema, teatro – 5%; outros – 16,9%.
Motivos de insatisfação: sem revelar dados, os autores apenas mencionam 
alguns motivos, a saber, contradições entre diversos dicionários; defi nições 
em círculo; remissões; falta de termos e locuções freqüentes; falta de defi -
nição completa; falta de palavras antiquadas ou envelhecidas. 

O problema com essa parte da pesquisa é que, dos 59 cadernos devol-
vidos, apenas 23 mostraram consultas a mais de 10 palavras. Como se perce-
be nos resultados, poucas informações seguras foram conseguidas a respeito 
do uso de dicionários. E, sobretudo, visto que esses protocolos foram feitos 
em casa, não se sabe se os sujeitos disseram a verdade.   

**********

Mitchell (1983)  
[Hartmann (1987: 15), Ripfel & Wiegand (1988: 505s.), Béjoint (1994 

[2000: 162], Nesi & Meara (1994: 3s.), Dolezal & McCreary (1999: 84); Nesi 
(2000: 76s.), Thumb (2004: 15)]

 A autora estava fazendo uma ampla pesquisa sobre estratégias de lei-
tura empregadas por crianças escocesas quando lêem textos em LM. Como, 



156

HERBERT ANDREAS WELKER

na leitura, pode ocorrer a utilização de dicionários, Mitchell (que chama os 
sujeitos de children, crianças, que estavam no início da adolescência) queria 
verifi car de que maneira elas fazem as consultas, ou seja, como elas extraem 
as informações procuradas. 

Os sujeitos do seu estudo foram 94 alunos da 6ª e 7ª séries. 
Nenhum dos autores que se referem a essa pesquisa informa através de que 

método Mitchell conseguiu os resultados (a não ser mediante os dados de um 
teste descrito abaixo), isto é, de que maneira as consultas foram observadas.

Segundo Hartmann, a estratégia de leitura que os alunos tiveram que 
adotar foi chamada de “search-do reading” (como consta no próprio título do 
artigo de Mitchell), ou seja, eles deviam procurar a informação mais relevante 
no dicionário e aplicá-la na compreensão do texto.

Ripfel & Wiegand, que fazem o resumo mais completo, informam o 
seguinte:

Os sujeitos tiveram que fazer um teste que consistiu em 5 unidades.

Tarefa da unidade 1: procurar no DLM 5 palavras cujas primeiras 3 letras 
são iguais;
unidade 2: procurar palavras monossêmicas e completar frases com elas 
(por exemplo: “A hobo is another name for ....”);
unidade 3: olhar uma palavra polissêmica e anotar o signifi cado que ela 
tem num dado contexto; 
unidade 4: na primeira parte, indicar o número de classes gramaticais 
existentes em determinado verbete; na segunda parte, procurar o verbete 
de determinada palavra e contar quantas classes gramaticais existem nele 
(havia frases a serem completadas com o número; por exemplo, “speed can 
be used as ... parts of speech”);
unidade 5: novamente (como na unidade 3) procurar o signifi cado que 
uma palavra tinha em determinada frase; porém, desta vez, as palavras se 
encontravam em verbetes longos e algumas pertenciam a várias classes.

  

Resultados:
Os alunos tiveram sérias difi culdades nas consultas. Segundo Ripfel & 

Wiegand,  Mitchell constatou as seguintes:

achar o próprio verbete (ou seja, problemas com o alfabeto);
encontrar o sublema;
completar as frases da unidade 2 (porque não entendiam as defi nições no DLM);
achar, na unidade 3, a acepção certa (porque não entendiam as subdivisões 
existentes no DLM ou porque não compreendiam as palavras das defi ni-
ções);
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distinguir as diversas classes a que uma palavra pertence (às vezes, eles não 
olharam o verbete inteiro, outras vezes, procuraram até em verbetes vizi-
nhos, não percebendo onde começam e terminam os verbetes).

A tarefa da unidade 5 corresponde a uma situação de consulta real e 
era tão difícil que ela foi submetida somente aos melhores alunos da 7ª série, 
muitos dos quais não conseguiram executá-la com sucesso, devido à comple-
xidade dos verbetes. 

Nesi & Meara, Nesi e Thumb citam exemplos de frases que os sujeitos 
completaram (trata-se aparentemente da tarefa da unidade 2) e observam 
que Mitchell percebeu que as crianças cometem, entre outros, dois tipos de 
erros: 1) elas se concentram na parte da defi nição que compreendem e em-
pregam-na; por exemplo: a frase “An aspen is a kind of ...” foi completada com 
“leave(s)” ou “quiver”, em vez de “poplar” porque as crianças não conheciam 
“poplar” na defi nição de “aspen” que constava no dicionário: “A kind of poplar 
whose leaves quiver even in a light breeze”; 2) elas utilizam uma palavra que faz 
parte não da defi nição e sim de uma explicação enciclopédica; por exemplo, 
elas completaram “A vestment is a kind of ...” com “religious service” porque 
encontraram a seguinte explicação para “vestment”: “a ceremonial robe, espe-
cially worn by the clergy during religious services”.

Ripfel & Wiegand (p. 506s.) concluem que o estudo mostra as difi culda-
des que alunos do ensino de primeiro grau enfrentam quando querem ou preci-
sam usar um DLM, de modo que os professores na pesquisa de Chansou (1983) 
– cf. 2.1 – estão enganados ao quererem que os seus alunos utilizem DLMs não 
previstos para sua idade, com verbetes complexos e grande macroestrutura.

**********

Miller & Gildea (1984)90

Como psicólogos e educadores, Miller & Gildea estavam interessados 
em “saber como o conhecimento lexical é organizado na memória das pes-

90 Esse artigo é citado, entre outros, por Béjoint (1994 [2000: 163s.]), Nesi & Meara (1994: 
3s.), Dolezal & McCreary (1999: 83), Nesi (2000: 42s., 77s.) e Th umb (2004: 15s.). Porém, 
as referências bibliográfi cas diferem: Béjoint se refere ao manuscrito de 1984; segundo Nesi & 
Meara e Th umb, o artigo foi publicado no AILA Bulletin em 1985; Dolezal & McCreary men-
cionam apenas Miller como autor e dizem, como também Béjoint, que ele foi publicado em 
Proceedings of  Coling ´84. O fato é que ele foi publicado no último número do AILA Bulletin 
e que o aviso do editor de que esse seria o último número é de 1984. Mas é possível que esse 
Bulletin tenha sido distribuído apenas em 1985.  
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soas” e em “fomentar o aumento desse conhecimento” (p. 13). Eles afi rmam 
que dicionários comuns não são muito úteis nem para o conhecimento nem 
para o seu aumento. Por experiência própria e também em uma pesquisa re-
alizada por outro autor, eles tinham percebido que crianças cometem muitos 
erros quando usam dicionários, e eles reconhecem que o uso de dicionários 
exige bastante habilidade (cf. sua citação em 1.4.1). 

Para verifi car de que maneira crianças procedem nas consultas, eles 
deram a alunos (norte-americanos) das 5ª e 6ª séries, de 10 ou 11 anos de 
idade, uma tarefa que chamaram de “tarefa LUCAS” (onde LUCAS signifi ca 
“Look Up, Compose A Sentence”, ou seja, “consulte e faça uma frase”). Miller 
& Gildea não informam o número de alunos nem explicitam qual dicioná-
rio foi usado, apenas mencionando dicionários gerais, comuns (standard desk 
dictionary) e o LDOCE. Eles dizem – em 1984 – que seu projeto ainda não 
terminou, de modo que os resultados são preliminares, baseados em 20% 
dos dados que foram coletados, mais exatamente em 457 frases escritas pelas 
crianças.

Em cada uma das frases tinha que ser usada uma palavra de um total 
de 22. 12 dessas 22 palavras eram relativamente comuns (fazendo parte do 
vocabulário de textos que são lidos na 4ª série), e 10 eram relativamente raras 
(sendo introduzidas geralmente na 12ª série).91

Resultados:

Os autores consideraram estranhos ou inaceitáveis 21% das 249 frases nas 
quais foram empregadas palavras comuns, e 63% das 208 frases com as 
palavras raras.

Miller & Gildea, classifi cando os erros cometidos, constataram que, 
no caso das palavras difíceis, a maior causa foi um procedimento que eles 
denominaram “estratégia kidrule”. Dando vários exemplos, eles explicam essa 
estratégia, ou melhor, imaginam que as crianças seguem os seguintes passos 
(formulados como imperativos): 

1) Encontre a palavra no dicionário. 2) Leia a defi nição. 3) Selecione um 
segmento curto e conhecido. 4) Faça uma frase que contenha esse seg-
mento. 5) Substitua o segmento escolhido pela palavra consultada.

91 Se cada criança tinha que formar frases com 22 palavras, então as 457 frases foram escritas 
por cerca de 20 crianças.
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Os autores ilustram essa estratégia com este exemplo:

1) Encontre “plummet” no dicionário. 2) Leia a defi nição, que é “1. a 
plumb. 2. a weight”. 3) Escolhe “weight” porque é curto e conhecido. 
4) Faça uma frase com “weight”: “My mother´s weight is 130 pounds.” 5) 
Substitua “weight” por “plummet”: My mother´s plummet is 130 pounds.92

 
Como eles suspeitaram de que uma das causas da produção de frases ina-

propriadas fosse, além da “estratégia kidrule”, o estilo defi nitório dos dicionários, 
Miller & Gildea fi zeram um segundo estudo, que é resumido em 5.1.2.  

**********

Miller & Gildea (1987)
[Dolezal & McCreary (1999: 83); Nesi (2000: 46)]

Julgando pelo breve resumo em Dolezal & McCreary (1999: 83), pa-
rece que esse artigo relata a mesma pesquisa de Miller & Gildea (1984). Nesi 
se refere a ele como sendo um outro trabalho (“a later paper”), no qual foi 
relatado mais um estudo (“a further study”). Porém, não há detalhes sobre ele, 
a não ser que ele “também lança dúvidas sobre o valor de se mostrar ao sujeito 
várias frases-exemplo em vez de somente uma” e que “os autores perceberam 
que ´os graus de aceitabilidade das frases escritas após as crianças terem visto 
uma frase-modelo eram os mesmos que no caso de elas terem escrito as frases 
com base em três exemplos´” (Nesi, p. 46).

**********

Blachowicz et al. (1990)
[Thumb (2004: 14)]

Thumb não revela nem o número nem a LM dos sujeitos dessa pes-
quisa, dizendo apenas que eram alunos da quarta série. No resumo feito pelo 
ERIC (Education Information Research Center)93, afi rma-se que eram 55 

92 Explicação: No dicionário foram encontrados dois signifi cados de plummet. A criança esco-
lheu weight (peso) e imaginou a frase “O peso de minha mãe é 65 quilos”. Depois, ela substi-
tuiu weight por plummet. Porém, plummet está errado no contexto da frase.  
93 Disponível em: http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_page-
Label= RecordDetails& ERICExtSearch_SearchValue_0=ED323491&ERICExtSearch_
SearchType_0=eric_accno&objectId=0900000b8004a803. Acesso em: 24/08/2006.
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alunos norte-americanos (dos subúrbios de uma cidade no centro-oeste [dos 
EUA]). 

Esses sujeitos tinham que consultar certas palavras que estavam inse-
ridas em frases.

Blachowicz et al. utilizaram os métodos de observação, entrevista e tes-
te. Em nenhuma das duas fontes (Thumb e ERIC)  consta quais dados foram 
conseguidos por qual desses métodos. 

Resultados:

Parece que alguns alunos tentaram pensar num eventual signifi cado da 
palavra antes de consultá-la.
Para achar o verbete, os sujeitos ou folhearam as diversas páginas nas quais 
estão registradas lexemas com a mesma inicial, ou aproveitaram as pala-
vras-guias.94 
Tendo achado o verbete, uns olharam a pronúncia, outros não.
Para encontrar o signifi cado da palavra, eles adotaram uma das seguintes 
atitudes:

• Eles procuravam uma acepção que fi zesse sentido na frase. Quan-
do pensavam que tinham-na encontrado, não olhavam outras 
acepções. Alguns paravam a procura logo na primeira acepção.

• Eles liam todas as defi nições e depois voltavam para escolher 
aquela que mais fi zesse sentido no contexto.

• Eles liam todas as defi nições, mas tentavam formular uma defi nição 
que mostrasse o que havia de comum entre as diversas acepções.

Eles não aproveitaram outras informações constantes dos verbetes além 
das defi nições.

94 Em lexicografi a, o termo palavra-guia refere-se às  palavras escritas no alto das páginas dos 
dicionários que servem para facilitar a procura dos verbetes. Como palavras-guias são escolhi-
dos o primeiro e o último lema da página. Veja em 5.1.1, no resumo de Tono (1997), um outro 
signifi cado de palavra-guia.
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3.2 Pesquisas sobre o uso efetivo de 
dicionários de língua estrangeira

Ard (1982)

Como fi ca muito claro no título do artigo, o autor interessou-se 
pelo uso de DBs durante redações ou exercícios de expressão escrita em 
inglês. Primeiro, ele discute as vantagens e desvantagens dos DBs em ge-
ral, citando inclusive as opiniões de vários teóricos, que, na maioria, são 
desfavoráveis ao seu uso. Depois, ele mostra algumas frases de alunos 
japoneses e espanhóis nas quais estão destacadas as palavras que esses es-
tudantes tinham consultado. Ard faz alguns comentários e opina sobre as 
razões pelas quais as consultas foram bem ou malsucedidas. Nessa ocasião, 
faz considerações sobre tipologia lexical, chegando à conclusão bastante 
óbvia de que o inglês e o espanhol são línguas mais próximas entre si do 
que o inglês e o japonês.

Na última parte do artigo, o autor relata uma pesquisa na qual havia 
apenas dois sujeitos: uma aluna japonesa e um aluno falante nativo de árabe. 
Os dois fi zeram uma redação. A japonesa, que estava acostumada ao uso de 
DBs, consultou um DB. O árabe, que afi rmou nem saber que existiam gran-
des DBs de inglês-árabe, não consultou nenhum.

A tarefa dos dois sujeitos foi, além de redigir um pequeno texto, “des-
crever oralmente o que estavam fazendo” (p. 13), ou seja, fazer um protocolo 
oral. Ao mesmo tempo, eles foram fi lmados, de modo que o pesquisador pôde 
verifi car o que eles faziam enquanto falavam. Ard reconhece que protocolos 
revelam apenas fatos dos quais os sujeitos estão conscientes e não os motivos 
pelos quais eles eventualmente cometem erros (p. 14). Os dois protocolos 
estão anexados ao artigo. 

O autor chega aos seguintes resultados referentes à japonesa que usou 
o DB (p. 15):

(Comentando a opinião de que o uso de dicionários aumenta muito o tempo 
gasto em atividades lingüísticas) “Com certeza, não é verdade que a proibição 
de DBs teria  diminuído em muito a quantidade de suas pausas.” 
“[...] é impossível dizer que o uso do DB tenha tido um efeito maior sobre 
a qualidade de sua redação ou sobre a redação como processo.” 
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Sobre o outro sujeito, que não consultou nenhum dicionário, Ard diz  
(p. 16):

[...] mesmo sem o uso de um DB, o falante nativo de árabe foi infl uen-
ciado pelo léxico árabe [...]. Muitos dos erros que ele cometeu eram de 
natureza lexical. Ou seja, a ausência de um DB de maneira alguma elimina 
erros lexicais. 

Como se vê, não houve mensuração da infl uência do uso de dicioná-
rios (razão pela qual este resumo se encontra neste subcapítulo e não em 4.2). 
Aliás, seria bastante complicado avaliar o efeito de consultas sobre a qualidade 
de redações escritas por sujeitos diferentes, pois teriam que ser controladas 
diversas variáveis. 

Com base nos erros cometidos por grupos de alunos japoneses e de es-
tudantes espanhóis (sobre os quais o autor informa apenas que eram de nível 
avançado) e nas redações e protocolos da japonesa e do estudante árabe (que 
não consultou nenhum dicionário), o autor acredita poder fazer as seguintes 
generalizações (p. 16s.):

O uso de DBs freqüentemente leva a erros de certos tipos.
Esses tipos dependem do grau de relação entre a LM e a LE e da natureza 
dos DBs existentes.
Erros similares ocorrem – mas em geral menos freqüentemente – mesmo 
quando DBs não são utilizados.
Grupos de usuários diferentes (isto é, com LMs diversas) têm difi culdades 
diferentes no uso de DBs.

Esse estudo é resumido brevemente em Hartmann (1987: 24, 26), 
Ripfel & Wiegand (1988: 499), Tono (2001: 34) e Thumb (2004: 11s.) e 
muito detalhadamente em Nesi (2000: 33ss.). Apenas Thumb comenta que 
os resultados não deveriam ser generalizados devido ao pequeno número de 
sujeitos (a autora fala do “limited scope” da pesquisa).

**********

Hatherall (1984)   

O autor, criticando as pesquisas por questionário (cf. 1.3.1), diz que, 
embora  “a única maneira confi ável de se coletarem dados sobre o comporta-
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mento dos usuários” (p. 184) seja a observação direta, essa é viável somente 
com um número pequeno de sujeitos. Por isso, usou o método de protocolo 
(escrito simultâneo).

Curiosamente – sobretudo em se tratando de um autor tão crítico 
– Hatherall não revela nem o número de sujeitos nem outras informações 
sobre eles.95 Apenas certas observações sobre o alemão deixam entender que 
eram alunos anglófonos estudando alemão.

Eles tinham que traduzir, em uma hora, um texto difícil – anexado ao 
artigo – do inglês para o alemão. Hatherall não diz nada sobre os dicionários 
a serem usados, mas, como ele se refere várias vezes a DBs, parece que os su-
jeitos consultaram apenas esse tipo. 

Eles foram solicitados a anotar vários detalhes sobre suas consultas: a pala-
vra procurada; se a acharam no dicionário; caso positivo, se a informação encon-
trada foi útil e em que verbete ela foi achada.  Ao fi nal de uma hora (tempo que o 
autor reconhece como ter sido curto demais), os sujeitos tinham que responder a 
perguntas referentes a sua estratégia (por exemplo, se leram o texto todo antes de 
fazer a tradução), a sua tradução e a sua opinião sobre a pesquisa.

Hatherall não revela números ou percentuais dos resultados obtidos. 
Nesi (2000: 36) dá a entender que isso é compreensível devido à difi culdade 
da análise dos protocolos. Mesmo assim, essa autora acha que o método do 
protocolo é viável com um grande número de sujeitos, embora a análise seja 
muito demorada.

Hatherall diz ter constatado as seguintes tendências entre seus sujeitos:

A maioria dos estudantes não leu o texto inteiro antes de traduzir. (Na 
verdade, esse fato diz respeito a estratégias usadas na tradução, não ao uso 
de dicionários.)
Alunos mais avançados consultaram dicionários mais freqüentemente do 
que os menos adiantados. O autor considera isso surpreendente e con-
jetura que esses últimos talvez tivessem menos esperança de encontrar a 
informação necessária.
A maioria aproveitou – na tarefa que foi uma tradução L

1
-L

2
 – somente a 

parte L
1
-L

2
 do DB; alunos mais competentes consultaram também a parte 

L
2
-L

1
, mas muito pouco.  

Os sujeitos não procuraram palavras gramaticais nem lexemas comuns.

95 O artigo é citado por, entre outros, Hartmann (1987:22), Ripfel & Wiegand (1988: 502), 
Zöfgen (1994: 38, 47), Nesi (2000: 35s.), Tono (2001: 33) e Th umb (2004: 6). Erroneamente 
Tono afi rma que foram 22 sujeitos.
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Em expressões compostas de verbo e substantivo, eles olharam primeiro o 
verbete do substantivo; somente quando estavam insatisfeitos com a infor-
mação, consultavam o verbete do verbo.

Os estudantes tinham a tendência de traduzir palavra por palavra. Segun-
do o autor, essa tendência é reforçada pelos DBs devido ao fato de que 
fornecem uma “one-word equivalence”.

Hatherall faz ainda duas sugestões para pesquisas futuras: usar um gru-
po homogêneo,  sobretudo em termos de competência lingüística (ou dois 
grupos, que poderiam ser comparados) e restringir as consultas a um único 
dicionário, ou então a dois, para efeitos de comparação.  

 
**********

Tono (1984) 

A pesquisa do autor japonês foi relatada novamente em Tono (2001: 
143-166). Resumos encontram-se em Ripfel & Wiegand (1988: 507s.), 
Béjoint  (1994 [2000: 162s.]), Dolezal & McCreary (1999: 115) e Thumb 
(2004: 13). Esses resumos nem sempre são precisos. Por exemplo, segundo 
Ripfel & Wiegand, os sujeitos usaram apenas dois dicionários, quando, na 
verdade, eram oito. No que segue, baseio-me no relato em Tono (2001).96

Tendo em vista que, no Japão, os alunos de LE usam – ou usavam 
– quase exclusivamente DBs, o autor queria examinar o “uso inconsciente” de 
DBs, ou seja, verifi car como os DBs são utilizados de fato. Para isso, desenvol-
veu um método que permitiu a investigação das habilidades de consulta sob 
condições quase experimentais. 

Os sujeitos foram escolhidos aleatoriamente dentre aqueles alunos da 
Tokyo Gakugei University que estavam estudando inglês. Eram 402 no total; 
63 deles estavam no curso de Letras-Inglês, com cerca de dez aulas de inglês 
semanais (incluindo literatura), o restante era de outros cursos, tendo duas 
aulas por semana.

Eles tiveram que traduzir um texto inglês para o japonês; o texto conti-
nha palavras artifi ciais, inventadas pelo autor, as quais, muito provavelmente, 
tinham que ser consultadas. 

Foram preparados oito “minidicionários” que traziam, além de alguns 

96 Posteriormente descobri que a dissertação está disponível na internet.
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lemas comuns, verbetes dessas palavras. Em todos os “dicionários”, havia, 
pelo menos e na maioria das vezes, dois equivalentes para cada lema inven-
tado. Em cada um dos outros “DBs”, existiam ainda uma ou mais diferentes 
informações: diversos tipos de esclarecimentos morfossintáticos, colocações, 
palavras derivadas, expressões idiomáticas, exemplos. Tono (2001: 146) mos-
tra por que eram necessários 8 “DBs” diferentes: como, no caso da palavra 
gought, existiam quatro possíveis diferenças (uma informação sobre o verb 
pattern, um exemplo, uma ordem diferente de apresentação dos equivalentes 
e somente os exemplos), havia as seguintes possibilidades:97 1) +V, +E, +O; 2) 
+V, +E, −O; 3) +V, −E, +O; 4) +V, −E, −O; 5) +V, −E, −O; 6) −V, +E, −O; 
7) −V, −E, +O; 8) −V, −E, −O. Cada um dos 402 sujeitos recebeu um desses 
oito “DBs”, que foram distribuídos aleatoriamente.

 Os equivalentes eram formulados de tal maneira que, no texto a ser 
traduzido, eles pudessem servir de tradução das palavras inventadas, e, em 
princípio, o contexto não deveria facilitar a escolha (Tono 2001: 144). Po-
rém, o autor reconhece (p. 162) que “o signifi cado contextual, conhecimen-
tos gerais [background knowledge] e coisas parecidas” podem ter ajudado. 

No fi nal da tradução de 25 minutos, os sujeitos tiveram que preencher, 
em 10 minutos, um questionário com as seguintes perguntas:  Com que fre-
qüência você usa um DB inglês-japonês? Que informação procura mais? Re-
cebeu alguma instrução no uso de dicionários? Como procedeu para traduzir 
as palavras desconhecidas no texto? A última pergunta constitui, na verdade, 
um protocolo retrospectivo, cujos resultados Tono mostra na p. 159; sobre as 
outras três, ao contrário, ele não dá nenhuma informação. 

Já que o autor não estava estudando o efeito do uso de dicionários – isto 
é, a questão de saber em que medida as consultas ajudam ou atrapalham na reso-
lução das tarefas – e sim a maneira como DBs são consultados, e, mais especifi -
camente, em que medida informações adicionais são aproveitadas, ele não revela 
nem os dados relativos aos sujeitos que usavam aquele “dicionário” que continha 
somente os equivalentes nem as porcentagens de acertos na tradução. 

Os resultados referentes ao aproveitamento de informações adicionais são: 

Os sujeitos sempre escolheram o primeiro equivalente desde que as infor-
mações adicionais não sugerissem o outro; 
essas informações adicionais foram aproveitadas bem mais pelos estudan-
tes do curso de Letras-Inglês (que mostraram, portanto, ter maior habili-
dade de consulta); 

97 V = informação sobre o verb pattern; E = exemplo; +O = ordem diferente de equivalentes.
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as informações semânticas foram mais aproveitadas do que as gramaticais; 
os exemplos pareciam mais atrapalhar do que ajudar; sobretudo exemplos 
mais longos fi zeram com que os sujeitos dessem preferência ao primeiro 
equivalente.

O próprio autor, que, aliás, faz sugestões para melhorar tanto as ha-
bilidades de consulta quanto os dicionários (p. 163s.), reconhece que sua 
pesquisa tem algumas falhas:

Em alguns casos, os equivalentes não permitiram que os sujeitos usas-
sem as informações adicionais; por outro lado, os contextos em que ocorriam 
as palavras artifi ciais deveriam ser tais que não fossem sufi cientes para a esco-
lha do equivalente correto; no que diz respeito ao questionário, ele deveria ser 
aperfeiçoado, pois os sujeitos que não eram de Letras-Inglês tinham difi cul-
dade em descrever de que maneira haviam escolhido o equivalente. 

Como foi dito, Tono apresenta os dados concernentes às respostas à 
quarta pergunta do questionário, ou seja, àquela na qual os estudantes de-
viam dizer como tinham procedido para escolher entre os equivalentes das 16 
palavras artifi ciais. Tendo-se em vista que as habilidades de consulta dos dois 
grupos de sujeitos eram bastante diferentes, pode-se criticar o fato de que, nas 
porcentagens das respostas, o autor não tenha distinguido esses dois grupos.

De qualquer modo, em termos gerais, a pesquisa de Tono (1984) foi 
muito bem conduzida, de modo que Wiegand (1998: 821) a considera a úni-
ca que – até 1998 – merecia ser chamada de “experimento” (cf. 1.3.5).98 

**********

Kharma (1985)

Além de uma pesquisa por questionário – cujo relato é resumido em 
2.2 – o autor fez testes para verifi car as habilidades e difi culdades no uso de 
um DA de inglês. Os sujeitos eram estudantes de inglês – que haviam apren-
dido 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. Supõe-

98 Aparentemente, ela foi resumida em Tono (1986), pois, no breve resumo que Bogaards & 
Van der Kloot (2001: 104s.) fazem desse artigo, são mencionadas três das palavras inventadas 
que Tono (1984) usou. 
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se que os alunos tivessem que usar o DA para responder a certas perguntas ou 
executar certas tarefas. 

Resultados:

Entre 90% e 100% dos sujeitos souberam interpretar os símbolos fonéticos.
Apenas 50% entendiam os símbolos que indicam o acento tônico.
De 0% a 30% compreendiam as abreviaturas e siglas que indicam a estru-
tura sintática (“sentence pattern”).
Abreviaturas de outros fatos gramaticais e de rótulos de tecnoletos (“spe-
cialized disciplines”) não causaram problemas.
Os alunos tiveram difi culdade 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 signifi cado 
exato (75%).
Num teste de leitura, apenas 50% conseguiram indicar a tradução árabe 
de certas palavras sublinhadas.

Como já foi dito em 2.2, Kharma propõe, com base no questionário e 
nos testes, um novo tipo de dicionário, um DH.

**********

Lantolf, Labarca & den Tuinder (1985)

Nesse estudo, solicitou-se aos sujeitos que traduzissem frases da LM 
para a LE. Apesar de ter havido um teste, não foi investigado o efeito do 
uso de dicionários, pois os autores estavam interessados principalmente nas 
estratégias adotadas pelos sujeitos. Por isso, essa pesquisa é resumida neste 
subcapítulo.

O objetivo desse estudo foi investigar “como aprendizes [de LE] inte-
ragem com DBs” ou quais são suas estratégias quando consultam tais dicio-
nários. Isso fi ca bem claro no título do artigo. Porém, na verdade, não foi pes-
quisado um assunto tão geral, e sim, as estratégias de alunos norte-americanos 
de espanhol quando têm que traduzir da LM para a LE.

Os sujeitos foram 89 universitários que estavam estudando a LE em 
nível básico (36), intermediário (21) ou avançado (32). A sua tarefa foi tra-
duzir 15 frases isoladas (arroladas no artigo) do inglês para o espanhol. Essas 
frases eram bem curtas, e a parte principal de várias delas eram colocações ou 
expressões idiomáticas (por exemplo, The little boy´s nose is running).
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Os autores mostram, como exemplos, de que maneira cinco palavras 
ou expressões foram traduzidas pelos três grupos de sujeitos e comentam de-
talhadamente as soluções adotadas.

Eles diferenciam duas estratégias: uma é baseada num “formalismo le-
xical”, a outra, em “campos semânticos” (ou, simplesmente, na semântica). 
Lantolf, Labarca & Den Tuinder não explicitam o que entendem por isso, 
mas das explicações depreende-se que há “formalismo lexical” quando uma 
palavra composta é traduzida por equivalentes das duas partes (por exemplo, 
quando se traduz greenhouse por *casa verde), e uma estratégia baseada na se-
mântica é empregada quando se tenta traduzir uma palavra ou expressão com 
palavras próprias cujo signifi cado se aproxima do signifi cado do texto-fonte 
(por exemplo, quando se usa está en mala situación ou se siente mal ou se mete 
en líos para is in the doghouse).

Eles chegam à conclusão de que, antes de consultar o dicionário, alunos 
de nível avançado empregam a estratégia baseada na semântica, ao passo que os 
de nível básico ou intermediário utilizam a estratégia do “formalismo lexical”. As 
duas estratégias continuam a ser usadas quando se recorre ao dicionário, razão 
pela qual o DB é – ainda segundo os autores – de nenhuma ou de pouca valia 
para os estudantes que ainda não chegaram ao nível avançado.

Obviamente, tais conclusões não podem ser generalizadas, devido não 
somente ao pequeno número de sujeitos como também, e principalmente, 
à qualidade específi ca dos DBs consultados. Ou seja, com DBs melhores os 
resultados seriam bem diferentes, sem falar de um possível (ou mesmo neces-
sário) ensino do uso de dicionários, que também mudaria o comportamento 
dos alunos.99 

Como Lantolf, Labarca & den Tuinder se interessaram especialmente 
pelas estratégias, eles não levaram em conta a aceitabilidade das soluções ofe-
recidas pelos alunos avançados, de quem apenas elogiam a estratégia baseada 
na semântica. Assim, apesar de ter sido feito um teste, os resultados não fo-
ram mensurados, e as conclusões se baseiam em interpretações dos autores.

**********

99 Tentando explicar os resultados, os autores ainda discorrem em duas páginas sobre Vigotsky 
e as fases de object-regulation, other-regulation e self-regulation assim como sobre a “zona de 
desenvolvimento proximal”. Ao meu ver, essas explanações são desnecessárias, pois, em vez 
de constatar que, no caso dos alunos menos adiantados, ocorre a object-regulation, basta dizer 
que eles ainda não possuem os meios lingüísticos para usar suas próprias palavras na tradução 
L1-L2. 
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Neubauer (1985)

Tendo, já em 1985, conhecimento de Wiegand (1985), o autor queria 
fazer uma pesquisa parecida, porém com um outro tipo de alunos, sendo que 
os sujeitos de Wiegand estavam participando de um curso de introdução à 
lexicografi a. 

Os 22 sujeitos do estudo de Neubauer também eram universitários 
de vários países que freqüentavam um curso de alemão numa universidade 
alemã, contudo, não eram estudantes de Lexicografi a ou de Letras.

O autor solicitou a esses estudantes que fi zessem protocolos de uso, ano-
tando seus procedimentos quando precisavam de informações lexicais durante a 
realização de duas diferentes tarefas de expressão escrita, as quais foram executadas 
na aula ou em casa. Mesmo na aula, parece que os protocolos não foram contro-
lados (segundo a classifi cação de Wiegand 1998: 993, mencionada em 1.3.4.). 
Neubauer não dá informações sobre o modelo dos protocolos, mas apresenta, 
em quatorze páginas, anotações de 114 consultas (do total de 195), incluindo 
seus breves comentários (por exemplo, dizendo se a consulta foi bem-sucedida ou 
não). Ele agrupou as consultas conforme as informações procuradas. 

Resultados numéricos:

Em 131, ou seja, 67%, das 195 consultas, os alunos procuraram principal-
mente o signifi cado, em 13%, o gênero do substantivo, em 9%, a ortogra-
fi a, em 4%, a forma de plural, no restante, três outros fatos gramaticais.

No fi nal, Neubauer tece alguns comentários sobre as difi culdades dos 
alunos e a necessidade de melhorias nos dicionários de alemão, ou da compi-
lação de um dicionário para aprendizes, que, na época, ainda não existia (pois 
o primeiro foi publicado em 1993).

**********
Okayama (1985)
[Tono (2001: 87-96)]

Como essa pesquisa foi realizada por encomenda da “prefecture”100 de 
Okayama, sem indicação de nomes, refi ro-me a ela, como o faz Tono, por 
“Okayama (1985)”.

100 O termo inglês foi usado por Tono. Ele se refere a um certo tipo de região administrativa 
(todofuken em japonês), não correspondendo a prefeitura. 



170

HERBERT ANDREAS WELKER

O objetivo era investigar, mediante um teste, as habilidades de alunos 
japoneses de segundo grau em usar DBs de inglês-japonês na recepção de 
textos. Aparentemente, na maioria, os DBs eram dicionários para aprendizes 
(p. 95). Faziam parte da pesquisa questões a respeito dos seguintes itens (p. 
93): símbolos fonéticos, ordem alfabética, classes gramaticais, inferência do 
signifi cado (essas quatro questões tinham que ser resolvidas sem dicionários), 
velocidade da consulta, acentuação, rótulos indicando a classe gramatical, 
palavras fl exionadas, substantivos  incontáveis, palavras derivadas, sinônimos 
e antônimos, informações sobre o emprego da palavra, marcas socioculturais. 
Tono (p. 91) critica que a maioria dos itens não diz respeito à recepção de tex-
tos (por exemplo, as habilidades de procurar formas fl exionadas ou derivadas, 
sinônimos e antônimos) e sim à produção; ou seja, já que os pesquisadores 
queriam verifi car as habilidades no caso da leitura, podiam eliminar essas 
questões. Tono observa também (p. 92) que a maneira como os alunos ti-
nham que fazer as consultas era pouco natural em alguns casos; por exemplo, 
em uma questão, eles tinham que consultar doze palavras – encontrando o 
equivalente certo – em três minutos, o que não ocorre numa situação normal 
de leitura. Porém, os pesquisadores argumentaram – e Tono concorda – que 
a velocidade também faz parte da habilidade de consulta, pois alguém que 
levasse 10 minutos para consultar uma palavra não poderia ser considerado 
habilidoso (a não ser que houvesse falhas graves no dicionário).

O sujeitos eram 1.055 alunos – do primeiro ano do ensino de segundo 
grau – de 12 instituições de Okayama, metade dos quais estava estudando em 
escolas de bom nível acadêmico.

Antes do teste, todos ouviram a mesma fi ta-cassete, que dava as instru-
ções. O teste teve duração de 50 minutos.

Tono não traz nenhuma informação a respeito do texto que os sujeitos 
aparentemente tiveram que ler. O teste foi de múltipla escolha. 

Nos resultados apresentados a seguir, os números indicam as porcenta-
gens de acertos dos sujeitos nos diversos itens:

Questões resolvidas sem o uso de dicionários: símbolos fonéticos – 72; 
ordem alfabética – 89; classes gramaticais – 54; inferência (descobrindo, 
pelo contexto, apenas a classe gramatical a que determinado lexema per-
tence) – 56; inferência do signifi cado – 68;  
questões resolvidas com o uso de DBs: acentuação – 51; classe gramatical 
– 67; palavras fl exionadas – 77; substantivos  incontáveis – 67; palavras 
derivadas – 55; sinônimos e antônimos – 59; informações sobre o empre-
go da palavra – 46; informações socioculturais – 68.
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Na questão da velocidade (na qual tinham que ser consultadas 12 palavras 
em 3 minutos), a porcentagem de acertos nas seis primeiras vai de 86 a 
31, nas restantes está entre 12 e 4. Percebe-se que o tempo era muito curto 
para a execução da tarefa.

Além das falhas constatadas por Tono, é preciso ressaltar que, como 
acontece com a maioria das pesquisas, a situação de uso investigada era 
muito específi ca, podendo ser caracterizada assim: a utilização de DBs 
inglês-japonês (que eram do tipo DBA) por escolares japoneses durante 
a leitura.

Veja Tono (1988), que replicou a pesquisa.

**********

Wiegand (1985)   

Depois de discorrer sobre usuário e situações de uso, Wiegand discute o 
conceito de protocolo (cf. 1.3.4). Em seguida, relata uma pesquisa feita com 
esse método. 

O autor queria verifi car especifi camente o uso de dicionários numa 
tradução L

1
-L

2
. 

Os sujeitos foram 45 alunos de diversas LMs que estudavam ale-
mão na Alemanha e estavam participando de um curso intitulado “In-
trodução ao uso de dicionários monolíngües de alemão”. Nesse curso, 
tinham aprendido a fazer protocolos de uso. Seus conhecimentos do 
alemão eram variados, mas todos estavam num estágio avançado da 
aprendizagem. 

A tarefa dos sujeitos tinha duas etapas, que lhes foram explicadas deta-
lhadamente. Eis um resumo das instruções recebidas: 

Traduza o texto (de cerca de 120 linhas) de sua LM para o alemão. Anote e 
numere todos os problemas – em forma de perguntas (por exemplo, “qual 
é a forma de plural de ...?”) – que surgirem durante a tradução. Somente 
no caso de não saber os equivalentes, use um ou mais DBs. Não use DMs. 
Tendo escolhido um equivalente, não tente verifi car, ou controlar, se a 
escolha foi correta. 
Depois da tradução pronta, melhore-a consultando o seguinte DM ale-
mão: .... . Tente achar as respostas a suas perguntas iniciais e verifi que, no 
caso dos equivalentes escolhidos no DB, se eles cabem no contexto. Faça 
um protocolo de suas consultas. No protocolo, há três colunas a serem 
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preenchidas com: (a) sua pergunta, (b) a informação encontrada no DM, 
(c) um breve comentário dizendo qual parte do verbete foi mais útil e 
como chegou à resposta. 101

Para ilustrar como foram os protocolos, Wiegand mostra trechos do 
protocolo de um dos sujeitos, além das duas versões da sua tradução e o texto 
original.

Embora 45 alunos tivessem participado, o autor diz que dispunha 
(“agora”) de 35 protocolos. Os 45 sujeitos tinham anotado um total de quase 
3.000 perguntas, que, nos 35 protocolos “se distribuem em cerca de 2.450 
situações de uso”. Essas foram divididas em diversos grupos, alguns deles sub-
divididos (por exemplo, o grupo das questões gramaticais foi subdividido em: 
dúvidas quanto à forma de plural, quanto à regência verbal etc.). 

No seu artigo, Wiegand revela somente os seguintes resultados provi-
sórios:

Das 3.000 perguntas, cerca de 55% referiam-se a questões gramaticais 
(incluídas perguntas a respeito da sintaxe, da morfologia, formação de pa-
lavras e ortografi a). As restantes diziam respeito à semântica, pragmática e 
à constituição do texto. 
Na categoria “questões gramaticais”, as cerca de 1.650 perguntas se 
distribuem como segue (em números aproximados): morfologia – 650;  
sintaxe – 350; preposições – 280; formação de palavras – 140; ortogra-
fi a e pontuação – 80; e mais 150 que ainda não haviam sido claramente 
classifi cadas. 102

O autor ainda subdivide os diversos grupos de perguntas (por exem-
plo, aquelas sobre morfologia), mas não cabe aqui mostrar esses detalhes.

Analisando os protocolos e as traduções, Wiegand verifi cou se os DMs 
– e quais – ajudaram para resolver as dúvidas. Ele observa que, no caso da 
sintaxe, por exemplo, 190 das 350 consultas foram bem-sucedidas, o que, 
para ele, permite concluir que, em média, os DMs usados têm um “valor de 
uso” [Gebrauchswert] de 55%.

Por um lado, essa pesquisa pode ser interessante por mostrar em que 
área aprendizes de alemão têm mais dúvidas (embora os resultados não pos-
sam ser generalizados, principalmente devido ao pequeno número de sujeitos 

101 Os DMs de que Wiegand fala são DLMs, já que, na época, ainda não havia DAs para 
aprendizes de alemão.
102 O grande número de perguntas sobre morfologia demonstra a complexidade da língua 
alemã nesse aspecto.
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e a suas características); por outro lado, no que diz respeito ao “valor de uso” 
dos DMs, os resultados se referem apenas àqueles dicionários. Além disso, 
não foi verifi cado se as consultas malogradas foram devidas a falhas nos DMs 
ou à falta de habilidade de consulta dos estudantes.

**********

Krings (1986) 

O objetivo principal do autor dessa tese de doutorado defendida na Ale-
manha foi observar e analisar o processo de tradução. Isso está implícito no título 
de seu livro (de mais de 500 páginas): “O que se passa na cabeça de tradutores”. 
Já o subtítulo revela que os “tradutores” foram, na verdade, aprendizes de LE, 
mais exatamente, de francês. Tendo escolhido o protocolo oral como método 
de pesquisa, Krings argumenta (p. 51s.) que, entre outras razões, tradutores pro-
fi ssionais não seriam os sujeitos ideais de tal pesquisa porque neles os processos 
tradutórios estão automatizados e difi cilmente seriam verbalizados.

Antes de relatar seu estudo, o autor discorre sobre a tradutologia, o 
ensino da tradução e a tradução no ensino de LE, assim como sobre métodos 
introspectivos, especialmente sobre o protocolo oral. Como frisam Livbjerg 
& Mees (2003), Krings é considerado o pioneiro no uso desse método na 
investigação do processo tradutório. 

Depois de ter experimentado o método nele próprio, ele o testou em 
um aluno e melhorou o procedimento. Por exemplo, para o pesquisador sa-
ber, na posterior análise das traduções, exatamente em que momento foram 
feitas quais modifi cações nos textos-alvo, os alunos tinham que usar lápis de 
cores diferentes para fazer correções.

Os sujeitos foram 8 estudantes alemães em nível avançado de um curso 
de Letras-Francês. A tarefa era, para a metade deles, traduzir um texto francês 
para o alemão, e, para a outra metade, fazer uma tradução L

1
-L

2
. Os dois 

textos eram completos, jornalísticos autênticos, não técnicos, porém, relati-
vamente difíceis, isto é, contendo metáforas, jogos de palavras e colocações 
pouco comuns (p. 53).

Os sujeitos receberam instruções claras sobre os procedimentos, prin-
cipalmente sobre o “pensar alto”, e a tarefa foi realizada num ambiente agra-
dável, descontraído. O autor estava presente, mas não interferiu, cuidando 
apenas da parte técnica (por exemplo, da troca de fi tas, já que os protocolos 
foram gravados). 
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A tradução L
2
-L

1
 foi feita em pouco menos de duas horas; a tradução 

L
1
-L

2
, bem mais difícil, foi realizada em duas sessões (em dias seguintes), cada 

uma de duas horas e meia.
Os resultados baseiam-se na análise dos manuscritos das traduções (in-

cluindo-se todas as correções e modifi cações) e nas transcrições (ocupando 
218 laudas datilografadas com espaço simples) dos protocolos orais.

Esses dados permitiram ao autor descrever minuciosamente as estraté-
gias adotadas pelos sujeitos, seu comportamento diante da tarefa e as soluções 
encontradas, quer boas quer inadequadas. 

Visto que o processo tradutório não é meu enfoque, não entro nesses 
detalhes. Porém, há uma parte que nos interessa: é o uso de dicionários. Os 
alunos podiam fazer consultas e haviam sido incentivados a trazerem as obras 
que eles costumavam utilizar. 

Na apresentação dos dados, Krings diferencia tradução L
2
-L

1
 de tradu-

ção L
1
-L

2
 (cada uma feita por 4 sujeitos) e, com relação à primeira, distingue 

dois tipos de problemas gerais, de recepção (isto é, de compreensão dos itens 
lexicais) e de tradução propriamente dita (que implica encontrar o equivalen-
te adequado, ou seja, o problema da “Äquivalentauffi ndung”). 

Resultados relativos ao uso de dicionários na tradução L
2
-L

1 
(p.

 

240ss.): 

DBs foram consultados 87 vezes, DMs apenas 5 vezes. Por isso, o restante 
das observações se refere apenas ao uso de DBs.
Os DBs foram consultados em 2/3 de todos os problemas encontrados.
Estratégias gerais: quando o item lexical sobre o qual precisavam de uma 
informação era uma palavra, os sujeitos olhavam todas as acepções, pa-
rando a leitura no lugar onde começam os fraseologismos; quando o item 
lexical era um fraseologismo, a segunda parte do verbete – onde, via de 
regra, estão registradas as expressões – era lida com cuidado.
Alguns dos comportamentos específi cos:  o primeiro equivalente era ob-
servado mais do que os outros, isto é, ele era sempre olhado; prestava-se 
mais atenção às palavras comuns (na LM) do que às mais raras; na leitura 
dos equivalentes, os sujeitos faziam às vezes logo uma pré-seleção levando 
em conta o contexto; outras vezes, o verbete era lido seletivamente tentan-
do-se apenas confi rmar o resultado de uma inferência.103 
Em 14,9% das consultas, os alunos não conseguiram achar o item procu-
rado (que, na maioria das vezes, estava registrado no DB).

103 Krings deixa claro (p. 246) que as observações sobre os comportamentos são apenas hipó-
teses porque “verbalizações não podem ser consideradas o refl exo direto de processos cogniti-
vos”.
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Tendo encontrado alguma difi culdade de tradução ou de compreensão, 
os sujeitos tentaram solucioná-la confi ando na inferência em 30 casos, 
enquanto em 87 casos usaram o DB. Embora não seja ideal comparar os 
dois números, o fato é que os alunos deram soluções corretas mais fre-
qüentemente quando consultaram DBs (73,6%) do que quando inferiram 
(40%). Por outro lado, a inferência levou em onze casos (36,7%) a solu-
ções parcialmente corretas.
Em 38 difi culdades de tradução, os sujeitos tentaram primeiro inferir; de-
pois, consultaram o DB. Nessas ocasiões, o uso do DB teve as seguintes 
conseqüências: melhorou o resultado da inferência (39,5% dos casos) ou 
confi rmou-o (52,6%); três vezes (7,9%) o resultado da inferência foi pio-
rado pelas consultas.
Comportamentos que mostraram, em alguns casos,  inabilidade no uso de 
DBs: a) procurou-se entre os lemas uma forma fl exionada da palavra; b) 
acreditando que o item não estava registrado, não se consultou o DB; c) 
as informações dadas no verbete não foram aproveitadas integralmente; d) 
o sujeito leu ou anotou a informação de forma errada; e) abreviaturas ou 
símbolos não foram entendidos ou percebidos.

Resultados relativos ao uso de dicionários na tradução L
1
-L

2
 (p. 

368ss.):

Os 4 sujeitos defrontaram-se com um total de 278 problemas de tradução 
e usaram dicionários em 64% desses problemas. Para a resolução de cada 
um deles, dirigiram-se a DBs e/ou DMs, em média, 1,46 vez, o que perfaz 
um total de 260 consultas. 86,2% dessas consultas foram feitas em DBs, 
13,8%, em DMs.
Os DBs foram utilizados principalmente com os seguintes objetivos: a) 
para achar o equivalente – 162, ou seja, 72,3% das 224 consultas aos 
DBs; b) para achar o equivalente de um item da LM que o sujeito preferiu 
consultar no lugar do item que se encontrava no texto – 13,8%;104 c) para 
verifi car, na parte L

2
-L

1
 do DB, se um equivalente potencial era adequado 

– 5,8%; d) para verifi car a ortografi a ou procurar informações gramaticais 
sobre o equivalente – 4,9%. (Com exceção do objetivo “a”, não somente os 
números são muito pequenos como também há notáveis diferenças entre 
os 4 sujeitos.)

104 O autor denomina reverbalização o fato de o tradutor – quando imaginar que não vai 
encontrar no dicionário o item lexical empregado no texto – pensar em um “substituto”, que, 
obviamente, deve ser semanticamente parecido. Por exemplo, precisando do equivalente de 
mercadejar e supondo que não vá encontrar essa palavra no DB ou DM, ele pode logo procurar 
o verbete de negociar. 
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Já que, nos verbetes dos DBs, havia até 25 equivalentes, a principal estra-
tégia para escolher entre esses foi ler os elementos diferenciadores (que o 
autor chama de “glosas”).
Em 39 (24%) das 162 consultas nas quais se procurou num DB o equiva-
lente do item lexical encontrado no texto, ele foi achado. (Krings, embora 
indicando erroneamente uma porcentagem diferente, comenta que essa 
taxa de sucesso é muito pequena e seria um indício de que o DB muitas 
vezes não fornece soluções imediatas para problemas de tradução.)
75,4% dos itens lexicais consultados nos DBs – isto é, dos itens constantes 
no texto ou de seus “substitutos” (cf. nota 104)  – foram encontrados. 
(Não estavam registradas algumas palavras muito raras, termos técnicos e 
certas palavras compostas.)
No conjunto dos problemas de tradução, surgiu um total de 479 equiva-
lentes potenciais, isto é, itens lexicais da L2 que eventualmente poderiam 
servir de equivalentes (“tentative Übersetzungsäquivalente”). Desses, 30,1% 
provinham dos DBs. 
Em 37,5% de todos os problemas de tradução, o equivalente fi nalmente 
usado tinha sido encontrado nos DBs. Entre os equivalentes potenciais 
achados nos DBs, 61,3% foram aproveitados para a tradução fi nal. (Krin-
gs comenta que o uso de DBs mostrou-se, portanto, uma estratégia bas-
tante bem-sucedida.)
Os DMs foram utilizados principalmente para tirar dúvidas sobre o sig-
nifi cado ou restrições de uso de um equivalente potencial (72,2% das 36 
consultas); em 8,3%, foram procuradas informações gramaticais ou orto-
gráfi cas. Em 97,2% dos casos, as consultas foram bem-sucedidas.

O autor desse trabalho pioneiro apresenta uma quantidade impressio-
nante de dados, resultado de uma análise extremamente trabalhosa – apesar 
de referir-se às traduções e consultas de apenas oito sujeitos. É justamente o 
pequeno número de participantes que não permite generalizações.

**********

Iqbal (1987) 
[Diab (1990: 47s.); Zöfgen (1994: 37-58); Dolezal & McCreary (1999: 62); 

Tono (2001: 43)]

Na sua pesquisa, o autor aplicou não somente um questionário (cf. 
2.2) como também um teste. Infelizmente, nas fontes em que colhi as infor-
mações, não constam esclarecimentos nem sobre os procedimentos adotados 
nem sobre os resultados desse teste.

**********
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Tomaszczyk (1987)

O autor discorre sobre o uso de dicionários com base na sua experiên-
cia como editor e como professor de tradução em duas universidades polone-
sas. Como tal, havia analisado textos traduzidos por tradutores profi ssionais 
e por alunos de cursos de tradução e verifi cado em que medida os dicionários 
poderiam ter ajudado. 

Na introdução, eu disse que estudos desse tipo não seriam resumidos 
neste livro. Mas Tomaszczyk afi rma também que observou o comportamento 
de alunos universitários que estavam fazendo traduções nas suas aulas. Esses 
estudantes poloneses tinham um nível avançado em inglês. Infelizmente, o 
autor não revela nem o número de alunos observados nem detalhes sobre o 
método empregado. Apresentando os resultados, ele não diferencia entre as 
duas maneiras de obter informações (análise de traduções e observação) e 
tampouco mostra dados quantitativos.

Ele afi rma ter percebido o seguinte:

“[...] a grande maioria dos erros não teria ocorrido se dicionários tivessem 
sido usados com habilidade.” (p. 137) 
“Quando ocorrem problemas lingüísticos, os alunos primeiro pedem a 
ajuda de alguém [...], e somente se isso não leva a um resultado aceitável, 
eles consultam um dicionário.” (ibid.) 
Itens lexicais (isto é, não informações gramaticais) são quase sempre pro-
curados em DBs.
Muitas vezes, erros são cometidos não devido à falta de habilidade de con-
sulta ou à falta de bons dicionários, e sim à falta de vontade de consultar 
tais obras (p. 140).

Tais constatações podem ser aceitas como resultados da experiência do 
autor, mas não como resultados de uma pesquisa empírica.

**********

Neubach & Cohen (1988) 

Os métodos empregados nesse estudo foram o protocolo oral e a en-
trevista. Havia apenas seis sujeitos, a saber, alunos israelenses de um curso de 
EFL na Universidade Hebraica de Jerusalem. Como os autores queriam saber 
em que medida aprendizes de diferentes níveis de competência lingüística 
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se distinguem nas suas habilidades e difi culdades no uso de dicionários, eles 
escolheram dois de nível avançado, dois de nível intermediário e dois de nível 
mais baixo. Porém, eles não dizem com base em que essa escolha foi feita.  

Foram usados dois DAs (a saber, o Longman Active Study Dictionary, 
pelos alunos mais fracos, e o Collins English Learners´ Dictionary, pelos es-
tudantes dos níveis intermediário e avançado) e um DB, que todos podiam 
consultar. 

Havia duas tarefas. Em cada uma delas, os sujeitos tinham que dizer 
o que estavam fazendo (esses protocolos orais foram gravados), e após cada 
uma houve uma entrevista na qual os autores fi zeram perguntas a respeito 
dos procedimentos adotados e das atitudes dos alunos a respeito do uso dos 
dicionários. 

Na primeira tarefa, os sujeitos tinham que ler dez frases. Em cada uma 
delas, uma palavra polissêmica, que estava sublinhada, tinha que ser consul-
tada – mesmo que os alunos já a conhecessem –, primeiro, no DA, depois, 
no DB. As palavras polissêmicas haviam sido escolhidas porque Neubach 
& Cohen queriam investigar as difi culdades que os usuários têm quando 
existem várias acepções. Em seguida, os sujeitos tinham que traduzir essas 
palavras para o hebreu.

Na segunda tarefa, os estudantes tinham que ler um texto de 150 pala-
vras, no qual dez lexemas pouco comuns estavam sublinhados. Dessa vez, eles 
estavam livres de usarem um dos dicionários ou não. Depois, eles tinham que 
resumir o texto em hebreu.

Como consta no título do artigo, os autores estavam interessados prin-
cipalmente nas estratégias empregadas pelos sujeitos. Ao mostrarem os re-
sultados, eles tentam responder às perguntas da pesquisa, listando algumas 
estratégias e tirando algumas conclusões. Porém, eles não fornecem dados 
quantitativos. Diante desse fato e do número ínfi mo de sujeitos, apresento 
apenas poucas constatações feitas por Neubach & Cohen:

Alguns alunos (quantos?) leram apenas a primeira defi nição dos DAs.
Os (dois) sujeitos de nível mais baixo usaram estratégias inefi cazes e ti-
veram muitos problemas, por exemplo, não entendendo as defi nições do 
DA. Além disso, gastaram mais tempo nas consultas. 
Aparentemente os dicionários não ajudaram muito na compreensão do 
texto da tarefa 2, inclusive porque todos os alunos pareciam entender o 
conteúdo geral. Nas consultas a palavras desconhecidas, os estudantes me-
nos profi cientes tiveram mais difi culdade porque faltavam-lhes conheci-
mentos gerais (“world knowledge”).
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Os dois sujeitos de nível avançado preferiram o DA porque acharam que 
não podiam confi ar tanto no DB. Os outros quatro preferiram o DB.
Enfrentando problemas nas consultas, os dois melhores estudantes os atri-
buíram a falhas dos dicionários, ao passo que os alunos menos profi cientes 
acharam que a culpa era sua. 

Nesi (2000: 38s.) faz várias críticas a essa pesquisa:
O número de sujeitos foi muito pequeno, razão pela qual os resul-

tados não podem ser generalizados. Os autores não fi zeram uma análise 
sistemática dos protocolos orais; pelo menos, eles não apresentam dados 
numéricos. Os resumos que eles fazem dos protocolos podem refl etir suas 
próprias opiniões; por exemplo, eles praticamente não levam em conta 
as difi culdades que os estudantes mais avançados tiveram, ao passo que 
as dos intermediários e dos mais fracos são enfatizados. Nesi chama a 
atenção também para um defeito dos protocolos orais em geral: ao ex-
pressarem o que estão fazendo e pensando, os sujeitos necessariamente 
vão enfatizar as difi culdades, de modo que “serão coletados, até mesmo de 
usuários competentes, mais dados sobre consultas longas e frustrantes do 
que sobre buscas rápidas e bem-sucedidas” (p. 39). 

A essas críticas podemos acrescentar a observação de Thumb (2004: 
13) de que Neubach & Cohen não mostraram claramente que os erros dos 
sujeitos foram causados pela sua falta de competência para achar a informa-
ção certa, e não por defi ciências dos  dicionários.

Por outro lado, Tono (2001: 32), que faz críticas semelhantes, é de 
opinião de que o estudo “mostrou uma possibilidade interessante de se aplicar 
uma abordagem qualitativa nas pesquisas sobre o usuário de dicionários”.

**********

Tono (1988)
[Tono (2001: 91-93)] 

Uma versão atualizada desse trabalho encontra-se no capítulo 6 de 
Tono (2001). No seu artigo – e capítulo – o autor discorre sobre como inves-
tigar habilidades de uso e faz um resumo de Okayama (1985). 

Além disso, ele afi rma ter aplicado o mesmo teste de Okayama (1985), 
apesar de tê-lo criticado em alguns aspectos. Tono queria conseguir mais da-
dos, com outros aprendizes.
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Seus sujeitos foram 76 alunos que freqüentavam uma faculdade de En-
genharia Aeronáutica. Tono explica que essa faculdade, na verdade, equivale a 
uma escola de ensino de segundo grau com duração de cinco anos (p. 91). 

Veja os detalhes sobre o teste em Okayama (1985) supra. A única di-
ferença nos procedimentos foi que ele não fez os sujeitos ouvirem uma fi ta-
cassete com as instruções.  

Os resultados são muito parecidos com os de Okayama. Vale des-
tacar apenas os poucos itens em que a diferença de porcentagem entre as 
duas pesquisas é maior que 5. Indico as porcentagens dos dois estudos 
separadas por uma barra (sendo que o segundo número corresponde ao 
estudo de Tono):

Questões resolvidas sem o uso de dicionários: ordem alfabética – 89 / 98; 
inferência (descobrindo, pelo contexto, apenas a classe gramatical a que 
determinado lexema pertence) – 56 / 71; 
questões resolvidas com o uso de DBs: substantivos  incontáveis – 67 / 53; 
palavras derivadas – 55 / 46; sinônimos e antônimos – 59; informações sobre 
o emprego da palavra – 46 / 64; informações socioculturais – 68 / 90.
Na questão da velocidade (na qual tinham que ser consultadas 12 palavras 
em 3 minutos), a porcentagem de acertos nas seis primeiras vai de 86 a 31 
/ 89 a 63; nas restantes, houve poucas diferenças.

Por um lado, a grande semelhança dos resultados, na maioria dos itens 
do teste, parece indicar uma certa uniformidade de escolares japoneses em 
relação às habilidades de uso; por outro lado, as diferenças existentes podem 
ter sido causadas por diferenças no tipo de usuário (sobretudo sua experiência 
de consultas) como também no tipo de DBs. Tono explicita que os sujeitos 
de Okayama (1985) utilizaram DBAs relativamente modernos, mas não diz 
nada sobre o tipo usado por seus próprios sujeitos. 

**********

Bareggi (1989)
[Béjoint (1994 [2000: 149]); Al-Ajmi (2002: 126); Thumb (2004: 14)]

Segundo Béjoint, nessa pesquisa os dados foram colhidos por  ques-
tionário, em um teste e por observação direta. Os sujeitos foram 70 univer-
sitários italianos estudando inglês. Bareggi percebeu – não fi ca claro se foi 
através do conjunto dos métodos ou simplesmente no questionário – que eles 
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procuravam nos DAs não somente o signifi cado e a ortografi a, mas também 
informações sobre o uso e as colocações.

Al-Ajmi cita Bareggi entre os estudos nos quais foi mostrado que, em 
verbetes longos, os usuários raramente olham além do primeiro signifi cado.

Thumb, baseando-se em Cowie (1999: 189), só menciona o método 
de observação direta empregada por Bareggi e diz que os calouros eram in-
capazes de usar pistas contextuais para achar a acepção certa em verbetes de 
palavras polissêmicas. 

Em nenhum dos três trabalhos nos quais colhi as informações consta 
qual foi a tarefa dos sujeitos, isto é, a circunstância de uso.

**********

Atkins & Knowles  (1990)

Nesse artigo foi descrita uma ampla pesquisa, e alguns resultados foram divul-
gados. Mas um relato mais completo encontra-se em Atkins & Varantola (1998), cujo 
resumo encontra-se sobretudo em 2.2. Os dados referentes ao uso efetivo de dicionários 
são apresentados  infra (ver Atkins & Varantola 1998).

**********

 Diab (1990)

No seu estudo, o autor usou, além de um questionário e entrevistas, tam-
bém protocolos, mas na apresentação dos resultados ele não diferencia os dados 
colhidos com esses três métodos. Por isso, o relato foi resumido em 2.2.

Quanto aos protocolos, o autor pediu a alunas do primeiro ano do cur-
so de Enfermagem para manterem um “diário de uso”, anotando detalhes de 
todas suas consultas. Treze estudantes entregaram esses diários. Não encontrei 
uma apresentação em separado dos dados dessa parte da pesquisa.

**********

Müllich (1990) 

Tendo em vista que, nos anos 80, por um lado, haviam sido publicados 
vários novos DMs, ou novas edições de DMs já existentes – sobretudo DAs 
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de inglês – e que, por outro lado, não se sabia quase nada sobre o comporta-
mento real dos usuários, o autor queria investigar como aprendizes alemães 
de LE utilizam tais obras.

Os sujeitos foram 108 alunos dos últimos três anos do ensino de se-
gundo grau;105 45 estavam estudando francês, 63, inglês. Pertencentes a várias 
turmas, os estudantes de cada uma das duas línguas foram divididos em qua-
tro grupos de diferentes níveis de profi ciência. 

Como circunstância de uso, Müllich escolheu a tradução L
2
-L

1
, que 

considerou especialmente  propícia para a coleta de dados. 
A decisão pelos DMs deve-se ao fato de que o uso desses dicionários 

– mais exatamente, de DMs específi cos – era permitido na escola em que 
o autor atuava. Na realização da tarefa – a saber, na tradução de diferentes 
textos do francês ou inglês para o alemão – foram utilizados, na maioria das 
vezes, o Petit Robert ou o OALD.

Como método de pesquisa, Müllich escolheu protocolos escritos 
e protocolos orais. Quanto aos primeiros, seguiu a orientação de Wiegand 
(1985), solicitando aos alunos que escrevessem a tradução numa coluna de 
uma folha e que fi zessem anotações sobre as consultas numa outra coluna. Os 
protocolos orais foram gravados.

Para a análise dos protocolos, o autor criou um modelo que ele chamou de 
OMEGA, o qual se refere a cinco fases em que podem ser divididas as consultas 
durante uma tradução: a) escolha entre consultar e não consultar; b) determina-
ção do item lexical a ser procurado; c) seleção da acepção no verbete; d) encontro 
do equivalente (trata-se de achar um equivalente na própria mente, já que os di-
cionários usados são DMs, não DBs); e) adaptação (gramatical, sintática, lexical) 
do equivalente ao contexto do texto na língua-alvo, isto é, na LM.

Na análise, baseada tanto nos protocolos e nas traduções quanto nos 
respectivos verbetes dos dicionários, Müllich empregou, além das letras O, 
M, E, G e A, mais de cem abreviaturas, com as quais caracteriza detalhes das 
consultas, por exemplo, “falta de lema no DM”, “defi nição circular”, “falta de 
compreensão do signifi cado”, “criação lexical (errada)”.

Os dados foram colhidos entre 1985 e 1989.
Resultados gerais:

O grau de difi culdade dos textos infl uiu no sucesso das consultas. Textos 
factuais com estilo e registro neutros causaram menos problemas do que 

105 Mais exatamente, trata-se de um de vários tipos de escola (Gymnasium) de segundo grau na 
Alemanha, com duração de 9 anos, perfazendo um total de 13 anos de escolaridade. 
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textos nos quais ocorriam expressões irônicas, coloquialismos, gírias e me-
táforas. (p. 467)
O contexto era muito importante para a compreensão e para a consulta 
bem-sucedida; quando a compreensão global do texto falhava devido ao 
grande número de palavras desconhecidas, as consultas geralmente fracas-
savam. (p. 468)
Para os alunos de francês, as consultas foram difi cultadas pelo estilo das 
defi nições nos DMs de francês, de compreensão bem mais difícil do que 
aquelas dos DMs, ou DAs, 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. (p. 469) Porém, são os 
DMs de francês que o autor considera totalmente inadequados para o 
nível de profi ciência dos sujeitos. (p. 471)
Muitos estudantes foram incapazes de “juntar os componentes semânticos 
da defi nição” para entender o signifi cado e fornecer o equivalente. Muitas 
vezes eles traduziam a defi nição, tratando o DM quase como se fosse um 
DB. (p. 470)
Freqüentemente constatou-se uma utilização vã, errada, dos dicionários.106 
Os sujeitos liam os verbetes superfi cialmente, muitas vezes acreditando 
ter encontrado neles a confi rmação de uma suposição sua, ou eles sim-
plesmente interrompiam a leitura de verbetes longos antes de encontrar a 
solução. (p. 470)

No título do livro de Müllich consta uma declaração de um dos su-
jeitos (ou, talvez, até de vários) que é signifi cativa: “Acho a defi nição boba”. 
Integrando esse desabafo no título, o autor certamente queria salientar os 
problemas que aprendizes têm com muitas das defi nições que se encontram 
nos DLMs, e até mesmo nos DAs.  

Nesi (2000: 40), no seu resumo desse estudo, afi rma que  “talvez 
a maior contribuição [do autor] seja sua observação a respeito do que ele 
chama de ´sham use´ de dicionários” (cf. nota 106). Ela acrescenta que 
“Müllich parece descrever algo como a estratégia ‘kidrule’”. (A respeito 
dessa estratégia, cf. a nota 188.)

**********

106 Müllich emprega a palavra “Schein” que signifi ca “aparente, fi ctício, ilusório, vão”; 
no seu resumo em inglês, usa “sham”.
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Starren & Thelen (1990) 

Como acontece em alguns outros trabalhos, os autores divulgaram, 
nesse artigo, apenas algumas informações – e “preliminary results” – sobre 
sua pesquisa, e infelizmente não houve nenhuma publicação posterior sobre 
a mesma investigação. E mesmo nesses “resultados preliminares”, não são 
apresentados dados numéricos.

Declarando que “[p]ara estudantes de tradução, dicionários (e outras 
obras de referência) são instrumentos indispensáveis no processo de aprendi-
zagem” (p. 447), os autores queriam “encontrar uma maneira de ensinar os 
alunos de tradução a usarem dicionários apropriadamente” e “descobrir se 
dicionários são organizados adequadamente e se eles ajudam [esses estudan-
tes]”.

Os 34 sujeitos foram escolhidos entre alunos do primeiro e do quarto 
ano do curso de uma Escola de Tradução e Interpretação holandesa. Starren 
& Thelen omitem o fato de que – aparentemente – a LE desses alunos era o 
inglês.

As tarefas foram bastante complexas. Os alunos tinham que traduzir 
um texto – certamente do inglês para o holandês – e consultar certos itens 
lexicais, selecionados aleatoriamente. Os autores não dizem se eles supunham 
que esses itens-alvo estivessem desconhecidos ou raros, mas essas palavras e 
expressões (aparentemente apenas nove) estão sublinhadas no texto que se 
encontra anexa ao artigo. 

O procedimento foi o seguinte:
Foram formados grupos de três estudantes. Primeiro, cada estudante 

teve que consultar os referidos itens lexicais em um determinado dicionário 
– dentre três DAs de inglês – e formular uma primeira interpretação em ho-
landês. As três interpretações, ou traduções, dos três membros de cada grupo 
deviam ser anotadas. A tarefa seguinte dos três alunos foi verifi car num DB 
inglês-holandês se elas constavam como equivalentes. Caso positivo, eles ti-
nham que indicar isso no formulário de respostas, informando o número sob 
o qual o respectivo equivalente é dado dentro do verbete. Quando houvesse 
equivalentes que fossem parecidos com as traduções, esse fato também seria 
registrado. Depois, os sujeitos tinham que verifi car num determinado DM de 
holandês se os diversos equivalentes anotados poderiam de fato ser usados na 
tradução do texto, que ia ser feita por último.

Como cada aluno teve que descrever o que foi feito em cada um desses 
passos, os autores reconhecem que a tarefa talvez tenha sido difícil e demo-



185

3. PESQUISAS SOBRE O USO EFETIVO DE DICIONÁRIOS

rada demais, tendo que ser simplifi cada em estudos posteriores. Starren & 
Thelen admitem também que, devido ao pequeno número de sujeitos e de 
itens lexicais, os resultados difi cilmente podem ser considerados conclusivos.

Aliás, os pesquisadores não apresentam quase nenhum. Tendo calcu-
lado quantas vezes as traduções imaginadas pelos alunos inicialmente foram 
confi rmadas pelo DA – onde apareciam literalmente ou de forma parecida – e 
pelo DM, eles constataram que não havia diferenças numéricas entre os di-
cionários. Por isso, eles começaram a analisar os diversos verbetes detalhada-
mente para investigar se havia diferenças entre eles com relação às defi nições, 
exemplos e “estilo”. Porém, não foi divulgado nenhum dado a esse respeito.

**********

Al-Besbasi (1991)
[Diab (1990: 50s.)107; Dolezal & McCreary (1999: 1)]

Trata-se de uma tese de doutorado na qual o autor relata seu estudo 
sobre o uso de dicionários na tradução. Ele usou o método do protocolo oral 
(TAP) procedendo da seguinte maneira: 

Oito árabes traduziram um pequeno texto (de 17 linhas, 213 palavras) 
do inglês para o árabe, podendo usar qualquer dicionário. Foi-lhes solicitado 
que expressassem todos os seus pensamentos relativos aos problemas da tra-
dução e a suas consultas. Esses protocolos orais foram gravados, transcritos e 
analisados.

Resultados:

Os sujeitos mostraram insatisfação com os dicionários pelo fato de os ver-
betes serem longos demais e de faltarem equivalentes adequados.
Houve uma grande preferência pelos DBs.
As informações mais procuradas eram: ortografi a, gramática, signifi cado.
Às vezes, os sujeitos escolhiam o verbete errado ou não achavam o equiva-
lente certo, embora ele estivesse no verbete.
Eles não consultaram DBs de árabe-inglês para conferir os equivalentes 
encontrados nos DBs de inglês-árabe.

Infelizmente faltam mais informações nos livros de Diab e de Do-
lezal & McCreary, por exemplo, sobre o nível de profi ciência dos sujeitos. 

107 A tese de Al-Besbasi foi defendida em 1991, mas Diab já teve acesso a alguns dados em 
1990.
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Também não sabemos se eles eram alunos de tradução ou mesmo tradu-
tores. Contudo, diante do pequeno tamanho do texto que foi traduzido, 
supõe-se que eram aprendizes de inglês (embora Diab curiosamente diga 
a respeito dos oito sujeitos que eles eram “both native speakers of English 
and of Arabic”). 

**********

Krantz (1991)

A autora verifi cou de que maneira um DB e um DM foram utilizados, mas 
como seu objetivo principal era estudar a infl uência na aprendizagem do vocabulário, 
essa pesquisa é resumida em 4.4.2.2.

**********

Tono (1991) 

Como o estudo de Tono (1984), também essa pesquisa foi relatada de 
novo em Tono (2001), mais exatamente no capítulo 7 (p. 97-115).

Acreditando que o uso de dicionários deveria ser ensinado, o autor teve 
a idéia de verifi car como usuários competentes agem nas consultas. Ele achava 
que, sabendo-se isso, o referido ensino poderia basear-se nessas observações.

É claro que em uma única pesquisa não se poderiam estudar as habili-
dades de consulta em todas as situações de uso. Tono escolheu a circunstância 
de uso “tradução L

2
-L

1
” com o uso de DBs.

Os sujeitos foram 10 japoneses estudando, ou tendo estudado, inglês: 
3 de nível avançado (professores de inglês – grupo A), 3 de nível intermediá-
rio (estudantes de um curso de Letras-Japonês que estavam, ao mesmo tem-
po, aprendendo inglês – grupo B), 4 de nível básico (alunos de uma faculdade 
técnica – grupo C). 

Para confi rmar as supostas diferenças de profi ciência dos três grupos, 
foi aplicado um teste cloze, durante o qual o uso de dicionários não foi permi-
tido. Nesse teste, constatou-se que dois alunos de grupo B deveriam fazer par-
te do grupo A, e um deveria ser colocado no grupo C, ou seja, havia somente 
estudantes avançados (NA = nível avançado) ou de nível básico (NB). 

Com relação a dicionários, os sujeitos preencheram um questionário 
com perguntas sobre sua experiência com tais obras, principalmente sobre a 
freqüência de uso de DBs.
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Além disso, eles tiveram que consultar duas páginas de um DB inglês-
japonês para responder a algumas perguntas sobre convenções lexicográfi cas: 
1) a diferença entre substantivos contáveis e os incontáveis; 2) a forma “one’s”; 
3) exemplos; 4) divisão silábica; 5) graus de freqüência; 6) formas derivadas. 
Nas páginas 101-111 e em seis tabelas, Tono apresenta os dados relativos a 
essa parte da pesquisa, inclusive às habilidades de consulta de cada um dos su-
jeitos. Ele percebeu que o nível de profi ciência não coincide necessariamente 
com o nível das habilidades de uso. 

Depois dessas verifi cações, os sujeitos foram solicitados a traduzir um 
pequeno texto – composto de 95 palavras – do inglês para o japonês, “da 
maneira mais natural possível”, ou seja, utilizando ou não o dicionário (que 
era, como já foi dito, um DB).

Durante a execução dessa tarefa, eles foram fi lmados (como no estudo de 
Ard 1982), o que explica por que o número de sujeitos foi tão pequeno. Tono 
não somente verifi cou quantas palavras foram consultadas como também mediu 
quanto tempo cada um dos sujeitos gastou na tradução e nas consultas.

Resultados (p. 111ss.):
Os sujeitos do grupo de NA – que traduziram todas as palavras do texto 
– consultaram menos (em média, 6,4% das palavras traduzidas, contra 
23,3% no caso do grupo de NB) e gastaram menos tempo em cada uma 
das consultas.108 
Nas palavras do autor, usuários bem-sucedidos “pensam bem” [“are good 
thinkers”], não recorrendo imediatamente ao dicionário; eles primeiro 
analisam as frases e tentam entender o signifi cado.
O bom usuário sabe bastante a LE para compreender o conteúdo dos 
verbetes.

Tono chega à conclusão de que a profi ciência lingüística permite pre-
ver quantas palavras provavelmente serão consultadas – o que é bastante ób-
vio (não quando se pensa no número exato de palavras, impossível de ser 
previsto, mas no fato de que quanto mais avançado o aprendiz, tanto menos 
vai precisar consultar). 

108 Dizendo que havia diferenças individuais, Tono (p. 113s.) cita dois exemplos: um aluno 
de NA não consultou nenhum item lexical; já uma estudante do mesmo grupo – que havia 
conseguido o melhor resultado no teste cloze – consultou bem mais do que os outros (15%); 
ela explicou que, na leitura de textos, nunca usa dicionários, mas, quando tem que fazer uma 
tradução, faz consultas freqüentemente para ver se há equivalentes melhores do que aqueles 
em que ela está pensando.
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Infelizmente, o autor não apresenta uma tabela que mostre a relação exata 
entre a habilidade de consulta e o sucesso nas consultas durante a tradução.

Ele mesmo reconhece que a idéia inicial de conseguir descobrir uma 
série de procedimentos adotados pelos usuários bem-sucedidos para poder 
ensiná-los aos outros se mostrou simplista demais:

A tarefa de traduzir um texto revelou que o uso real de dicionários depen-
de de muitos outros fatores além da profi ciência lingüística, tais como: o 
objetivo da tarefa, o grau de difi culdade da tarefa, limitações de tempo, a 
qualidade da tradução, familiaridade com o dicionário usado etc.

 (p. 114)
 
Concluindo, deve-se dizer que o resultado dessa pesquisa muito bem 

conduzida não somente é relativamente limitado como também não pode ser 
generalizado – salvo as constatações bastante evidentes – devido ao pequeno 
número de sujeitos.

**********

Nuccorini (1992) 
[Dolezal & McCreary (1999: 92s.); Tono (2001: 46, 51, 54)]

Os sujeitos foram italianos estudando ou ensinando inglês: 11 alunos 
e 5 professores. 

Segundo Dolezal & McCreary, foi utilizado um questionário (a respei-
to do uso de DBs e de três DAs). 

Porém, Tono (p. 51) chama o método de “self-report”, de modo que se 
poderia pensar em algo como um protocolo. Ainda segundo Tono (p. 54), os 
informantes tiveram que preencher fi chas dando as  seguintes informações: item 
lexical procurado; contexto; motivo da consulta (ou informação procurada); cir-
cunstância de uso (atividade receptiva, produtiva, tradução); dicionário usado; 
consulta bem-sucedida ou não; lugar onde a informação foi encontrada (na defi -
nição, nos exemplos, nos equivalentes etc.); informação satisfatória ou não.

Tono (ibid.) chama a atenção para o grande problema dos “self-reports”, 
a saber, o fato de que nem sempre os informantes respondem conforme o que 
realmente fi zeram. Ele lamenta ainda (p. 46) que Nuccorini não tenha mos-
trado os resultados diferenciando os diversos fatores. Tono (p. 46) informa 
alguns dados concernentes apenas aos aprendizes, não aos professores.
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Resultados:
Os dicionários eram usados mais em atividades receptivas (60,7%).
46% dos sujeitos utilizavam somente DBs, 34%, somente DMs, e 20%, 
ambos.

Dolezal & McCreary, por sua vez, trazem os seguintes resultados:
Os alunos usavam quase exclusivamente DBs para verifi car o signifi cado; 
em geral, os professores também preferiam os DBs.
Os professores aproveitavam mais do que os alunos os exemplos e as notas 
de uso existentes nos DAs.
Os dois grupos olhavam raramente informações gramaticais ou sintáticas, 
códigos ou marcas de uso. 

Além de não distinguir fatos como profi ciência lingüística e não de-
monstrar, por exemplo, quais dicionários eram mais usados em quais ativida-
des, os resultados – como no caso de muitos outros estudos – não podem ser 
generalizados devido ao pequeno número de sujeitos. 

**********

Nuccorini (1994)    

Conscientes dos problemas ligados aos questionários, a autora queria 
estudar as habilidades de consulta a partir de erros cometidos. Para isso, ela 
analisou as traduções feitas por 222 universitários italianos – cursando Ci-
ência Política – durante vários exames realizados em 1993 e 1994. Nessas 
traduções, do inglês para o italiano, puderam ser utilizados dicionários.

Aparentemente, os sujeitos usavam apenas DBs; em 45,9% dos casos, 
trata-se de DBs publicados nos anos 60, o mais utilizado (por 44%) sendo 
um que era considerado muito bom. Outros datavam dos anos 80. No fi nal 
das contas, Nuccorini constatou (p. 589) que os dicionários não infl uíram 
nas porcentagens dos erros, ou seja, o fato de o mais consultado ter sido 
antiquado e os outros terem sido menos bons não parece ter tido alguma in-
fl uência. A autora conclui que “o que importa é a capacidade dos estudantes 
de consultarem dicionários, e não os próprios dicionários”.109

Em uma parte da pesquisa, Nuccorini compara a porcentagem de 
aprovações e reprovações com a de exames do ano anterior, quando ainda 

109 Porém, pode-se argumentar que, tendo em vista que o mais usado, apesar de bastante an-
tigo, não causou mais erros do que os outros, ele seria melhor do que esses outros se ele fosse 
atualizado, e, nesse caso, os resultados daqueles estudantes que o utilizassem seriam melhores.      
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não era permitido o uso de dicionários. Ela constatou que os resultados ge-
rais eram mais ou menos os mesmos, o que signifi caria que não há diferença 
entre não poder (no sentido de não ter a permissão) e não saber usar dicioná-
rios. Infelizmente, a autora não mostra nenhum dado dessa comparação; por 
exemplo, ela não diz quantos estudantes do ano anterior entraram no cálculo. 
Além disso, ela omite o fato de que esses eram alunos diferentes, podendo, 
por acaso, ter sido mais profi cientes do que os 222 sujeitos do atual estudo.

Na outra parte, Nuccorini analisou os erros, que ela agrupa em cinco 
categorias: 1. lexemas polissêmicos ou homonímicos; 2. palavras derivadas; 
3. palavras compostas; 4. expressões idiomáticas e phrasal verbs; 5. uma mis-
celânea que incluía abreviaturas, falsos cognatos e itens lexicais cujos equiva-
lentes italianos possuem características diferentes dos lexemas ingleses (por 
exemplo, a apassivação), chamando-os de “anisomórfi cos”110. Ela chegou aos 
seguintes resultados (sem, mais uma vez, indicar dados precisos):

O maior número de erros ocorreu com (em ordem decrescente):
• itens lexicais anisomórfi cos; 
• palavras polissêmicas ou homonímicas;
• phrasal verbs.

Os sujeitos tiveram bem menos problemas com palavras derivadas ou 
compostas, e as expressões idiomáticas, em geral, foram traduzidas cor-
retamente.

A autora observa que, em diversos casos, seria difícil comprovar que os 
alunos realmente consultaram o dicionário; em outros, fi cou claro que eles não o 
consultaram, e em outros ainda havia evidências de que eles o usaram de forma 
inapropriada. Em seguida (p. 590ss.), ela mostra exemplos dos erros cometidos 
nas cinco categorias de itens lexicais, constatando que, várias vezes, a causa do erro 
foi o fato de o usuário não ter olhado mais que a primeira acepção. 

Nas suas conclusões, Nuccorini reconhece que sua pesquisa não conse-
gue mostrar como estudantes utilizam dicionários quando não estão fazendo 
provas, mas afi rma que os erros cometidos com base em consultas evidenciam 
alguns problemas, os quais estão relacionados não com falhas nos dicionários 
e sim com a falta de habilidades de consulta.

110 Nuccorini usa o termo “anysomorphic”, empregado por vários metalexicógrafos (escrevendo 
“anisomorphic”), que geralmente citam Zgusta (1971: 294). Esse autor entende por anisomor-
fi smo – em lingüística – “as diferenças na organização dos referentes nas diversas línguas e [...] 
outras diferenças entre as línguas”. Lyons (1968: 429) havia utilizado “non-isomorphic” nesse 
sentido (cf. Welker 2003: 80s.).
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Como já foi dito, a grande falha desse artigo é a falta de dados.111    
 

**********

Yokoyama (1994) 
[Tono (2001: 33, 35)]

Em um pequeno parágrafo da p. 35, Tono fala ao mesmo tempo dessa 
pesquisa e do estudo de Momoi (1998). Utilizando o método do protocolo 
oral (TAP), os dois investigaram o uso de DBs por estudantes japoneses du-
rante uma atividade de produção escrita.112 

É preciso esclarecer que os DBs de inglês-japonês são mais informativos 
do que os DBs em geral, contendo colunas extras com diversas informações. 

Os 24 sujeitos de Yokoyama eram universitários.
Resultados: 

Na redação em inglês, os estudantes aproveitavam mais os equivalentes e 
os exemplos. 
Não davam quase nenhuma atenção às colunas extras com notas sobre o 
uso, com códigos sintáticos ou outras informações.

**********

Gu & Johnson (1996) 

Querendo investigar estratégias empregadas na aprendizagem do voca-
bulário, os autores fi zeram bem em lembrar o seguinte (p. 659):

Aprender uma palavra inclui muito mais do que lembrar-se de formas or-
tográfi cas e fonológicas e seus signifi cados correspondentes. Grande parte 
da aprendizagem do vocabulário de EFL envolve aprender usar as palavras 
sintaticamente e pragmaticamente [...].

111 Breves resumos desse estudo encontram-se em Rundell (1999: 39), Tono (2001: 33) e 
Th umb (2004: 14). Como acontece freqüentemente quando se fala sobre pesquisas realizadas 
por outros, Tono e Th umb não informam um detalhe importante, a saber, que os dicionários 
eram DBs. 
112 Na página 35, Tono diz que a circunstância de uso foi a “redação em L2 (tradução L2/L1)”. 
Obviamente, redação em L2 – ou LE – e tradução L2/L1 são coisas bem diferentes. Já na página 
33, o autor menciona apenas a redação. No caso de Momoi, o próprio título da dissertação 
aponta para a redação.
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Os sujeitos foram 850 universitários chineses, que estavam no segun-
do ano de diversos cursos, mas não de Letras-Inglês, e que tinham estudado 
inglês por seis anos na escola.

A pesquisa foi feita aplicando-se um questionário e dois testes, um 
sobre o tamanho do vocabulário dos sujeitos e um sobre sua profi ciência em 
inglês.

O questionário continha uma seção com dados pessoais, uma sobre as 
crenças dos alunos a respeito da aprendizagem do vocabulário e uma sobre es-
tratégias de aprendizagem; nessa última, havia 91 opções, entre elas algumas 
questões relativas ao uso de dicionários.

No teste de vocabulário, os estudantes tinham que fornecer o equiva-
lente chinês, um sinônimo ou uma paráfrase de 50 palavras, e foi aplicado 
ainda um teste proposto por Nation (1990). O teste de profi ciência consistia 
em várias partes: compreensão auditiva, vocabulário, estrutura, compreensão 
de leitura, um teste cloze e uma tradução de frases do chinês para o inglês.

O que nos interessa aqui é a estratégia “uso de dicionários”. Como os 
autores anexaram o questionário, pode-se ver em detalhe quais afi rmações os 
alunos puderam selecionar. As 17 afi rmações foram divididas em três gru-
pos: a) estratégias para a compreensão; b) estratégias estendidas; c) estratégias 
de consultas. Veja um exemplo de cada um desses grupos: a) “Quando vejo 
uma palavra desconhecida várias vezes, eu a consulto.” b) “Presto atenção 
aos exemplos de uso quando consulto uma palavra no dicionário.” c) “Se a 
palavra estiver fl exionada, removo as fl exões para recuperar a forma que tenho 
que consultar (por exemplo, no caso de created, consulto create).” Em ne-
nhum momento, os autores referem-se a algum tipo específi co de dicionário. 
Apenas no apêndice, no qual estão listadas as estratégias, são mencionadas 
“defi nições”, de modo que deve tratar-se de DMs. 

No que diz respeito aos resultados, limito-me àqueles que concernem 
ao uso de dicionários:

Entre todas as estratégias sugeridas, o uso de dicionários fi cou em primeiro 
lugar; as  médias dos três grupos mencionadas acima foram: (a) – 4,97; 
(b) – 4,82; (c) – 4,55. Apenas duas outras estratégias obtiveram médias 
melhores do que o grupo (c), a saber, a adivinhação baseada no contexto 
amplo (4,60) e uma estratégia denominada “self-initiation” (4,58)113. 

113 No questionário, há duas afi rmações referentes a essa estratégia: “Além de livros-
texto, procuro outras leituras que me interessam.” “Eu uso vários meios para esclare-
cer itens do vocabulário dos quais não tenho certeza.”
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Tanto o teste de profi ciência quanto o de tamanho do vocabulário estavam 
relacionados positiva e signifi cativamente com o uso de dicionários, mais 
exatamente com as estratégias (b) e (c). Ou seja, os alunos com boa profi ci-
ência, inclusive em termos de vocabulário, mencionaram essas estratégias 
entre suas preferidas. Apenas a “self-initiation” obteve média melhor.

Os autores resumem os resultados relativos ao vocabulário da seguinte 
forma (p. 659):

Os tamanhos do vocabulário de aprendizes parecem estar muito relacio-
nados, entre outras coisas, à auto-iniciação dos aprendizes na aprendiza-
gem, seu uso habilidoso de dicionários, sua disposição em gastar tempo 
extracurricular para praticar itens recém-aprendidos e o fato de eles se 
lembrarem de palavras em grupos semanticamente signifi cativos.

Cabe mencionar ainda que, por um lado, essa pesquisa não tratou da 
simples retenção de palavras na memória de curto prazo, e sim da aprendi-
zagem do vocabulário, a qual foi comprovada por um teste com palavras que 
não haviam sido vistas recentemente. Por outro lado, os autores estabelece-
ram simplesmente uma relação entre a profi ciência – incluído o tamanho do 
vocabulário – e as afi rmações dos sujeitos sobre suas estratégias, ou seja, não 
se investigou em que medida diversas estratégias levam – de fato – à aprendi-
zagem. E fi nalmente, é preciso dizer que o estudo foi feito em um ambiente 
cultural específi co, o chinês, não valendo necessariamente para outros. 

**********

Jääskeläinen (1996)

Segundo Ronowicz et al. (2005: 583s.), Jääskeläinen “usou os resultados 
de duas dissertações inéditas [...] para mostrar que tradutores profi ssionais e se-
miprofi ssionais que produzem traduções de boa qualidade consultam dicionários 
mais freqüentemente e de maneiras mais sofi sticadas do que tradutores novatos”. 
Na verdade, a autora apenas apresenta um quadro – baseado nos resultados de 
dois estudos em que foi usado o método do protocolo oral para investigar o pro-
cesso de tradução – com os dados sobre o número de consultas. 

No primeiro estudo (uma tese de doutorado de outra autora), os su-
jeitos eram 4 tradutores profi ssionais, 4 pessoas bilíngües (que não eram tra-
dutores) e 4 aprendizes de LE, e a tradução L

2
-L

1
 foi feita do francês para 
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o inglês. No segundo (uma dissertação de mestrado da própria autora), os 
sujeitos eram 4 tradutores profi ssionais, 4 alunos de um curso de Tradução e 4 
pessoas com bons conhecimentos na LE, e a tradução L

2
-L

1
 foi feita do inglês 

para o fi nlandês. Após análise das traduções, Jääskeläinen preferiu dividir os 
sujeitos pela qualidade da tradução em bons, médios e fracos.

A maioria dos resultados diz respeito ao processo tradutório, que não 
nos interessa aqui. Quanto ao uso de dicionários, a autora apresenta dados 
apenas sobre o número de consultas.

Médias do número de consultas (p. 65):

Estudo 1: tradutores – 24; pessoas bilíngües – 7; aprendizes de LE – 20.
Estudo 2: bons – 20; médios – 18; fracos – 10.

O interessante é que, nas duas pesquisas, os sujeitos com mais compe-
tência tradutória consultaram os dicionários mais vezes. 

**********

Atkins & Varantola (1997) 

Essa pesquisa foi feita com dois grupos de sujeitos, em dois países, em 
dois momentos diferentes. Na Inglaterra, em 1991, os 71 sujeitos, de várias 
nacionalidades, estavam participando de um encontro sobre o uso de dicio-
nários (grupo O, de Oxford); na Finlândia, Varantola fez o mesmo estudo em 
1993 com 32 alunos fi nlandeses de um curso de Tradução na Universidade 
de Tampere (grupo T). 

No grupo O, no qual todos eram usuários experimentados, e muitos 
até mesmo lexicógrafos, 38 sujeitos tinham inglês como LM. Todos tiveram 
que indicar algum idioma como LE; nessa LE, 32 consideraram-se avança-
dos, 23, de nível intermediário, e 11, principiantes. A tarefa desse grupo foi 
fazer uma tradução entre sua LM e a LE, podendo ser escolhida a direção; 54 
escolheram a tradução L

1
-L

2 
(ou versão) – que foi sugerida pelas pesquisado-

ras –, e 17 preferiram a tradução L
2
-L

1
. Os 32 fi nlandeses – de nível avançado 

em inglês – tiveram que fazer uma tradução para o inglês. 
No grupo O, cada sujeito pôde escolher o texto a ser traduzido e os 

dicionários que quisesse usar. No grupo T, o texto foi o mesmo para todos, 
e havia cinco dicionários disponíveis (um DB – em dois volumes – e quatro 
DMs de inglês).
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Primeiro, todos os sujeitos tiveram que preencher um questionário 
com perguntas sobre sua LM, seu nível de profi ciência na LE, o texto e os 
dicionários escolhidos. As autoras reconhecem que a auto-avaliação da profi -
ciência foi um procedimento insatisfatório (p. 5).

Em seguida, formaram-se grupos de duas pessoas: uma (o “usuário”) ia fa-
zer a tradução, enquanto a  outra (o “relator”) ia anotar todos os passos dados pelo 
usuário. No grupo O, todos os sujeitos foram uma vez usuário e uma vez relator; 
no grupo T, foram convidados outros alunos a serem os relatores.

Para cada consulta, os relatores usaram uma folha separada. Por con-
sulta, as pesquisadoras entendem a consulta de um único verbete, em deter-
minado dicionário. Várias consultas feitas para resolver o mesmo problema 
constituem uma “busca”. Tal busca pode também terminar após uma única 
consulta.  

Todos os protocolos (isto é, as anotações feitas pelos “relatores”) foram 
passados para uma base de dados, que foi analisada com um programa de 
estatística e que permitiu um impressionante cruzamento de dados.

Principais resultados:
Pelos dois grupos, foi efetuado um total de exatamente 1.000 consultas, 
em 574 buscas. 37 buscas não foram completadas porque o tempo tinha 
acabado.
Das 537 buscas restantes, 57% consistiam em uma única consulta, 25%, 
em duas, 9%, em três, 5%, em quatro,  2,5%, em cinco, 0,6%, em sete, e 
uma busca terminou após oito consultas.
No grupo O, os sujeitos avançados efetuaram, em média, 7,03 consultas, 
os de nível intermediário, 8,3, e os principiantes, 5,6. Dois sujeitos fi zeram 
apenas uma consulta, e, no outro extremo, sete participantes consultaram 
os dicionários doze vezes ou mais. Atkins & Varantola recomendam que, 
numa outra pesquisa desse tipo, seja registrado também o tempo gasto na 
tradução e nas consultas.
Porcentagens do número de consultas na busca de determinadas informa-
ções nas duas circunstâncias de uso:

Tradução L1-L2
(910 consultas)

Tradução L2-L1
(90 consultas)

procurando um equivalente 43 59
checando um equivalente 34 32
buscando informação gramatical sobre 
palavra da LE 

4 4

procurando colocações na LE 1 4
outras 5 0
não especifi cadas 3 0
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Porcentagens do número de consultas por nível de profi ciência e tipo de 
informação:

Nível avançado
(729 consultas)

Nível interme-
diário

(192 consultas)

Nível de princi-
piantes

(62 consultas)
procurando um equivalente 41 45 79
checando um equivalente 37 29 13
buscando informação gramati-
cal sobre palavra da LE 

3 6 6

procurando colocações na LE 10 15 1
outras 5 4 0
não especifi cadas 3 0 0

Diferenciando-se entre informação primária – que corresponde ao equi-
valente – e informação secundária – que traz mais esclarecimentos sobre o 
equivalente (gramática ou colocações) –,  verifi cou-se em qual das possíveis 
consultas esses dois tipos foram procurados. Resultados em percentuais:

1ª consulta 2ª consulta 2ª consulta 4ª consulta 5ª-8ª consulta
Primária 51 40 29 39 26
Secundária 47 57 64 61 64
Não especifi cada 2 2 7 0 10

Como era de se esperar, a procura pela informação secundária cresce na me-
dida em que se fazem mais consultas (na mesma busca).

Onde as respostas foram encontradas em consultas bem-sucedidas, nas 
duas circunstâncias de uso? Resultados em percentuais:                       

Tradução L1- L2
(528 consultas bem-

sucedidas)

Tradução L2-L1
(64 consultas bem-

sucedidas)
Na tradução do lema 44 42
Num exemplo (+ tradução) 12 8
Na defi nição 9 19
Numa expressão idiomática (+ tradução) 5 12
Numa palavra composta (+ tradução) 3 2
Em outro lugar 1 2
Lugar não especifi cado 25 16

Os próprios sujeitos puderam qualifi car as consultas de: (a) bem-sucedi-
das, (b) úteis, mas o dicionário não informa exatamente o que se busca, 
ou (c) sem êxito. Veja os números absolutos e os percentuais de todas as 
consultas e nas duas circunstâncias de uso:
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Em geral Na tradução L1-L2 Na tradução L2-L1

Bem-sucedidas 372 / 37% 323 / 35% 50 / 55%
Úteis, mas ... 219 / 22% 205 / 22% 14 / 15%
Sem êxito 400 / 40% 374 / 41% 26 / 29%
Sem resposta    8   /  1% 8   /  1% 0 / 0%

Grau de satisfação dos sujeitos com o resultado das buscas (veja acima a 
defi nição de busca); números absolutos das buscas e percentuais:  

Todos os sujeitos Na tradução L1-L2 Na tradução L2-L1

Satisfeito 319 / 59% 273 / 58% 46 / 72%
Na dúvida 131 / 24% 117 / 25% 14 / 22%
Insatisfeito 71 / 13% 67 / 14% 4 / 6%
Sem resposta    16   /  3% 16   /  3% 0 / 0%

Grau de satisfação dos sujeitos com o resultado das buscas, comparando-se 
aqueles do grupo O que tinham escolhido a tradução L

1
-L

2
 com os sujeitos 

do grupo T (que também fi zeram a tradução L
1
-L

2
):

Grupo O Grupo T
Satisfeito 157 / 65% 116 / 50%
Na dúvida 39 / 16% 78 / 34%
Insatisfeito 33 / 14% 34 / 15%
Sem resposta    14  /  6%         2  /  1%

Tipo de dicionário utilizado nas duas circunstâncias de uso (números ab-
solutos e percentuais):

Tradução L1-L2
(910 consultas)

Tradução L2-L1
(90 consultas)

DB 657 / 72% 57 / 63%
DM 248 / 27% 33 / 37%
Não especifi cado 5 / 0,5% 0 / 0%

Tipo de dicionário utilizado na procura de determinadas informações (nú-
meros absolutos e percentuais, sem mencionar 3 casos em que o tipo não 
foi especifi cado):

DB DM
procurando um equivalente 253 / 81% 54 / 19%
checando um equivalente 167 / 66% 85 / 34%
buscando informação gramatical sobre 
palavra da LE 

8 / 40% 12 / 60%

procurando colocações na LE 23 / 32% 48 / 67%
outras 19 / 53% 17 / 47%
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A grande maioria das primeiras consultas de uma busca foi feita em DBs 
(88% no grupo O, 86% no grupo T). Já nas segundas consultas houve 
uma diferença nítida entre os dois grupos: o grupo O (heterogêneo) conti-
nuou procurando em DMs (71%), ao passo que os alunos de tradução do 
grupo T dirigiram-se mais aos DMs, pois apenas 47% continuaram a bus-
ca em DBs. De qualquer maneira, nos dois grupos, a utilização dos DMs 
aumentou com o número de consultas em cada busca (embora houvesse 
um declínio inexplicável na quarta consulta do grupo T).

Números absolutos e porcentagens das consultas bem-sucedidas e das fra-
cassadas em DBs e DMs:114

• bem-sucedidas: em DBs – 458 / 64%; em DMs – 134 / 48%;
• sem sucesso: em DBs – 253 / 35%; em DMs – 147 / 52%.

As autoras apresentam ainda outros dados, além de alguns “estudos de 
caso” em que mostram como certos sujeitos procederam em determinadas 
buscas. 

Não posso entrar em mais detalhes e deixo para os leitores as conclu-
sões a serem tiradas dos diversos resultados. Quero destacar apenas um fato 
bem nítido (e não surpreendente): na tarefa dada nesse estudo, a saber, tra-
dução L

1
-L

2 
ou L

2
-L

1
, o DB foi usado bem mais do que o DM e garantiu, na 

avaliação dos sujeitos, mais consultas bem-sucedidas. 

**********

Beech (1997)

Para verifi car se jovens gregos, aprendizes de inglês, conseguem en-
contrar os equivalentes corretos em DBs, o autor empregou o método do 
protocolo escrito estruturado. 

Os sujeitos foram 19 alunos, de 11 a 19 anos. Havia quatro grupos de 
nível: A) pré-intermediário; B) intermediário; C) aproximadamente no nível 
do Cambridge First Certifi cate; D) aproximadamente no nível do Cambridge 
Certifi cate of Profi ciency in English. 

Sua tarefa foi anotar em formulários os seguintes detalhes de todas as suas 
consultas feitas em DBs em diversas circunstâncias de uso: DB usado; tipo de 
atividade; palavra procurada; equivalente encontrado; número de acepções (no 

114 Atkins & Varantola deixam bem claro (nas páginas 7 e 20) que não foi verifi cado se as tra-
duções foram corretas, ou seja, se as consultas realmente foram bem-sucedidas.
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caso de palavras polissêmicas); acepção procurada e acepção encontrada; razões 
pela falta de sucesso. Os DBs puderam ser escolhidos livremente.

Apenas na conclusão, Beech esclarece que as circunstâncias de uso eram 
atividades receptivas e que foi utilizada somente a parte de inglês-grego dos DBs. 
Ele não revela durante quanto tempo os estudantes fi zeram os protocolos.

Aparentemente os sujeitos tiveram que indicar não somente o tipo de 
atividade como também o contexto exato em que se encontrava a palavra 
consultada, pois o autor diz que, depois de ler os protocolos, verifi cou os 
contextos a fi m de saber se os equivalentes gregos escolhidos eram adequados, 
ou seja, se as consultas foram bem-sucedidas. Também analisou os verbetes 
do DB consultado por cada aluno para averiguar se houve falhas dos sujeitos 
ou dos dicionários.

Resultados:

Do total de 718 consultas registradas, 92 (12,81%) foram consideradas 
malsucedidas (“incorretas”). Entre os alunos, o número de consultas va-
riou de 2 a 168, e os percentuais de soluções incorretas, de 0 a 18.
Médias dos percentuais de consultas malsucedidas nos quatro grupos de 
nível: A – 9,47; B – 14,81; C – 19,83; D – 7,28.
Médias do número de consultas e de percentuais de soluções incorretas nas 
diversas atividades: exercício de vocabulário – 241 / 19,08%; leitura de texto 
– 239 / 12,55%; tradução L

2
-L

1
 – 45 / 8,88% (um único aluno registrou con-

sultas durante uma tradução); exercício de gramática – 193 / 6,21%.

Beech ainda verifi cou as causas das consultas malogradas, ou das solu-
ções incorretas, diferenciando as seguintes (entre colchetes o número de casos 
em que o fato ocorreu): 

1) No DB não existia: a) o lema procurado [4]; b) a acepção procurada [4]; c) 
a palavra derivada [1]; d) a palavra composta [6].

2) O equivalente fornecido no DB estava errado [3].
3) Alunos não acharam o equivalente apesar de ele existir no verbete [4].
4) Alunos erraram ao anotarem o equivalente grego [3].
5) Foi escolhida uma acepção errada [54].
6) O equivalente fornecido no DB não estava totalmente errado, mas tam-

bém não satisfatório para o respectivo contexto [13].

Nota-se que a maioria (54) das 92 consultas malsucedidas foi causada 
pela escolha de uma acepção errada em verbetes de palavras polissêmicas.

**********
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Christianson (1997)

Na edição de janeiro de 1997 da revista Language Teaching – cujo sub-
título é The international research ressource for language professionals e que traz 
resumos de trabalhos publicados na área do ensino de línguas – constam as 
seguintes informações sobre esse estudo: 

Num corpus de 41.024 palavras que compõem os textos escritos por 51 
alunos japoneses de EFL, o autor analisou todas aquelas que tinham sido 
consultadas. Constatou que 42% delas haviam sido usadas incorretamen-
te. Analisando os erros e entrevistando os alunos que tinham cometido o 
maior número de erros, Christianson descobriu que os usuários bem-su-
cedidos nas consultas, independentemente de seu nível de profi ciência em 
inglês, empregavam diversas estratégias sofi sticadas.

**********

Atkins & Varantola (1998)

Essa pesquisa é citada também nos subcapítulos 2.2 (sobre questioná-
rios) assim como em 4.1.2 e  4.3.1 (sobre o efeito do uso de dicionários).

Aqui relato os dados referentes ao uso efetivo de dicionários. (Maiores 
detalhes sobre esse estudo encontram-se no capítulo 2.2.)

Resultados gerais a respeito do uso de dicionários (deixando-se de lado 
os dados minuciosos apresentados pelas autoras): 

Porcentagens das situações (de possíveis dúvidas) em que os sujeitos – divi-
didos em grupos de profi ciência em inglês – decidiram usar um dicionário 
(p. 33s.):  

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Total
11,5  14 19 17,5 16

Comentário: É normal que alunos mais avançados precisem menos de dicio-
nários. Não há explicação para o fato de que o grupo D consultou menos do 
que o grupo C.

Pergunta: A instrução no uso de dicionários infl uiu na decisão de consul-
tar um dicionário? Porcentagens dos casos (de possíveis dúvidas) em que 
os sujeitos decidiram usar um dicionário (p. 35s.):  
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Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Total
com instrução 12 15 17 17 16
sem instrução 11 13 20 18 16

 Não se confi rmou a hipótese de que alunos que haviam recebido instrução 
no uso de dicionários estariam mais propensos a consultá-los. 

Pergunta:  Qual tipo foi usado de fato na resolução das tarefas? Porcenta-
gens da escolha (p. 44s.):

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
DM 40 21 19 12
DB 60 79 81 88

 São nítidos dois fatos: a) o DB foi preferido por todos os grupos; b) 
quanto menor a profi ciência em inglês (sendo o grupo A o dos aprendi-
zes mais avançados), maior a preferência pelo DB. (As autoras alertam 
que talvez algum professor tenha induzido os melhores alunos a con-
sultarem DMs durante a execução da tarefa. De fato, observa-se uma 
grande diferença entre as porcentagens do grupo A e do grupo B no 
uso de DMs. Assim, existe a possibilidade de que a utilização de DMs, 
sem uma eventual indução por parte dos professores, tivesse sido ainda 
menor.)

Pergunta: Que tipo de dicionário – DM ou DB – foi consultado para re-
solver qual tarefa? No quadro abaixo, constam, em cada tarefa, na linha de 
cima, o número total de possíveis consultas (que corresponde ao número 
de sujeitos que haviam escolhido um DM ou um DB vezes o número de 
questões), e, na linha de baixo, a porcentagem dos casos em que os sujeitos 
decidiram usar o dicionário de fato (p. 36-38):  

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

DM DB    DM DB DM DB DM DB
Achar o verbo suporte para 
determinado substantivo

53
0 

78
1 

45
2 

171
4 

37
5 

158
8 

22
22 

159
13 

Achar a preposição exigida 
por um substantivo

265
13 

390
13 

225
11 

855
13 

185
12 

790
18 

110
16 

795
15 

Compreensão de leitura 265
8 

390
8 

225
6 

855
18 

185
25 

790
25 

110
20 

795
23 

Tradução L1-L2 265
5 

390
7 

225
7 

855
9 

185
10 

790
11 

110
14 

795
11 

Achar o lexema certo (onde 
havia uma lacuna no texto)

212
22 

312
25 

180
18 

684
23 

148
26 

632
28 

88
28 

636
21 
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Notam-se grandes diferenças (expressas nas porcentagens indicadas 
nas linhas de baixo) no uso de dicionários entre as diversas tarefas, mas não 
entre DMs e DBs. Mesmo assim, fi cou evidenciado que o DM nunca é mais 
usado do que o DB pelos grupos A, B e C. Os dados relativos ao grupo D,  
segundo os quais justamente os alunos mais fracos deram preferência ao DM 
em quatro das cinco tarefas, parecem estranhos; porém, é preciso lembrar que 
os sujeitos não podiam trocar de dicionário a cada tarefa ou questão (esse fato 
não é explicitado no artigo, mas as autoras dizem, na p. 23, que os alunos 
podiam usar seu “dicionário costumeiro”); ou seja, por exemplo, no grupo D, 
159 usavam DBs, e 22, DMs. Como, na última tarefa, por exemplo, havia 
4 questões, o DB poderia ter sido consultado 636 vezes (159 × 4). Somente 
em 21% dessas possibilidades, o DB foi usado realmente; já aqueles alunos 
que utilizavam um DM (22) recorreram a ele em 28% das 88 possibilidades. 
Uma explicação plausível é que muitos dos usuários de DBs imaginavam 
que não fossem encontrar a solução no seu dicionário, deixando por isso de 
consultá-lo. 

A pesquisa compreendia também um teste (Dictionary Research Test 
– DRT) composto de vários itens. Nos itens Q3, Q5 e Q9, os sujeitos tinham 
que escolher, entre diversas opções, aquela que coubesse nas lacunas de frases. 
No item Q5, faltavam preposições, no Q3 e no Q9, outros tipos de lexemas 
(por exemplo, o verbo que combina com determinado substantivo, um an-
tônimo, a palavra ou expressão exata em certo contexto). No item Q3, havia 
quatro questões, no Q5 e no Q9, cinco.

Os dados referentes à escolha entre DMs e DBs já foram apresentados 
no quadro acima. 

Resultados:115   

Na primeira linha de cada questão, constam os números de vezes em que o 
DM ou DB foi escolhido, na segunda, os números de acertos em cada tarefa, e na 
terceira, as respectivas porcentagens. 

115 O teste mediu o efeito do uso de dicionários, de modo que o resumo dessa parte da pesqui-
sa poderia estar no capítulo 4. Mas como a tarefa dos sujeitos não corresponde a nenhuma das 
quatro circunstâncias de uso básicas (compreensão de leitura, redação, tradução, aprendizagem 
do vocabulário), os resultados são apresentados aqui.
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Tarefa Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
DM DB    DM DB DM DB DM DB

Achar o verbo-suporte para 
determinado substantivo 
(Q3)

0
0
-

1
1

100%

1
1

100%

6
5

83%

2
2

100%

13
11

85%

5
5

100%

20
13

65%
Achar a preposição exigida 
por um substantivo (Q5)

34
31

91%

51
40

78%

24
19

79%

112
80

66%

22
12

55%

143
92

64%

18
10

56%

121
60

50%
Achar o lexema certo (Q9) 46

39
85%

78
66

85%

33
24

73%

160
105

66%

38
22

58%

178
93

52%

25
14

56%

136
65

48%

Comparando-se as porcentagens referentes ao DM com as do DB, 
percebe-se que, em média, o DM ajudou a resolver as questões mais do que o 
DB, em todos os grupos de profi ciência e em todos os três itens. O único caso 
em que o DB superou o DM é o item Q5 resolvido pelo grupo C. A causa 
dos insucessos, muito provavelmente, é que o DB não permitiu recuperar a 
informação necessária. 

No capítulo 5 de seu artigo, Atkins & Varantola fazem uma compara-
ção das informações – necessárias para responder às diversas questões – cons-
tantes nos dois DMs e nos quatro DBs mais utilizados, e, no apêndice 4, elas 
mostram os verbetes de alguns lexemas (que os sujeitos tinham que consultar 
se quisessem usar um dicionário) em cada uma dessas seis obras. Nota-se, por 
exemplo, que o verbo-suporte to take (em to take a photograph) está registrado 
nos quatro DBs. Fica a pergunta por que nem todos os alunos responderam 
corretamente. A explicação mais provável é que os 10 alunos que erraram (1 
do grupo B, 2 do grupo C e 7 do grupo D) tenham usado outros DBs, nos 
quais o verbo-suporte não constava.

Portanto, os resultados – apesar de extremamente detalhados – não 
dizem toda a verdade, ou melhor, não devem ser generalizados; eles não per-
mitem dizer algo como “o uso de DBs leva a menos acertos do que o uso de 
DMs”, pois o sucesso depende, obviamente, de cada dicionário utilizado. 

**********
Coura Sobrinho (1998)

O autor investigou o efeito do uso de um DM de francês na compre-
ensão de leitura. Para saber detalhes sobre a pesquisa, veja 5.2.2 infra. 

Aqui mostro apenas alguns dados que Coura Sobrinho apresenta no 
subcapítulo 4.4 de sua dissertação, onde faz uma “análise qualitativa [que] 
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procura descrever o comportamento de consulta dos usuários de dicionários”. 
Os dados se referem a 17 universitários brasileiros cuja tarefa era ler um texto 
autêntico francês com a ajuda de um DM.

Resultados:

Classes gramaticais mais procuradas (em percentuais): substantivos – 41; 
adjetivos – 24; verbos – 18; advérbios – 8,5; outras – 8,5.
Partes de verbete mais consultadas (em percentuais): defi nição – 56; sinô-
nimo – 24; exemplo – 14; antônimo – 1; não encontrada – 5. 
Porcentagem de consultas bem-sucedidas: 74,1. Havia dois grupos; o gru-
po A, de profi ciência maior em francês, consultou bem mais (107 vezes) e 
teve um pouco mais de sucesso (75,2%); o grupo B consultou 88 vezes e 
teve uma taxa de sucesso de 72,7%.
Porcentagens de sucesso nas consultas: conjunção – 100; numeral – 100; 
locução prepositiva – 83; substantivo – 80; advérbio – 76; preposição 
– 75; adjetivo – 70; verbo – 62; locução verbal – 50; pronome – 0. 

Por um lado, as taxas de sucesso nas consultas de diversas classes gra-
maticais não dizem muita coisa, pois, às vezes, se referem a uma única con-
sulta (como os 100% no caso da consulta de um numeral e o 0% no caso do 
pronome), e, por outro, elas não surpreendem, pois verbos – devido às formas 
fl exionadas que constam nos textos, mas não nos dicionários – são mais difí-
ceis de serem achados. Quanto ao pronome, que, segundo o anexo 20, deve 
ter sido ceci, houve falha clara do aluno, pois ceci consta como lema no DM.  

O autor analisa ainda algumas falhas, mostrando as prováveis causas. 

**********

Mackintosh (1998)

Veja em 4.3.2 algumas observações gerais sobre esse artigo, no qual 
são relatados dois estudos em que os sujeitos eram estudantes de um curso 
de Tradução no Canadá. Aqui é resumido o primeiro estudo. O resumo do 
outro encontra-se em 5.1.2.

Os alunos foram 8 anglófonos e 7 francófonos de níveis semelhantes 
em profi ciência lingüística e habilidade no uso de dicionários. Alguns tinham 
experiência profi ssional em tradução, o que foi levado em conta na análise 
dos dados.

Eles tiveram que traduzir um texto da LE para a LM durante uma hora 
e quinze minutos. Não eram obrigados a terminar a tradução. Os dois textos 
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(um para cada grupo) eram do tipo “especializado” – isto é, não técnico – da 
área da economia. Eles haviam sido escolhidos porque imaginou-se que eles 
levariam a um uso extensivo de dicionários. Foram disponibilizadas várias 
obras de referência, tanto DMs, DBs e DHs – gerais e especiais – quanto um 
banco de termos (TERMIUM).

Como métodos de pesquisa foram escolhidos a observação direta e o 
protocolo oral. As observações foram anotadas em protocolos estruturados e 
as verbalizações dos sujeitos foram gravadas. Mackintosh reconhece que foi 
difícil  para o único observador (provavelmente ela mesma) fazer as anota-
ções, razão pela qual as gravações se tornaram muito importantes. 

Resultados:

Estratégias de tradução com relação ao uso dos dicionários: 60% dos sujei-
tos começaram a traduzir logo, consultando o dicionário quando surgiam 
dúvidas; 26,66% consultaram todas as palavras desconhecidas antes do 
início da tradução; 13,33% consultaram apenas algumas das palavras des-
conhecidas antes de começar a traduzir. 
Motivos principais das 496 consultas:  procura do signifi cado e do equi-
valente – 34,7%; procura do equivalente – 32,3%; procura do signifi cado 
– 17,5%; verifi cação do signifi cado e procura do equivalente – 7,3%; ve-
rifi cação do signifi cado – 1,2%.
Dicionários mais consultados: DH especializado – 57,9%116; DB geral 
– 15,1%; DM especializado de inglês – 12,9%; DM geral de francês – 
5,7%; DM especializado de francês – 5,7%. Mackintosh diz que o DH 
deve ter sido preferido pelo fato de não ter sido disponibilizado um DB 
especializado e que ele foi consultado sobretudo pelos sujeitos com experi-
ência profi ssional em tradução.
Informação procurada (nas 362 consultas em que o lexema procurado foi 
encontrado): defi nição, equivalente ou ambos – 96,1%; apenas o equi-
valente – 47,2%; apenas a defi nição – 30; defi nição e equivalente numa 
única consulta – 18,5%.
Problemas nas consultas: em 88,2% dos 203 casos em que a informação 
procurada não foi encontrada, o verbete estava faltando; nos 148 casos em 
que os sujeitos fi caram apenas parcialmente satisfeitos com as consultas, os 

116 Não existem muitos DHs, e extremamente raros são os DHs especializados. Mackintosh 
diz que os sujeitos usaram o Dictionnaire de la comptabilité. Infelizmente, a autora não informa 
como é esse dicionário. Procurando na internet, constatei que o título é Dictionnaire de la 
comptabilité et des sciences connexes e que se trata de um DB inglês-francês. Nada é dito sobre 
ele ser um DH. 
A respeito de DHs, cf. nota 54.
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motivos principais foram: a informação encontrada dizia respeito a um le-
xema semelhante, mas não exatamente ao procurado – 29,1%; os sujeitos 
queriam confi rmar o equivalente que eles tinham encontrado em outras 
fontes – 14,9%; eles precisavam de uma diferenciação entre vários equi-
valentes arrolados – 12,8%; eles não gostaram dos equivalentes constantes 
no dicionário – 12,8%.
Escolha do idioma das defi nições: 100% dos anglófonos procuraram as 
defi nições em inglês; dos francófonos, 60% em francês, 34%, em ambos 
idiomas, 6%, em inglês.117 

Obviamente, a base empírica desse estudo é extremamente limitada, 
tendo em vista que os sujeitos foram apenas 7 ou 8 alunos de cada um dos 
idiomas. 

**********

Momoi (1998)
[Tono (2001: 33, 35)]

Já que Tono menciona Momoi junto com Yokoyama, veja as informa-
ções gerais no primeiro parágrafo sobre Yokoyama (1994) supra. 

Os 30 sujeitos de Momoi eram 26 universitários e 4 alunos de segundo 
grau (11ª e 12ª séries).

Resultados:

O que os sujeitos aproveitavam mais eram os exemplos. 
Raramente eles consultavam códigos gramaticais e notas de uso.
Os alunos de segundo grau consultavam mais palavras e, por isso, empre-
gavam mais palavras na redação. 

**********

Varantola (1998)

A autora queria verifi car o uso de obras de referência por “tradutores”. 
Na  verdade, seus sujeitos foram alunos avançados de um curso de Tradução, 
mais exatamente, 4 estudantes fi nlandeses cuja LE era o inglês.

117 Mackintosh mostra também em que casos os sujeitos preferiram procurar os equivalentes 
ou as defi nições ou ambos, mas não posso entrar nesses detalhes.
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Antes de relatar o seu estudo, a autora faz as seguintes observações 
sobre a relação entre tradutores e dicionários (p. 189):

Os dicionaristas visam descrições do uso da palavra fora de contexto, ao 
passo que os usuários recorrem aos dicionários para resolver um problema 
que depende do contexto.
Os tradutores precisam de equivalentes, mas também precisam de con-
fi rmação; por isso, eles não gostam de encontrar equivalentes que não 
reconhecem.
Os tradutores também precisam de informações relativas a trechos de tex-
to maiores do que uma palavra individual.
Os tradutores tentam achar nos dicionários informações (que não são tí-
picas dos dicionários) porque elas não estão disponíveis pronta e sistema-
ticamente em outras fontes.
São as habilidades dos usuários que determinam o sucesso ou fracasso das 
consultas.

Varantola considera seu estudo “uma tentativa em pequena escala 
de analisar as necessidades que tradutores sentem quando fazem uma tra-
dução L

1
-L

2
 de um texto geral dentro de uma área específi ca, mas sobre 

um assunto do qual mesmo pessoas leigas têm algum conhecimento” (p. 
181). 

A tarefa dos 4 sujeitos foi traduzir um texto de 477 palavras sobre 
pesca do fi nlandês para o inglês. Eles podiam consultar vários tipos de 
dicionários (DAs, um DLM, um dicionário enciclopédico e um thesaurus 
de inglês, um DM de fi nlandês e um DB de fi nlandês-inglês), além de 
um glossário sobre pesca e uma enciclopédia. Supõe-se que essas obras 
tenham sido colocadas a sua disposição pela autora. Durante a tradução, 
os alunos tiveram que anotar detalhes de suas consultas em um formu-
lário no qual constavam certas perguntas; ou seja, o método de pesquisa 
utilizado foi o do protocolo escrito estruturado (mas não controlado, pois 
os estudantes não foram observados). Para cada consulta, eles tiveram que 
preencher um novo formulário.

Resultados:
Na tradução do texto de 477 palavras, os 4 sujeitos fi zeram entre 16 e 26 
buscas118. Em média, fi zeram entre 1,29 e 1,65 consultas por busca. Em 
64% das buscas foi feita uma única consulta; o maior número de consultas 
por busca foi 4, o que aconteceu em 5% das buscas.

118 Como na pesquisa de Atkins & Varantola (1997), todas as consultas (“look-ups”) feitas para 
resolver determinado problema são consideradas uma única busca (“search”). 
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Nas 128 consultas, foram utilizadas as seguintes obras de referência: DBs 
– 59%; DMs de inglês – 37%; outras obras (glossário, DM de fi nlandês e 
enciclopédia) – 5%. As 47 consultas feitas em DMs de inglês distribuem-
se assim: DLM – 19; DA – 16; dicionário enciclopédico – 10; thesaurus 
– 2.
Do total de 84 buscas, 87% começaram no DB. Em 44 buscas houve uma 
segunda consulta; em 84% desses casos, foi utilizado um DM.
Motivos das 75 consultas no DB: procura do equivalente – 55%; procura 
de confi rmação de uma idéia a respeito do equivalente ou procura de ou-
tras informações – 45%.
Motivos das 47 consultas em DMs: procura de confi rmação de algo que 
o aluno acreditava saber – 30%; procura de diversas informações que aju-
dassem a expressar-se na LE – 70%.
Resultados das 122 consultas a DBs, DAs ou DLMs: bem-sucedidas – 66%; 
fracassadas – 34%. Consultas bem-sucedidas por tipo de dicionário: DLM 
– 84% (de 31 consultas); DB – 63% (de 75); DA – 44% (de 16).119

Satisfação dos sujeitos com os resultados das 84 buscas (em média): satis-
feitos – 76%; inseguros (isto é, os sujeitos não tinham certeza de terem 
sido bem-sucedidos) – 24%.

Varantola discorre sobre detalhes e problemas da tradução que não 
cabe aqui relatar. De qualquer modo, a base empírica da pesquisa (com 
apenas 4 sujeitos) é tão pequena que não há possibilidade de generalizar 
os resultados. No entanto, podem-se destacar aqueles que foram confi r-
mados por outros estudos ou que parecem óbvios: no caso de uma tra-
dução, as buscas começam num DB; na maioria das vezes, procura-se 
o equivalente; muitas vezes, uma única consulta não é sufi ciente para 
resolver o problema.

Quanto aos resultados das consultas, é preciso salientar que a pesquisa 
mostrou apenas as opiniões dos sujeitos, e, com relação às porcentagens de 
sucesso, teria sido bom se a autora tivesse verifi cado as razões das consultas 
fracassadas nos diversos tipos de dicionários (o que ela fez apenas no caso de 
alguns poucos exemplos). 

No último item do seu artigo, Varantola chama a atenção para a im-
portância do uso de corpora. 

**********

119 Como foi dito, esses dados referem-se às consultas em DBs, DAs e DLMs. Apenas 6 do 
total de 128 consultas foram feitas em outros tipos de obras de referência. A autora deixa claro 
(p. 185) que os próprios sujeitos opinaram sobre o sucesso das consultas. 
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Diab & Hamdan (1999)
[Thumb (2004: 7s.)]

Os sujeitos foram 50 universitários árabes estudando inglês na Jor-
dânia. A sua tarefa foi ler um texto em casa, num prazo de três semanas, 
preenchendo um formulário no qual havia perguntas a respeito das seguintes 
questões: a palavra ou expressão que motivou o uso do dicionário; tipo de 
informação procurada; estratégias adotadas antes das consultas; tipos de di-
cionários utilizados; grau de satisfação com eles. Na entrega dos formulários, 
houve uma entrevista com cada um dos sujeitos durante a qual foram feitas 
perguntas tanto sobre o conteúdo do texto (o que tinha sido avisado antes) 
quanto sobre dicionários e o vocabulário.

Resultados:

Em 85% das consultas, os sujeitos queriam saber o signifi cado; em 15%, 
eles buscaram a pronúncia. Outras informações não foram procuradas.

Esses resultados eram previsíveis, já que, na compreensão de textos, 
o signifi cado dos itens lexicais é a informação mais importante. A consulta 
da pronúncia obviamente não tinha nada a ver com a leitura e sim com o 
posterior resumo do texto. Nas duas atividades, outras informações foram 
consideradas desnecessárias.  

Infelizmente, os autores – ou Thumb – não revelam outros dados 
importantes (sobre o tipo de dicionários usados, sobre o grau de satisfação 
etc.).

**********

Jensen (1999)
[Coelho s.d.]

Nessa pesquisa, a autora queria investigar o processo tradutório, mais 
exatamente a infl uência de limitações de tempo sobre o comportamento dos 
tradutores.

Havia apenas 6 sujeitos, e somente 4 eram tradutores. Esses últimos 
foram divididos em dois grupos conforme sua experiência profi ssional: a) 
mais de oito anos, b) de um a três anos. Assim, existiam três grupos: os espe-
cialistas (“experts”), os tradutores jovens e os leigos. 
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Eles tiveram que traduzir três textos – de cerca de 120 palavras – do 
inglês para sua LM, o holandês, tendo à sua disposição 15, 20 e 30 minu-
tos, respectivamente. As traduções foram feitas em computador, no programa 
Translog, que registra todos os detalhes da digitação.

Como método de pesquisa foi escolhido o protocolo oral (TAP). 
Para saber detalhes dos resultados referentes ao processo tradutório, 

veja Coelho (s.d.). Aqui apresento apenas o resultado que diz respeito ao uso 
de dicionários (segundo Coelho):

Notou-se uma diferença clara entre os três grupos: os dicionários foram 
consultados mais pelos leigos, seguidos dos profi ssionais jovens; já os tra-
dutores experientes fi zeram apenas metade das consultas  desses últimos. 

**********

Al-Ajmi (2002) 

Dizendo ter mostrado em sua tese de doutorado (Al-Ajmi 1992) que 
DBs de inglês-árabe são “instrumentos inadequados para a tradução ou com-
preensão de textos ingleses” (Al-Ajmi 2002: 119), o autor queria verifi car 
quais fatores causam mais difi culdades a usuários árabes.

Os sujeitos desse novo estudo eram 46 estudantes kuwaitianos do se-
gundo ano de um curso de Letras-Inglês na Universidade de Kuwait. Eles 
tinham que traduzir um texto do inglês para o árabe, sua LM, usando, quan-
do necessário, um DB. Solicitou-se que eles evitassem tanto adivinhar o sig-
nifi cado quanto empregar outras estratégias fora a utilização do dicionário. 
Durante as consultas, deviam preencher um formulário com as seguintes in-
formações: a palavra ou expressão consultada; se ela estava arrolada no DB 
(cujo título e ano de publicação tinham que ser indicados); qual o número da 
acepção certa no caso de lexemas polissêmicos.  

Resultados:
 

O DB mais usado, um dicionário com cerca de 70.000 verbetes, foi utili-
zado em quase 90% do total de 3.743 consultas; em segundo lugar fi cou 
um menor – com cerca de 25.000 lemas – que os sujeitos usaram em 
10,7% das consultas (note que a soma é mais de 100%). Os dois DBs não 
haviam sido revisados desde 1967 e 1980, respectivamente. 
Cerca de 68% das consultas foram bem-sucedidas. Embora a porcentagem 
seja quase igual para os dois DBs, há diferenças nas causas das consultas 
feitas sem sucesso.
As principais causas das consultas malogradas foram: 
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erros do usuário: 
não achar a acepção certa (49,6 / 28,6)120; 
não achar o lema embora estivesse no DB (7,1 / 6,3); 
procurar no verbete errado (4,8 / 1,8); 

 falhas do DB: 
palavras derivadas (por exemplo, obviously) faltam ou não são 
traduzidas (10 / 10,7); 
falta de equivalentes apropriados (5,7 / 0,9); 
falta de acepções (4 / 27,7); 
 leiaute, tamanho da letra (1% no DB grande); 

difi culdades provenientes do texto: 
Os sujeitos leram a palavra erradamente (1% – DB grande). 
A separação das palavras causou problemas (0,5 / 0,9).

 

É claro que os insucessos provocados pela leitura não têm nada a ver 
com o uso de dicionários. 

Como se vê, não somente nessas como também em algumas outras 
causas, as porcentagens são muito pequenas. Nitidamente, a causa maior foi 
a primeira citada, que ocorre em lexemas polissêmicos. A diferença entre os 
dois DBs (49,6% / 28,6%) explica-se pelo maior número de acepções no 
DB grande. O autor lembra que outras pesquisas (Tono 1984, Bareggi 1989, 
Nuccorini 1994) já mostraram que, em verbetes longos, os usuários costu-
mam olhar somente a primeira acepção. Al-Ajmi calculou até a relação entre 
consultas bem-sucedidas e o número de acepções nos verbetes: havendo uma 
única acepção, a porcentagem é 96; com duas acepções, há 86,5% de suces-
sos; existindo 14 acepções ou mais, a porcentagem cai para 62,7.

Na sua conclusão, o autor sugere que as acepções sejam ordenadas 
conforme a freqüência, que se forneçam melhores equivalentes (de preferên-
cia, com base em corpora paralelos), que o uso de dicionários seja ensinado e 
que os aprendizes sejam sobretudo estimulados a procurarem nos verbetes até 
encontrarem a informação desejada e correta.

**********

Nesi & Haill (2002)

Achando que outras pesquisas tinham uma metodologia que criava 
uma situação artifi cial, os autores queriam verifi car como aprendizes avança-

120 Os dois números indicam a porcentagem de insucessos em cada um dos DBs.
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dos consultam dicionários durante uma leitura natural. Esses alunos, estran-
geiros estudando na Inglaterra, na Oxford Brookes University, podiam ler em 
casa o que quisessem, mas tinham que anotar as leituras e as consultas. Foram 
analisados os protocolos de 89 sujeitos.  

Resultados:

Os alunos usaram um total de mais de 70 dicionários; para 60 deles, infor-
maram dados (principalmente o  título); 45 dicionários datavam de 1990 
ou anos posteriores; os mais usados foram o OALD (26), o LDCE (21), 
o Concise Oxford Dictionary (18), o Cobuild (15). Entre os mencionados, 
encontram-se também DBs, mas muito poucos sujeitos os utilizaram.
Foram consultados 427 itens lexicais, a maioria deles bastante raros, alguns 
arcaicos ou técnicos; os autores acham que ingleses não os procurariam e 
que sua pesquisa deu uma boa amostra de lexemas que estrangeiros com 
profi ciência avançada em inglês costumam consultar.
Dos 89 sujeitos, somente 77 forneceram informações completas sobre as 
consultas; desses, 34 sempre tiveram consultas bem-sucedidas; os 43 res-
tantes falharam em achar o signifi cado correto de 65 palavras (16,4% de 
todas as consultas).
Problemas de consulta: 1. Os sujeitos escolheram o lema ou sublema erra-
do (34 casos); 2. interpretaram mal a informação obtida (11); 3. não per-
ceberam que a palavra consultada tinha no contexto uma nuance diferente 
do signifi cado dado pelo dicionário (7); 4. acharam o signifi cado correto, 
mas o rejeitaram porque achavam que era inadequado para o contexto (5); 
5. a palavra ou acepção faltava no dicionário (8).

Os autores informam também quais tipos de textos haviam sido esco-
lhidos pelos sujeitos, mas esses dados me parecem menos importantes.

Depois de analisar erros em detalhe, Nesi & Haill concluem que a 
maioria dos problemas é causada pela falta de habilidade (“poor strategies”) 
dos usuários, mas às vezes também por falhas nos dicionários.

Pode causar espanto o fato de que o maior problema encontrado pelos 
sujeitos foi achar o lema ou sublema certo, mas, em parte, isso explica-se pela 
difi culdade de se diferenciar entre substantivos, verbos e adjetivos em inglês, 
o que pode levar o usuário a procurar na classe errada e, dependendo da or-
ganização do dicionário, no lema ou sublema errado.

Na conclusão, os autores expressam sua opinião de que as respostas 
foram, na maioria das vezes, sinceras. Porém, uma triangulação mostrou que 
em alguns casos não foi bem assim. Por exemplo, no que concerne ao uso 
de DBs – muito pouco mencionado pelos sujeitos – é bem possível que os 
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estudantes não quisessem admitir que os consultavam. Assim, Nesi & Haill 
advertem (p. 300):  “A óbvia discrepância entre as afi rmações dos alunos e os 
resultados das consultas demonstra o perigo de se confi ar em relatos intros-
pectivos e retrospectivos quando se investiga o uso de dicionários.”

Além disso, eles reconhecem que sua pesquisa apenas confi rmou o que 
professores e lexicógrafos já sabiam. 

**********

Yamaguti (2003)

Nessa comunicação, o autor apresentou uma pesquisa ainda em anda-
mento. Ele estava investigando “´erros´ de estudantes [brasileiros] de italiano 
L2 a partir de suas redações, amparadas por dicionários bilíngües” e “[a]té que 
ponto o dicionário é o responsável por esses ´erros´”. Yamaguti não revelou o 
número de sujeitos ou de redações analisadas.

Conclusões preliminares foram, entre outras: 

“As abreviações (em português ou em italiano) das classes gramaticais das 
palavras pouco (ou nada) parecem informar ao estudante: nesse caso, ou 
o estudante não as distingue com clareza ou esse tipo de informação é 
irrelevante para a escolha do vocábulo L2.”
“Os pequenos dicionários bilíngües pouca informação trazem sobre a clas-
se gramatical das entradas, sua colocação, exemplos de uso, regência ver-
bal/nominal e, principalmente, das diversidades semânticas constituintes 
da microestrutura.” 

**********

Wingate (2004)

A autora queria investigar as estratégias e as difi culdades de consulta 
de universitários chineses que estavam estudando alemão em nível interme-
diário. Embora de LM chinesa (cantonês), os 17 sujeitos tinham recebido 
o ensino de segundo grau em inglês, razão pela qual considerou-se que eles 
tinham bastante experiência no uso de dicionários.

A tarefa foi a leitura de dois textos autênticos – não muito difíceis 
– de 293 e 245 palavras, respectivamente. O método de pesquisa escolhido 
foi o protocolo oral. Como esse método havia sido criticado por Pressley & 
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Affl erbach (1995), a autora tomou certas precauções, como, por exemplo, 
praticar o protocolo com os alunos antes do estudo e estar presente durante a 
execução da tarefa. É claro que os protocolos foram gravados.

Os 17 sujeitos foram divididos em 3 grupos: o grupo 1 (de 5 alunos) 
podia usar um DB de inglês-alemão, o grupo 2 (de 6 alunos), um DA de 
alemão, e o grupo 3 (de 6 sujeitos), verbetes monolíngües especialmente ela-
borados para a tarefa, nos quais as defi nições eram dadas em forma de frases, 
como no COBUILD.

As consultas foram consideradas bem-sucedidas ou malsucedidas, mas 
a autora não explicita em que se baseia essa avaliação.

Com base nas gravações dos protocolos, Wingate analisou um total de 
384 consultas, 127 das quais feitas no DB (grupo 1), 124, no DA (grupo 2), 
e 133, nos verbetes com as defi nições sentenciais (grupo 3).

A autora observou que, em geral, os alunos leram os verbetes apenas 
superfi cial e parcialmente, ou seja, ela percebeu uma falta de estratégias bási-
cas “que são cruciais para consultas bem-sucedidas” (p. 10). Em especial, foi 
constatado o seguinte:

Os sujeitos tiveram difi culdade em encontrar certos tipos de lexemas ou 
palavras: palavras compostas – 27 consultas, apenas 18,5% de sucessos; 
expressões idiomáticas – 7 consultas, 0% de sucessos; particípios – 6 con-
sultas / 0% de sucessos. 
Ao procurar o signifi cado correto em verbetes com várias acepções, a 
maioria do grupo 1 – que usou o DB – encontrou-o quando essa acepção 
estava em primeiro lugar.121 Já quando a acepção certa não era a primeira, 
ela foi encontrada em apenas 44,4% de 18 consultas.  
No caso dos DMs (grupos 2 e 3), a autora não menciona verbetes de 
palavras polissêmicas, mas chama a atenção para a difi culdade dos alunos 
de encontrarem um “equivalente”. Ela emprega esse termo de forma bas-
tante curiosa, querendo referir-se a “itens lexicais que trazem informações 
sufi cientes para explicar a palavra desconhecida dentro do contexto” (p. 
11). Ou seja, são palavras usadas na defi nição que revelam o signifi cado; 
geralmente, são sinônimos ou parassinônimos. Quando o verbete conti-
nha tais palavras, os sujeitos do grupo 2 foram bem-sucedidos em 76,6% 
de 47 consultas, os do grupo 3, em 67,2% de 61 consultas. Quando não 
havia tal palavra, ou quando ela também era desconhecida, houve uma 

121 Estranhamente, a autora juntou duas situações bem diferentes, a saber, verbetes com uma 
única acepção e verbetes com várias acepções nas quais o signifi cado correto se encontrava na 
primeira. É óbvio que no primeiro caso o sucesso deve ter sido de 100%. Nas duas situações 
juntas, 71,4% das 63 consultas foram bem-sucedidas. 
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diferença notável entre os dois grupos: grupo 2 – apenas 18,3% de sucesso 
em 60 consultas; grupo 3 – 50,8% em 65 consultas. Wingate explica isso 
com o fato de que as defi nições sentenciais (grupo 3) são “lingüisticamente 
mais fáceis” (p. 9).    
Quando não havia, nas defi nições dos DMs, palavras que mostrassem 
o signifi cado (ou seja, sinônimos ou parassinônimos), alguns sujeitos 
dos grupos 2 e 3 usaram a estratégia “kidrule” (cf. a explicação na nota 
188). Essa estratégia errada foi a causa de 23% das consultas malsuce-
didas nos dois grupos. Os alunos do grupo 2 – que consultaram defi ni-
ções sentenciais, consideradas mais fáceis – empregaram-na em 7,5% 
de todas as consultas, os do grupo 3, em 11% de suas consultas.
Os usuários do DB (grupo 1) tendiam a encerrar suas consultas mais rapi-
damente do que os outros, isto é, eles desistiam logo quando não achavam 
uma boa resposta a sua dúvida. Essa avaliação foi feita com base na dura-
ção dos períodos de silêncio nos protocolos, considerando-se que as pau-
sas indicavam momentos de refl exão: quanto menos pausas (ou silêncio), 
tanto menos refl exão. A autora diz que aparentemente “usuários de DBs 
esperam respostas rápidas enquanto usuários de DMs estão preparados a 
investir mais tempo” (p. 10) 
Duração das pausas (em segundos): grupo 1 – 12,1; grupo 2 – 20,8; grupo 
3 – 20,6.
Embora Wingate mostre os percentuais de consultas malsucedidas dos três 
grupos (na mesma tabela em que consta a duração das pausas), ela não 
diz nenhuma palavra a respeito das diferenças entre o desempenho dos 
grupos, apesar de esse ser um dado muito importante. As porcentagens de 
consultas malogradas são as seguintes: grupo 1 (DB) – 39%; grupo 2 (DA) 
– 55%; grupo 3 (verbetes com defi nições sentenciais) – 21,17%.

A autora conclui que seu estudo comprovou o mesmo comporta-
mento já observado por Tono (1984), Neubach & Cohen (1988), Nesi 
& Meara (1994) e Müllich (1990), a saber, a tendência dos alunos – até 
mesmo de alunos com bastante experiência de consultas – de lerem ape-
nas o início dos verbetes, e ela salienta a necessidade de se ensinar o uso 
de dicionários.

Ela mesma reconhece que sua pesquisa tratou de uma única circuns-
tância de uso – da leitura – e que os resultados não podem ser extrapolados 
para aprendizes de outras línguas e em outras situações de uso.   

**********
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Frankenberg-Garcia (2005) 

Os sujeitos desse estudo foram 16 alunos portugueses do quarto ano 
de um curso de Tradução – com inglês como LE – numa universidade portu-
guesa. A palavra researchers (isto é, “pesquisadores”) no título do artigo deve 
ser entendida como consulentes, pois a autora queria verifi car em quais ma-
teriais de consulta tais estudantes procuram quando lhes falta o equivalente 
de itens lexicais num texto a ser traduzido para o inglês, quais informações 
buscam e qual é o efeito do uso desses recursos. 

Os dicionários e outros tipos de auxílio foram dicionários tradicionais 
(três DAs de inglês, dois DBs e um dicionário inglês de colocações) – três dos 
quais constavam da bibliografi a de seu curso – e vários recursos online para os 
quais existiam links no site do departamento. 

Os sujeitos eram de nível avançado em inglês (embora houvesse gran-
des diferenças de profi ciência entre eles) e eles já tinham treinado a versão, 
isto é, a tradução L

1
-L

2
 – a qual foi escolhida pela autora porque deixa menos 

margem para estratégias de evitação. 
Ao traduzirem um texto do português para o inglês, os estudantes de-

viam anotar num formulário todos os problemas encontrados e os passos de 
suas consultas.

Numa aula de 50 minutos foram-lhes explicadas as tarefas, e eles co-
meçaram a ler e traduzir o texto, podendo tirar dúvidas a respeito das tarefas 
ainda durante a aula e terminar a tradução em casa. Solicitou-se que não pe-
dissem ajuda a ninguém, tendo em vista que se tratava de uma pesquisa.

Os dados dos formulários foram passados para uma base de dados. 
A autora, tendo verifi cado nas traduções se as consultas levaram a soluções 
aceitáveis ou não – diferenciando então consultas bem-sucedidas de malsuce-
didas – acrescentou suas avaliações a essa base de dados (veja esses resultados 
em 4.3.2).

Resultados referentes ao uso efetivo dos diversos recursos:

Os 16 sujeitos efetuaram 146 consultas. Eles mesmos consideraram que 
83% das consultas os ajudaram, e 17%, não. Essa impressão dos alunos 
não é confi rmada pela análise das traduções, pois a autora avaliou apenas 
65% como bem-sucedidas. 
Em apenas 9 das 25 consultas que, na sua opinião, não haviam levado a 
uma informação satisfatória, eles fi zeram uma outra tentativa.
Finalidade das 146 consultas:
achar um equivalente na LE – 58%;
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confi rmar uma idéia quanto ao equivalente certo – 18%;
achar um colocado122 adequado – 16%;
escolher a melhor alternativa – 4%;
verifi car a ortografi a – 4%.

Recursos de consulta mais utilizados:
Eurodicautom, um banco de termos – 38%;
DBs – 17%;
DAs – 11%;
Dicionário de colocações – 10%;
Dois corpora do inglês – 9%;
Ferramentas de busca online – 6%;
Arquivos de notícias da Grã-Bretanha – 3%; 
COMPARA, um corpus paralelo português-inglês – 2%;
Outros – 4%.

Na discussão dos resultados, Frankenberg-Garcia salienta que os estu-
dantes preferem “recursos mediados por lingüistas, lexicógrafos e terminó-
logos”, ou seja, os dicionários e o banco de termos, a outros recursos, como 
corpora ou ferramentas de busca, e que, apesar da existência de dicionários 
eletrônicos, ainda usam muito os tradicionais (38% das consultas). E apesar 
de sua profi ciência, ainda preferem os DBs aos DAs (o que, aliás, é compre-
ensível, pois, como diz a autora, eles tendem a usar sua LM como ponto de 
partida).

A pesquisadora recomenda que, com tantos recursos disponíveis, os 
alunos sejam treinados a utilizá-los adequadamente.

Essa pesquisa – com a comparação do uso de diversos recursos de con-
sulta – é muito interessante. Infelizmente o número de sujeitos foi muito 
pequeno; mesmo assim, puderam ser observadas algumas tendências. 

**********

Ronowicz et al. (2005)

O título desse trabalho é bastante explícito. Falta apenas esclarecer 
– para os leigos – que SLT é o texto fonte (“source language text”) e que “Fre-
quent Lexis Store” é um termo usado por Bell (1991) que signifi ca “conheci-
mento lexical”. Portanto, os autores queriam verifi car a relação entre o nível 

122 Por colocado entende-se a palavra – também chamada de parceiro colocacional – que combi-
na com outra numa colocação. Cf. Welker (2005, capítulo 5.4.6).
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de profi ciência lexical, o uso de dicionários, a compreensão do texto fonte e a 
velocidade tradutória. Eles diferenciaram três tipos de “tradutores”: “novatos” 
(Ns), isto é, alunos do primeiro ano de um curso de Tradução, “paraprofi s-
sionais” (PPs), que eram alunos mais avançados do mesmo curso e já tinham 
alguma experiência profi ssional, e “profi ssionais” (Ps), que haviam trabalhado 
como tradutores durante mais de quatro anos.

O método empregado nesse estudo foi o protocolo oral (TAP). Os 
protocolos foram gravados; além disso, os sujeitos foram fi lmados durante a 
realização da tarefa.

Os pesquisadores – residentes na Austrália – tinham à sua disposição 
14 sujeitos, cujas LMs eram o chinês, o coreano, o espanhol ou o japonês. 
Todos eles participaram do estudo, mas, por várias razões, puderam ser anali-
sados os protocolos de apenas 9 sujeitos, 6 dos quais tinham o japonês como 
LM, e 3, o coreano. Um terço eram Ns, um terço, PPs, e 3 eram Ps.

Primeiro foi feito um teste de vocabulário com 20 palavras que pode-
riam causar problemas na tradução e 20 mais fáceis. Como era de se esperar, 
os Ps obtiveram, na média, os melhores resultados, e os Ns, os piores. Porém, 
dois dos PPs foram melhores do que um dos Ps, e um dos Ns obteve um es-
core melhor do que um dos PPs.

Para a tarefa principal, foi selecionado um texto de 378 palavras tirado 
de The Economist, contendo, portanto, bastante termos econômicos. Ele teve 
que ser traduzido em 90 minutos do inglês para a LM dos sujeitos, que po-
diam utilizar entre sete e nove diferentes tipos de dicionários.

Resultados baseados na análise dos protocolos dos 9 sujeitos:

Quanto maior o conhecimento vocabular, tanto maior foi a velocidade da 
tradução.
Os Ps e os PPs analisaram o texto antes de começar a traduzi-lo, lendo-o 
por inteiro, fazendo anotações nos diversos parágrafos ou a respeito de 
dúvidas específi cas. Nada disso foi feito pelos Ns.

Por motivos que os autores não explicam, eles conseguiram dados 
confi áveis sobre o uso de dicionários somente relativos a 6 sujeitos (2 de 
cada categoria). Portanto, os seguintes resultados referem-se apenas a esses 
6 sujeitos.

Os 2 Ns usaram os dicionários muito mais do que os PPs e os Ps: 53 e 44 
consultas vs. 33 ou 32, sendo que um dos Ps (um ínterprete de conferên-
cias internacionais) recorreu aos dicionários apenas 17 vezes.
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Quanto maior o conhecimento lexical, tanto menos usaram-se os di-
cionários. 
Os tipos de dicionários utilizados nas 212 consultas dos 6 sujeitos foram: 
DB grande – 56,5%; DB pequeno – 21,7% (um dos Ns foi o único usuá-
rio); DM de economia – 9,9%; DM de inglês – 9% (usado pelos Ps e por 
um dos PPs); DM de japonês ou coreano – 1,9%; DB médio – 0,9% (usa-
do por um dos Ns). Evidenciou-se a preferência pelos DBs, mesmo entre 
os Ps e os PPs; apenas o referido intérprete consultou um DM uma vez 
mais do que um DB (9 vs. 8). 22 das 23 consultas em DMs foram feitas 
por Ps ou PPs; as mesmas duas categorias de tradutores fi zeram 71,4% das 
21 consultas a dicionários especializados. Raramente os Ns consultaram 
mais de um dicionário.
Os Ps e os PPs preocuparam-se muito mais com a exatidão dos equivalen-
tes do que os Ns e não confi aram imediatamente nas traduções fornecidas 
pelos dicionários. Nos seus textos-alvo, riscaram vários equivalentes, ten-
tando encontrar melhores soluções. Por outro lado, os 2 Ps verifi caram nos 
dicionários até mesmo aquelas palavras que eles já conheciam, ou seja, que 
estavam no seu “Frequent Lexical Store”, o que comprova sua precaução. 

Ronowicz et al. (p. 592) concluem que alunos do primeiro ano de 
um curso de Tradução – assim como aprendizes de LE – não são tradutores 
e que eles não podem ser usados como sujeitos quando se quer pesquisar o 
comportamento de tradutores.

De qualquer modo, é uma pena que a base empírica desse estudo – 
apenas 6 sujeitos – tenha sido tão pequena e que não tenham sido consegui-
dos dados sobre a relação entre o uso de dicionários e a qualidade da tradução 
nem, aliás, sobre a infl uência das consultas na velocidade da tradução.

**********

Teixeira (2005) 

Além de fazer uma enquete sobre o uso de DBs por alunos que esta-
vam aprendendo espanhol numa escola brasileira de primeiro grau (cf. 2.2), a 
autora queria verifi car a habilidade de tais alunos em utilizar seus dicionários. 
Como tarefa foi escolhida uma tradução L

2
-L

1
, a qual foi feita por quatro 

grupos de estudantes. Teixeira não informa quantos alunos estavam em cada 
conjunto de alunos.  

Cada grupo utilizou um DB diferente. Foram selecionados os DBs de 
espanhol-português mais usados.
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Antes de fazer a tradução, os alunos tiveram que consultar nos respec-
tivos DBs dez  palavras que iam aparecer no texto a ser traduzido.123 

A autora, além de apresentar o texto-fonte, mostra – de cada grupo 
– quais equivalentes das dez palavras foram anotados, assim como o texto-
alvo. Em seguida, ela comenta alguns detalhes das quatro traduções, mas nem 
sempre esclarece quais são as soluções oferecidas pelos dicionários. Já para as 
referidas dez palavras, ela apresenta um quadro comparativo com os equiva-
lentes que cada um dos DBs fornece.

No fi nal, Teixeira diz quais dos dicionários foram mais úteis.
 

**********
Gomes (2006) 

Nessa dissertação de mestrado, a autora relata um estudo em que in-
vestigou de que maneira alunos brasileiros de alemão utilizam DBs durante 
uma redação. Trata-se de uma das pouquíssimas pesquisas sobre a circuns-
tância de uso redação de textos (cf. 4.2), tendo o segundo maior número de 
sujeitos de todas elas.124 

Os sujeitos foram 80 aprendizes adultos que estavam freqüentando um 
centro de ensino de alemão: 35 estavam no quinto semestre (grupo 1, G1), 
24, no sexto (grupo 2, G2), e 21, no sétimo ou oitavo (grupo 3, G3). Gomes 
esclarece que não foi possível fazer um teste geral de profi ciência de todos os 
sujeitos e deixa claro que o fato de alunos estarem em um dos grupos não 
implica necessariamente que eles tenham determinado nível de profi ciência. 
Porém, a probabilidade é grande que a maioria dos estudantes do G1 tenha 
um nível inferior à maioria dos do G3.

Cada um dos três grupos escreveu uma redação diferente sobre um 
tema de acordo com o conteúdo das aulas. Os sujeitos podiam consultar os 
DBs que quisessem. Foi escolhido o tipo “DB” porque os estudantes não 
estavam acostumados a usarem DMs.

123 Não está claro qual foi o objetivo dessas consultas, já que durante a tradução os dicionários 
também foram consultados. Além disso, Teixeira diz que escolheu dez palavras com grafi a 
“nada parecida com português”, mas duas das palavras são control e lentitud.
124 Na única pesquisa em que foi avaliado o efeito do uso de dicionários sobre a redação (Ard 
1982), havia somente dois sujeitos, de LMs diferentes, e só um consultou um dicionário. O 
autor conseguiu chegar apenas à seguinte conclusão: “[...] é impossível dizer que o uso do DB 
tenha tido um efeito maior sobre a qualidade de sua redação ou sobre a redação como proces-
so.” Por isso, o estudo de Ard (1982) é resumido neste mesmo subcapítulo. A pesquisa com o 
maior número de sujeitos é a de Harvey & Yuill (1997), resumida em 5.2.1. 
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Solicitou-se que eles indicassem o DB utilizado e anotassem – à mar-
gem da folha na qual faziam a redação – as palavras consultadas e as informa-
ções procuradas. Pediu-se também a opinião dos alunos sobre o DB usado. 

Tendo examinado as redações, a autora calculou, entre outras, a por-
centagem de palavras consultadas do total de palavras escritas pelos sujeitos 
e os percentuais de consultas bem-sucedidas, malsucedidas e parcialmente 
bem-sucedidas. Foram consideradas bem-sucedidas aquelas que levaram ao 
emprego correto dos itens lexicais na redação; no caso das parcialmente bem-
sucedidas, o equivalente certo foi encontrado, mas o aluno, ignorando uma 
informação constante do respectivo verbete, cometeu algum erro gramatical 
(que não impede a compreensão do texto); as malsucedidas causaram o em-
prego totalmente errado de uma palavra ou expressão na LE. 

Gomes também verifi cou nos DBs se as consultas não bem-sucedidas 
foram causadas por falhas dos alunos ou dos dicionários. Ela mostra os itens 
lexicais em que ocorreram os vários tipos de falhas.

Resultados gerais:
  

Um certo DB (Langenscheidt Taschenwörterbuch – LTW) foi usado por 
77,5% dos alunos, o segundo mais utilizado (Michaelis Dicionário Escolar 
– MDE), por 15%. No G3, os percentuais foram 71,4% e 19%, respec-
tivamente. Curiosamente, um DB pequeno (MDE) foi usado por uma 
porcentagem maior de sujeitos no grupo de nível mais alto do que nos 
outros grupos. Mas, na verdade, trata-se de apenas 4 alunos, de modo que 
esse fato pode ser devido ao acaso, não tendo nada a ver com o nível.
Os estudantes do G1 consultaram em média bem mais palavras do que 
os dos outros grupos. Porcentagens médias do número de consultas sobre 
o número de palavras escritas na redação: G1 – 8,67%; G2 – 5,3%; G3 
– 5,63%. 
Em 76,5% do total de 548 consultas feitas pelos 80 sujeitos, a informação 
procurada era o equivalente. Porcentagens das outras informações procu-
radas: ortografi a – 9,1; gênero – 7,8; forma de plural – 3,65; tempo verbal 
– 2,55; declinação – 0,37.
No caso das procuras por equivalentes, houve uma diferença signifi cativa 
entre o G1 (6,83%) e o G2 (3,92%), ou seja, os alunos de nível presumi-
damente mais baixo precisavam bem mais de equivalentes do que os do 
G2; os sujeitos do G3 também procuraram menos equivalentes do que o 
G1, mas a diferença não foi signifi cativa.
51,6% de todas as consultas foram bem-sucedidas, 32,1%, malsucedidas, 
9,85%, parcialmente bem-sucedidas, e 6,4% foram consideradas não clas-
sifi cáveis.
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Os piores resultados ocorreram na busca por equivalentes, com apenas 
42,72% de sucessos e 37,7% de consultas malsucedidas. Nos casos da 
ortografi a e do gênero, quase todas as consultas foram bem-sucedidas.
Do total de 230 consultas não totalmente bem-sucedidas, 55,65% foram 
causadas por falhas dos DBs, 38,3%, por falhas dos sujeitos, e 6,1% fo-
ram consideradas não classifi cáveis. No caso dos equivalentes, as falhas dos 
DBs elevam-se a 60,7%.
Nas 54 consultas apenas parcialmente bem-sucedidas, foram procurados 
somente equivalentes, e em 63% delas, os responsáveis pelas falhas eram 
os alunos.
67,9% das 162 consultas malsucedidas foram causadas por falhas dos DBs: 
em 70,1% das buscas  por equivalentes (a imensa maioria das procuras) e 
em 7 das 9 procuras pela forma de plural.  
Causas das falhas na procura por equivalentes
nas consultas apenas parcialmente bem-sucedidas: 

erros mais comuns dos sujeitos em 34 consultas: ortografi a – 
32,3%; forma de plural – 20,6%; gênero – 17,6%; preposição 
– 14,7%;
falhas mais comuns dos DBs em 18 consultas: falta a expressão 
ou colocação – 33,3%; falta elemento diferenciador – 27,8%; 
falta a preposição – 16,7%; 

nas consultas malsucedidas: 
 falhas dos sujeitos em 43 consultas: não observou o elemento 
diferenciador – 51,1%; consultou o verbete errado – 25,6%; 
não encontrou o verbete (existente) – 23,25%.
falhas mais comuns dos DBs em 101 consultas: falta o equi-
valente adequado para o contexto – 56,4%; falta informação 
detalhada sobre acepções – 40,6%; falta o verbete – 3,7%. 

Com relação às falhas dos dicionários nas buscas malsucedidas, as diferenças 
entre os diversos DBs usados não foram estatisticamente signifi cativas.
Opiniões dos sujeitos 
92,5% acharam que o uso de DBs facilitou a tarefa. 
As informações que, na sua opinião, mais ajudaram foram: os equivalen-
tes (“vocabulário”) – 57,1%; a ortografi a – 14,3%; o gênero – 12,2%.

**********

Höfl ing (2006) 

Nessa tese de doutorado, a autora queria traçar o perfi l de certos usu-
ários de dicionários, a saber, de alunos brasileiros de cursos de Letras-Inglês. 
Para isso, fez uma enquete – usando um longo questionário – em três uni-
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versidades, tendo como informantes 197 estudantes. Para que o número de 
alunos de cada universidade fosse igual, ela analisou as respostas de apenas 
150 sujeitos. Seu relato foi resumido em 2.2.

A terceira parte de seu questionário constitui, na verdade, um teste de 
leitura, no qual se pediu aos sujeitos para responderem a perguntas sobre o 
trecho inicial  de um texto literário norte-americano. A autora não fez uma 
avaliação do teste, ou seja, não verifi cou quantas respostas estavam corretas. 
Ela queria apenas investigar o que os sujeitos entendiam do texto sem utilizar 
dicionários e em que medida posteriores consultas a DMs, DBs ou DHs me-
lhoravam a compreensão.

Essa averiguação da compreensão começa, portanto, com perguntas sobre 
o texto (signifi cado do título, idéia geral do texto, alguns detalhes, signifi cado de 
algumas palavras) que deviam ser respondidas sem a ajuda de dicionários. De-
pois, há perguntas a serem respondidas, consultando-se o dicionário trazido por 
cada sujeito, algumas a respeito do conteúdo, outras a respeito de determinadas 
palavras. Os alunos também tinham que anotar as palavras que eles mesmos pro-
curaram no dicionário assim como as informações obtidas sobre elas. Os últimos 
itens do questionário concernem à suposição dos alunos sobre o fi m da estória e 
a suas opiniões sobre o texto. Em mais de quarenta páginas, a autora apresenta as 
respostas dos sujeitos a cada uma dessas perguntas. 

Neste livro, o que nos interessaria é o uso de dicionários. A esse respei-
to, Höfl ing primeiro selecionou seis sujeitos – cada um dos quais utilizou um 
dicionário diferente – e comenta suas respostas. Não posso relatar esses deta-
lhes. Em seguida, ela volta a apresentar dados do conjunto dos 150 sujeitos: a 
compreensão de certas partes do texto, as palavras procuradas nos dicionários 
por iniciativa dos alunos e a compreensão das palavras apontadas no próprio 
questionário. Tampouco posso resumir tais dados. No fi nal dessa parte da 
tese, a autora  constata (p. 259) que em certos momentos “os sujeitos que 
consultaram os dicionários – monolíngües, bilíngües ou semibilíngües – por 
meio de defi nições ou traduções com equivalentes mostraram-se capazes de 
realizar a tarefa com êxito”. Em outros casos, ao contrário, alguns tiveram 
difi culdades. Assim, Höfl ing conclui que “em relação a esse grupo de usuários 
ainda há muito que se ensinar e que se aprender em se tratando de consulta 
a dicionários” (ibid.).

Para verifi car se as respostas dos sujeitos na segunda parte do questio-
nário (cf. o resumo em 2.2) eram confi áveis, ou seja, se os alunos usariam os 
dicionários da maneira como haviam indicado nas suas respostas, a autora fez 
um estudo no qual empregou o método do protocolo oral (“verbal”). No sub-
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capítulo 2.4.2, ela discorre sobre esse método como também sobre o método 
do “protocolo de pausa” (baseando-se em Cavalcanti 1989)125. 

Depois de uma adaptação desses métodos, fez dois estudos-piloto, solici-
tou a avaliação da sua metodologia a três professores e fez algumas modifi cações. 
Entre os sujeitos que haviam se prontifi cado a participar dessa pesquisa, escolheu 
os 10 alunos mais adiantados nos seus cursos e que estavam, ao mesmo tempo, 
freqüentando escolas de idiomas, sendo, portanto, supostamente os mais profi -
cientes (p. 133). O objetivo era “exemplifi car estratégias de uso do dicionário e 
confi rmar as informações obtidas nos questionários” (p. 290).

Solicitou-se a esses 10 sujeitos que lessem o mesmo texto literário cujo 
início havia sido estudado na terceira parte do questionário e “pensar alto 
toda vez que notassem a ocorrência de uma pausa no processo” (p. 134). Eles 
deviam também fazer oralmente resumos de trechos e do texto inteiro assim 
como um “procedimento ´cloze´”, que “teve como objetivo verifi car a con-
cordância em relação ao vocabulário utilizado pelos sujeitos para completar a 
tarefa” (p. 135). As tarefas foram realizadas individualmente – na presença da 
pesquisadora – e os protocolos foram gravados.

Ao contrário do que ocorre nas outras pesquisas com protocolos orais resu-
midas neste livro, os sujeitos não foram deixados livres durante a leitura: “houve 
quase sempre a intervenção da pesquisadora para compreender o que realmente 
estavam procurando, que dicionários estavam utilizando e o porquê desta esco-
lha, quais itens estavam procurando e que informações leram dentro do verbete” 
(p. 292). Entende-se essa preocupação de saber o que os alunos estavam pensando 
e fazendo; contudo, desse modo, a artifi cialidade da situação de uso é bem maior 
do que no caso dos protocolos orais “normais” (os quais também já foram critica-
dos por não retratarem uma situação natural). 

No subcapítulo 3.2 da sua tese, Höfl ing apresenta primeiro extratos de 
protocolos de 2 sujeitos e depois faz uma análise dos 10 protocolos, compa-
rando-os nas diversas etapas da tarefa. Afi rmando que “não foi nossa intenção 
fazer uma análise exaustiva dos momentos em que os usuários utilizaram o 
dicionário, mas pontuar momentos em que o usuário decidiu pela consulta 
ao dicionário” (p. 306), ela não faz um resumo das estratégias dos sujeitos ou 
da infl uência dos dicionários. Nas suas conclusões, diz que as atitudes dos 
sujeitos em relação à atividade de leitura e à consulta ao dicionário “parecem 
variar num contínuo da autonomia à dependência em relação à segurança no 
uso dos dicionários” (p. 313).

125 Höfl ing indica 1988 como ano de publicação. Diga-se de passagem que Th umb (2004: 37), 
ao falar de protocolos orais, cita Cavalcanti (1987), um artigo redigido em inglês. 



225

4. Pesquisas sobre o efeito 
do uso de dicionários

4.1 Compreensão de leitura

4.1.1. Introdução: o vocabulário e a inferência

Como sugere o título do artigo de Meara (1980) – “Vocabulary Acqui-
sition: A Neglected Aspect of Language Learning” – dava-se até então relativa-
mente pouca atenção à aquisição do vocabulário. A situação mudou nos anos 
80.126 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 assunto. Dentre aqueles redigidos em língua 
inglesa, podem ser citados: Gairns & Redman (1986), Carter (1987), Carter 
& McCarthy (1988), Nation (1990), Arnaud & Béjoint (1992), Coady & 
Huckin (1997), Schmitt & McCarthy (1997), McCarthy (1998), Nation 
(2001), Thornbury (2002). Há agora uma ampla bibliografi a sobre o tema, 

126 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 afi rmou 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). 
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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 
produção de textos – tanto em língua estrangeira (LE) quanto em língua 
materna (LM). Regras sintáticas são imprescindíveis 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 pou-
co 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 
afi rmando categoricamente: 

De longe o maior obstáculo à boa leitura é o número insufi ciente de pa-
lavras 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 interrompido se o vocabulário estiver abaixo do nível limiar, 
isto é, abaixo do mínimo de 3.000 famílias lexicais ou 5.000 itens lexi-
cais.127 

Conceição (2004), embora tratando especifi camente 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 
simplifi cados 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.)

127 Sobre o conceito de nível limiar, Conceição (2004: 24, nota 17) diz: “A hipótese do nível 
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.” 
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Um grande número de estudos a respeito da leitura tem apontado a im-
portância da profi ciência 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 signifi cado, como o uso de pistas textuais 
ou inferência. (p. 87)128

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

Dentro do universo do ensino da leitura, observa-se que as abordagens 
instrumentais, 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 infe-
rência de palavras 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 profi ciência 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 
afi rmam que a melhor forma de tratamento do vocabulário do texto é a 
negociação das palavras desconhecidas através de inferências. (p. 82)

Em vários trabalhos sobre o uso de dicionários, pode-se ler a confi rma-
ção dessa situação. Summers (1988: 112) fala da “visão predominante de que 
palavras desconhecidas deveriam ser decodifi cadas apenas mediante pistas 
contextuais”. Knight (1994: 285), Coura Sobrinho (2000: 84) e Leffa (2001) 
têm a mesma impressão: 

Embora muitos estudantes digam que confi am em dicionários [...], mui-
tos educadores e pesquisadores desencorajam essa prática, recomendando 

128 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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aos estudantes adivinharem o signifi cado da palavra e consultarem o di-
cionário apenas como último recurso.   (Knight) 129

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 signifi cado 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 fi xação 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 signifi cado 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 insufi ciente.  

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 
priorizado uma “leitura no nível da idéia global do texto” (Souza & Bastos, 
ibid.: 81; os autores fazem uma referência a Scaramucci 1995). 

Porém, há situações em que a inferência inviabiliza a compreensão 
– senão da idéia global do texto, mas, por exemplo, de um parágrafo inteiro –, 

129 Cf. também Gonzalez (1999: 265). Dois dos autores que são contra a utilização 
de dicionários 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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e muito freqüentemente a adivinhação não permite a compreensão exata da 
frase em que está inserida a palavra desconhecida. 

Na tentativa de comprovar a efi cácia 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 refl ete 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 
autores afi rmaram 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.”130 Kelly (1990: 
203) declara: “[…] há poucas chances de o  signifi cado 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, perceptível 
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 infi ram um signifi cado 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 signifi cado de todas as palavras desconhecidas pode ser inferido com 

130 A autora (p. 121) cita também uma pesquisa de Oller (1975) que mostrou que “mesmo 
falantes nativos não conseguiram, em cerca de 50% dos casos, adivinhar o signifi cado de pa-
lavras desconhecidas, e nem necessariamente raras, 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 fi nalmente, 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 signifi cado 
de uma palavra desconhecida”.131 Scaramucci (1995), na sua impressionante 
pesquisa sobre compreensão de leitura, não tratou especifi camente 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).132 Laufer (1997: 27) não contesta a 
importância da adivinhação, mas acha “difícil aceitar a idéia de que, indubi-
tavelmente, a adivinhação em L2 seja possível no caso da maioria das palavras 
desconhecidas”. A autora (p. 28ss.) enumera vários fatores que difi cultam a 
inferência: falta de pistas, pistas que são inúteis por se encontrarem em pala-
vras também desconhecidas, pistas enganosas ou parciais, pistas desconside-
radas pelos leitores, isto é, não percebidas. Souza & Bastos (2001: 83) citam 
Schmitt & McCarthy (1997) que notaram que, muitas vezes, ocorrem “infe-
rências incorretas e sentidos distorcidos, difíceis de serem desfeitos”.  Aliás, o 
mesmo foi constatado na leitura em LM por Schatz & Baldwin (1986), como 
fi ca 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:

131 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 
Th an Language? Paper, IATEFL Conference, Londres.
132 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 real-
mente inferidas somaram 305 ou 51%.” Não fi ca claro por que palavras já conhecidas tiveram 
que ser inferidas.      
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Bill [o sujeito da pesquisa] também fez comentários a respeito do papel 
da adivinhação do signifi cado de palavras desconhecidas e a respeito do 
efeito da adivinhação sobre a compreensão de leitura. Ele percebia que 
se desenvolve uma grande frustração quando o leitor se limita a adivi-
nhar o signifi cado de itens lexicais desconhecidos. Os leitores sentem a 
necessidade de saber se determinados signifi cados são corretos para que 
possam continuar lendo com certo grau de confi ança. 

Essa experiência e sensação de Bill certamente são muito comuns. Ve-
remos que alguns pesquisadores descobriram que alunos, mesmo achando 
ter inferido o signifi cado corretamente, gostam de conferir no dicionário se 
acertaram.

Como eu disse acima, o vocabulário é de suma importância na leitura 
tanto em LM quanto em LE. No que diz respeito às palavras desconhecidas, 
em LM, as pessoas costumam passar por cima delas sem se preocuparem 
muito com o signifi cado, não se dando ao trabalho nem de consultarem um 
dicionário nem de tentarem inferir. A razão é que os itens lexicais desconhe-
cidos dentro de um texto, em geral, são pouco numerosos, não impedindo a 
compreensão do texto. O mesmo acontece com pessoas com um bom domí-
nio da LE quando lêem um livro ou jornal. A coisa muda quando tais pessoas 
lêem – em LM ou em LE – um texto científi co, ou ainda uma obra literária, 
onde cada palavra pode ser importante. Quanto aos aprendizes de LE menos 
avançados, eles vão encontrar um número maior de palavras desconhecidas, 
de modo que, se não quiserem usar um dicionário, devem, no mínimo, fazer 
um esforço para adivinhar o signifi cado para poderem compreender o texto. 
Mas, como vimos, adivinhar, ou inferir, não é simples, e muitas vezes é im-
possível. Portanto, parece ser necessário, nesses casos, o uso do dicionário.133

Embora somente alguns dos estudos que resumirei a seguir tratam da infe-
rência, achei por bem começar este capítulo por essa introdução para deixar claro 
que há opiniões equivocadas sobre a possibilidade de adivinhação ou inferência. 
De maneira alguma isso quer dizer que não se deva sempre incentivar – e se pos-
sível ensinar – os alunos a inferir antes de consultar um dicionário.  

133 Laufer (1990: 154) chama a atenção para uma outra situação em que é recomendável que 
se recorra a um dicionário: “No caso de uma palavra parecer familiar, mas a frase ou o contexto 
no qual ela aparece não fi zer sentido, o aprendiz deve ser incentivado a consultar dicionário. 
[...] dicionários bilíngües e unilíngües devem ser muito mais usados do que se imagina.” (Ci-
tação e tradução de Coura Sobrinho 1998: 23)
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4.1.2. O uso de dicionários na leitura

Com exceção de Miller (1995), todos os relatos resumidos aqui são de 
estudos que trataram da leitura em LE. 

Bensoussan, Sim & Weiss – 1981

Menciono esse trabalho aqui porque alguns autores o citam como sendo de 
1981. Veja Bensoussan, Sim & Weiss (1984) infra. 

**********

Bensoussan, Sim & Weiss (1984)

Essa pesquisa foi divulgada no 6º Congresso Internacional de Lin-
güística Aplicada, realizado na Suécia em 1981 (cf. a bibliografi a de Bensous-
san 1983 e de Coura Sobrinho 2000). Porém, ela é geralmente citada com o 
ano de 1984, quando foi publicada na revista Reading in a Foreign Language. 

É uma das pesquisas mais comentadas. Resumos mais ou menos detalha-
dos encontram-se em Hartmann (1987: 24), Ripfel & Wiegand (1988: 507s.), 
Dolezal & McCreary (1999: 1), Tono (2001: 26s.) e Thumb (2004: 10s.).

 Tendo sido divulgada já em 1981, foi a primeira sobre o efeito do uso 
de dicionários. Assim, surpreende que ela tenha a maior base empírica de to-
das as investigações desse tipo feitos até hoje, constituída por 1.501 sujeitos, 
fato que Hartmann (1987: 24) considera impressionante.134 

Na verdade, os autores relatam três estudos, feitos em Israel de 1977 
a 1979, cada um com sujeitos diferentes. No primeiro, na Universidade Ben 
Gurion, havia 91 sujeitos, no segundo, na Universidade de Haifa, 670, e no 
terceiro, na mesma universidade, 740. O nível de profi ciência em inglês de 
todos eles correspondia a cerca de sete anos de aprendizagem na escola.

Nos três estudos, o método foi o mesmo: os alunos tinham que ler um 
texto e responder a perguntas sobre o conteúdo, com múltipla escolha.

Na primeira investigação, os 91 sujeitos tinham que ler três textos 

134 A pesquisa com o maior número de informantes – 1.601 – é a de Tall & Hurman (2000), 
mas trata-se apenas de uma enquete (cf. 2.2).
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(de 500 a 700 palavras cada), cada vez numa condição diferente: com DB, 
com DM, sem dicionário. A condição foi atribuída aleatoriamente. Os 
alunos dispunham de uma hora para a leitura de cada texto e o teste de 
múltipla escolha. Mais exatamente, nos primeiros vinte minutos, eles de-
viam ler o texto e marcar as palavras que gostariam de consultar. Depois, 
eles receberam as dez perguntas sobre o texto e tinham mais quarenta 
minutos para responder, devendo assinalar as palavras – e a classe de cada 
palavra – que consultaram.

Na segunda pesquisa, havia um texto de 600 a 800 palavras e 20 per-
guntas. Dessa vez, os sujeitos podiam escolher a condição (com DB, com 
DM ou sem dicionário) e tinham duas horas a sua disposição. Os autores não 
dizem se a tarefa tinha que ser realizada exatamente da mesma maneira que na 
Universidade Ben Gurion. Mas é claro que os estudantes tinham que apontar 
a condição que escolheram. Também pediu-se que eles indicassem o tempo 
gasto na realização da tarefa. 

Surpresos com os resultados, os autores replicaram o segundo estudo, 
com outros sujeitos (740), na mesma universidade. 

Resultados do primeiro estudo:

O uso de dicionários não teve infl uência nos escores dos sujeitos.
Foram consultadas muito menos palavras do que haviam sido marcadas 
(ou seja, que os alunos pretendiam olhar no dicionário): com DM – 5 (de 
55); com DB – 13 (de 62). Na condição “sem dicionário”, haviam sido 
marcadas 68 palavras. 

Resultados dos segundo e terceiro estudos: 

Novamente não se descobriu relação signifi cativa entre escores e uso de 
dicionários.
A maioria dos sujeitos (59%) escolheu DBs para fazer o teste de múltipla 
escolha, 20%, DMs, e 21% preferiram não usar dicionários.
Não houve relação signifi cativa entre o tempo gasto e o uso de dicionários. 
Porém, os alunos que consultaram DBs levaram um pouco mais tempo do 
que os outros, e aqueles que não recorreram a dicionários demoraram menos. 
Não houve relação signifi cativa entre tempo gasto e escores. No entanto, 
notou-se que os mais lentos tendiam a ter um desempenho mais fraco. 

Na opinião dos autores, o resultado mais surpreendente, isto é, o fato 
de que o uso de dicionários não infl uenciou, pode ter sido causado pelos 
seguintes fatores: a) uso inefi ciente dos dicionários (o que implica falta de co-
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nhecimentos sobre eles); b) para os aprendizes menos avançados, o texto pode 
ter sido difícil demais, e, quando não se entende o contexto, o dicionário não 
ajuda; c) para outros alunos, os textos eram fáceis demais, de modo que não 
precisavam de um dicionário. 

A pesquisa foi criticada – e seus resultados postos em dúvida – por 
vários autores (cf. Zöfgen 1994: 50). 

Ripfel & Wiegand (p. 508) observam que é relativamente fácil respon-
der a perguntas com múltipla escolha. Portanto, o resultado poderia ter sido 
diferente se tivesse sido usado um outro método. Eles explicam:

 
Afi nal, os estudantes tinham marcado entre 55 e 68 palavras que eles queriam 
consultar, os quais, portanto, eles não conheciam ou não compreendiam bem. 
Mas eles só consultaram entre 5 e 13 palavras, devido ao tipo das perguntas, 
segundo BENSOUSSAN/SIM/WEISS. É pouco provável que se possa en-
tender um texto bem quando cerca de 10% das palavras são desconhecidas 
[isto é, cerca de 60 de aproximadamente 600]. Tendo em vista que, desses 
10%, foi consultada – talvez erradamente – apenas uma pequena parte, a 
compreensão não pode ter mudado consideravelmente. Assim, os resultados 
podem ser explicados das seguintes maneiras: ou os dicionários eram tão maus 
que não constituíam uma ajuda na compreensão de texto, ou faltou habili-
dade aos alunos para usá-los, ou ainda o teste foi inadequado para verifi car a 
infl uência do uso de dicionários sobre a compreensão de texto. Também pode 
ter sido uma mistura dos três fatores.  [...] justamente o fato de que houve tão 
poucas consultas sugere que o teste foi inadequado para verifi car a infl uência 
do uso de dicionários sobre a compreensão de texto. 

Ainda segundo Ripfel & Wiegand, tem que ser levado em conta o alto 
nível de profi ciência da maioria dos sujeitos – que, portanto, compreendiam 
boa parte do texto, podendo responder às perguntas diretamente – de forma 
que o resultado não foi provocado exclusivamente por características dos di-
cionários ou erros de consulta.

Também constatando as falhas desse estudo, Nesi & Meara (1994) 
fi zeram uma pesquisa semelhante (cf. infra). Veja ainda Tono (1989).

**********

Tono (1989) 

Essa pesquisa foi republicada, em versão levemente modifi cada, em 
Tono (2001: 75-83). Baseio-me nessa nova versão.  
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O autor é um dos mais produtivos pesquisadores no campo do uso 
de dicionários, mas mesmo ele comete uma falha que é bastante comum em 
trabalhos sobre esse tema, qual seja, não dizer logo de que tipo de dicionário 
está tratando. Apenas na quarta página revela que os dicionários usados eram 
DBs.

Tendo em vista as falhas presentes na pesquisa de Bensoussan, Sim & 
Weiss (1984), Tono queria fazer uma investigação mais apurada do efeito do 
uso de dicionários sobre a compreensão de textos, estudando especialmente 
a conseqüência da utilização prolongada de dicionários (a qual supostamente 
leva a uma maior habilidade de consulta).

Como, no Japão, o uso de DMs não é muito difundido, o autor inves-
tigou a utilização de DBs, e como ele quis ter sujeitos com boa competência 
na utilização de DBs, não conseguiu mais do que 32. Eles eram alunos de 
segundo grau (junior high school) numa escola preparatória na qual o uso de 
DBs era não somente comum como também ensinado. 17 estavam na pri-
meira série (com aproximadamente 14 anos), 15, na segunda. Vou chamar os 
dois conjuntos de “A” e “B”. O estudo de inglês era muito intensivo – muita 
leitura e tradução – de modo que os alunos do grupo B, que, aliás, usavam 
um DB maior, eram bem mais profi cientes do que os do grupo A, os quais 
utilizavam um DB pequeno (um DBA). 

Primeiro foi feito um teste de habilidades de consulta, com seis ques-
tões, diferentes para cada grupo. O grupo A conseguiu um resultado melhor, 
o que Tono explica pelo fato de que não somente as tarefas do outro grupo 
eram mais difíceis como também eles utilizavam um dicionário maior e mais 
complexo.

Em seguida, foram aplicados, em cada um dos dois grupos, dois testes 
de compreensão de leitura. Em cada teste, havia um texto e 10 constatações 
sobre ele, e os sujeitos tinham que escolher entre “verdadeiro” e “falso”. So-
mente no segundo teste, feito sobre um outro texto, foi permitido o uso de 
dicionários (DBs). Tono não explicita se, nos dois grupos, eram os mesmos 
textos.

Resultados:

Os escores dos sujeitos dos dois grupos foram signifi cativamente melhores 
quando usaram dicionários (teste CD = com dicionário). Como o desvio 
padrão foi bem menor, o desempenho dos alunos era mais uniforme no 
teste CD.
No grupo A (de aprendizes menos avançados), os alunos com boa habi-
lidade de consulta obtiveram escores melhores no teste CD. No teste SD 
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(sem dicionário), a habilidade de consulta não infl uenciou o desempenho. 
Embora Tono não diga nada sobre o grupo B, ele chega à conclusão de que 
quanto mais experiência no uso de dicionários os sujeitos tinham, tanto 
melhor era sua compreensão de texto com consulta.135 

O autor, reconhecendo que o primeiro resultado contradiz os dados de 
Bensoussan, Sim & Weiss (1984), salienta as diferenças entre as duas pesqui-
sas, sobretudo o fato de que os sujeitos de seu estudo tinham recebido instru-
ção no uso de dicionários.136 Por outro lado, ele admite que sua investigação 
apresenta algumas falhas, além do pequeno número de sujeitos: tanto o teste 
de habilidades de consulta quanto os de compreensão deveriam ser melhora-
dos; por exemplo, o grau de difi culdade dos testes deveria ser controlado, e as 
questões dos testes de compreensão deveriam ter maior confi abilidade.

De qualquer modo, os resultados não podem ser generalizados, pois 
Tono, além de dispor de apenas 32 sujeitos, tratou somente da utilização de 
DBs de inglês por alunos japoneses com experiência no uso desses dicioná-
rios, e ao método de avaliação da compreensão – com a escolha entre “ver-
dadeiro” e “falso” – cabe a mesma crítica que Ripfel & Wiegand expressaram 
com relação à múltipla escolha em Bensoussan,  Sim & Weiss (cf. supra).        

**********

Nesi & Meara (1991)

Depois de fazer um breve resumo de Bensoussan, Sim & Weiss (1984), 
os autores, tendo constatado falhas nesse estudo – no qual não tinham sido 
levadas em conta certas variáveis –,  afi rmam que era necessário saber-se mais 
sobre os dicionários usados, as habilidades dos sujeitos e o teste. Por isso, eles 
queriam “recriar as condições” daquela investigação, mas “trabalhando numa 
escala menor” e “prestando muita atenção” àquelas variáveis (p. 632).

Eles fi zeram dois estudos (“experiments”). Em ambos, os sujeitos – es-
trangeiros freqüentando cursos de EAP na Inglaterra – leram dois textos au-

135 Ele se expressa assim (p. 81s.): “Por outro lado, aqueles que, com o aumento da experiência 
no uso de dicionários, sabem utilizá-los com mais efi ciência, podem ter um melhor desempe-
nho do que aqueles que, num exercício ou teste de compreensão de leitura, lêem sem dicioná-
rios.” Entretanto, Tono (2001: 28) diz outra coisa: “[…] quanto mais habilidosos os usuários 
de dicionários, tanto melhor eles lêem textos sem a utilização de dicionários.” 
136 Tono (2001: 28) ainda revela que seus textos tinham apenas entre 100 e 150 palavras e frisa 
que seus sujeitos – embora bastante bons em inglês – eram longe de serem aprendizes avança-
dos como no estudo de Bensoussan, Sim & Weiss.
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tênticos (com um total de 812 palavras) e fi zeram um teste de compreensão, 
com 15 perguntas de múltipla escolha. 

Primeiro estudo
Participaram 83 sujeitos. 40 não tiveram acesso a dicionários, os ou-

tros podiam fazer consultas, tanto em DAs 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 usaram. 
19 consultaram um DA, 9, um DB.
Não houve diferença signifi cativa nos escores do teste de múltipla escolha 
entre aqueles alunos que não tinham acesso a dicionários, os usuários de 
DAs, os usuários de DBs e aqueles que podiam consultar dicionários, mas 
não o fi zeram.
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 últi-
mo 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 con-
cluir a tarefa, os autores constataram que houve uma diferença signifi ca-
tiva nos escores entre os mais rápidos (R) – que tiveram um desempenho 
melhor – e os mais lentos (L). 
No grupo R, apenas 19% recorreram ao dicionário, ao passo que, no gru-
po 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 DA (o OALD), o outro, nenhum. Com 
isso, os autores queriam eliminar a infl uência variada que diversos dicionários 
poderiam ter sobre os resultados. E para que nenhum dos dois grupos fosse 
infl uenciado pelo comportamento do outro, eles realizaram a tarefa em salas 
separadas. Além disso, os grupos haviam sido constituídos de tal maneira que 
a média da profi ciência em inglês era a mesma nos dois. Eles deviam regis-
trar 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. Verifi cou-
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se depois que não havia diferença signifi cativa 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 fi zeram (grupo NC, 
5 alunos), e os que não tiveram acesso a nenhum dicionário (SD, 31 es-
tudantes).
Na média dos escores no teste de múltipla escolha, não houve diferença 
signifi cativa entre os três grupos.
Os sujeitos que podiam usar o dicionário gastaram signifi cativamente mais 
tempo para completar a tarefa do que os outros, independentemente 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 signifi cativa 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 pri-
meiro e no segundo estudo), o conhecimento de palavras individuais era im-
portante, ou seja, apenas num terço do teste o uso de dicionários poderia ter 
sido relevante. Além disso, os autores reconhecem que talvez as respostas ofe-
recidas no teste como corretas não fossem boas defi nições das palavras-alvo137. 
Quanto aos dicionários, os DAs nem sempre forneciam as informações de 
que os alunos precisavam. Os usuários, por sua vez, talvez não tenham sabido 
escolher as palavras a serem consultadas. Nesi & Meara afi rmam que “a habi-
lidade de identifi car as palavras relevantes num texto é tão importante quanto 
a habilidade de encontrar seu signifi cado no dicionário” (p. 642) e concluem 
que os três fatores mencionados podem ter infl uenciado os resultados.

**********

137 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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Hulstijn (1993)

Essa pesquisa investigou em que medida aprendizes de inglês consultam pala-
vras desconhecidas ao lerem um texto em LE. Como não se consultaram dicionários 
e sim glosas eletrônicas, o estudo é resumido em 6.1. 

**********

Knight (1994)

Como a autora trata também, e até mais, da aprendizagem do vocabulário, 
essa pesquisa é resumida em 4.4.2.2.

**********

Laufer & Melamed (1994)

Os autores estão de parabéns não somente pela sua pesquisa, mas 
também pelo título do seu trabalho, pois ele anuncia claramente do que 
trata o estudo. Entretanto, falta em todo o artigo uma informação sobre a 
LM dos sujeitos. Apenas pela menção a dois dicionários em que uma das 
duas línguas é o hebreu depreende-se que eles eram israelenses. Quanto 
ao tipo de DM, fi ca-se sabendo, no primeiro item sobre o estudo, que esse 
era um DA.

O objetivo foi investigar a efi cácia dos três tipos de dicionários men-
cionados no título (DBs, DMs – isto é, DAs – e DHs), tanto na recepção 
quanto na produção de textos. 

Talvez tenha sido o fato de que o primeiro DH foi publicado em Israel 
que levou os dois autores israelenses a empreender essa primeira investigação 
sobre esse tipo de dicionário.138

Antes de resumir seu relato, devo explicar que coloquei a pesquisa nes-
te subcapítulo apesar de ela não ter observado e/ou testado os sujeitos durante 
a leitura ou compreensão de texto, e sim na atividade “consulta de palavras 
desconhecidas”. O motivo é que tal atividade corresponde exatamente ao que 
acontece durante a leitura. Aliás, os autores esclarecem muito bem por que, 
numa pesquisa sobre a efi cácia de dicionários, preferiram dar uma tarefa desse 
tipo aos sujeitos: “[...] a apresentação de palavras desconhecidas [deve] ser 
feita fora de contexto para eliminar-se o efeito que o contexto pode ter sobre 
a compreensão.” (p. 566) 

138 Sobre DHs, cf. a nota 54.
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Laufer & Melamed escolheram como sujeitos dois grupos de aprendi-
zes de inglês, 122 ao total.139 Um grupo era composto de 76 alunos do fi nal 
da 11ª série, que tinham estudado inglês durante sete anos (grupo A). O ou-
tro (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 Acadêmicos; além disso, haviam sido classifi cados como os mais 
avançados entre os participantes desse curso. Os autores consideraram o gru-
po 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 signifi cado semelhante e uma errada. 

Cada sujeito recebeu 3 folhas; em cada uma havia 5 palavras diferen-
tes 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 pala-
vras, 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 DA, 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 DH; etc. 

Depois do teste de compreensão, os sujeitos tinham que fazer frases 
com cada uma das palavras. Essa parte será relatada em 4.2, já que se refere à 
produção de textos.

Resultados do teste de compreensão:
Na média, o conjunto dos sujeitos obteve escores signifi cativamente me-
lhores com o DH do que com os dois outros tipos; a diferença entre DA 
e DB não foi signifi cativa.
Não houve diferenças estatisticamente signifi cativas entre o grupo A e o 
grupo B. Porém, para o grupo A, a vantagem de usar o DH foi maior do 
que para o grupo B. 

Haja vista que os conhecimentos em inglês de todos os sujeitos eram 
sufi cientes para a compreensão das informações dadas nos verbetes, os autores 
queriam saber se as habilidades de consulta – e não a profi ciência em inglês 
– tiveram alguma infl uência. Para medir essas habilidades, eles resolveram so-
mar os pontos obtidos por cada sujeito no teste de compreensão e no de pro-

139 Tanto no “Abstract” quanto na p. 567, os autores indicam o número 123; já no item sobre 
os sujeitos, informam que havia um grupo de 76 e um grupo de 46 alunos.
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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 DH foi sig-
nifi cativamente melhor do que o DA, e o DB, bem melhor do que o DA.
Grupo 2 (alunos com habilidade média): o DH foi signifi cativamente me-
lhor do que o DB, e também o DA foi melhor do que o DB, mas pior do 
que o DH.
Grupo 3: não houve diferenças estatisticamente signifi cativas entre os 3 
dicionários; mesmo assim, o DH 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. 

Avaliando essa pesquisa, deve-se dizer que o ponto positivo é que Lau-
fer & Melamed afastaram a infl uência do contexto. Por outro lado, a tarefa 
dada aos sujeitos, chamada de  “compreensão”, é pouco natural, ou seja, não 
corresponde à compreensão de texto durante a leitura, onde o contexto é im-
portante 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 chama a atenção sobretudo ao fato de que o DB usado era um dicio-
nário 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-
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. 

**********
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Miller (1995)

A autora desse projeto de dissertação de mestrado estava estudando 
a importância do contexto para a compreensão de leitura em LM (inglês). 
Quanto ao uso de dicionários, estabeleceu a hipótese de que alunos que ape-
nas consultassem tais obras, sem aproveitar o contexto ou conhecimentos 
anteriores, não conseguiriam compreender bem as palavras desconhecidas. 

Ela fez o seguinte estudo:
Os sujeitos foram 22 alunos, de características semelhantes, de uma 

turma da terceira série do ensino de primeiro grau (provavelmente nos 
EUA). Eles foram divididos em dois grupos. Ambos leram um texto. O 
grupo experimental (GE) teve que usar o contexto e “ativar conhecimentos 
anteriores” para descobrir o signifi cado de palavras desconhecidas, ao passo 
que o grupo de controle (GC) pôde consultar um dicionário. Em seguida, 
todos os sujeitos escreveram frases com as palavras anteriormente desco-
nhecidas.

Os resultados contrariaram a hipótese, pois a média dos escores dos 
dois grupos foi exatamente igual, mostrando que alunos podem compreender 
palavras tanto com base no contexto quanto consultando dicionários. Ne-
nhum dos dois modos parece ser superior ao outro, diz a autora (p. 6).

Infelizmente, Miller não informa mais detalhes sobre o estudo, por 
exemplo, sobre a maneira como os resultados foram obtidos e de que modo 
foi evitado que os alunos que podiam consultar dicionários usassem também 
o contexto para descobrir o signifi cado das palavras.

**********

Grabe & Stoller (1997)

Aproveito o resumo que Coura Sobrinho (1998) – que trata especifi-
camente do uso de dicionários – fez dessa pesquisa (p. 64s.):

Grabe e Stoller (1997), em um estudo de caso sobre leitura e desenvolvi-
mento de vocabulário em LE, relatam a experiência de Bill (pseudônimo 
do primeiro autor do artigo), enquanto aprendiz de Português durante 5 
meses de permanência no Brasil, fazendo uso de  suas próprias anotações 
e refl exões sobre a experiência. Nas quatro primeiras semanas no Brasil, 
Bill freqüentou  um curso intensivo de Português para estrangeiros, e nas 
semanas subseqüentes registrou,  através de diário, suas experiências autô-
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nomas de leitor de jornais, revistas e livros, bem como suas atividades de 
escuta que incluíam telenovelas e telejornais.
Nos diários de Bill consta que, com vocabulário limitado, era impossível 
compreender qualquer texto sem auxílio de dicionário e que a freqüência 
de consulta diminuiu quando ele tinha alcançado um nível confortável 
de compreensão de leitura de jornais. Porém, ele continuou fazendo uso 
de dicionário, por considerar que a decisão consciente sobre consultá-lo 
era fundamental para garantir a retenção dos itens lexicais desconhecidos. 
[...]
Apesar de ter consciência da diminuição da velocidade da leitura, Bill fez 
uso sistemático do dicionário (bilíngüe) como estratégia para resolver a 
incerteza durante a leitura, uma vez que ele considerava que “...excesso de 
adivinhação provoca frustração.” (p.114)
Segundo as conclusões dos autores, Bill desenvolveu considerável habi-
lidade na leitura de LE através da leitura extensiva associada ao uso de 
dicionário, e que o dicionário não apenas propiciou o aumento de voca-
bulário como contribuiu para o aumento da compreensão da leitura. 

Nesse estudo de caso, também foram feitos testes para examinar-se o 
progresso de “Bill” na compreensão de leitura e no desenvolvimento do voca-
bulário em LE (português), mas nesses testes não foi avaliada a infl uência dos 
dicionários. Portanto, não cabe trazer os resultados aqui. Quanto ao papel 
do dicionário, a pesquisa revela apenas as impressões e sensações do único 
sujeito. Contudo, os autores salientam que “as observações de Bill coincidem 
fortemente com aquelas de Luppescu & Day (1993)” (p. 114).

**********

Laufer & Hadar (1997) 

Muito curiosamente, o artigo de Laufer & Hadar faz um relato da 
mesma pesquisa já apresentada por Laufer & Melamed (1994) – veja supra 
– e os autores não fazem nenhuma referência a esse fato, nem mesmo incluin-
do Laufer & Melamed na sua bibliografi a. Uma possível explicação é que o 
artigo tenha sido submetido a The Modern Language Journal bem antes (tal-
vez em 1994), mas publicado somente em 1997. Mesmo assim, deveria ter 
constar um esclarecimento sobre Laufer & Melamed (1994).

Surpreende também que vários autores (inclusive Laufer & Levitzky-
Aviad 2006) citam Laufer & Hadar, mas não Laufer & Melamed. 

**********
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Atkins & Varantola (1998)

O item 3 do Dictionary Research Test dessa pesquisa (veja detalhes em 
2.2) pretendia verifi car o efeito do uso de dicionários durante a leitura. 

A tarefa era ler um pequeno texto em inglês e responder a cinco ques-
tões de múltipla escolha sobre o conteúdo. Elas testavam o conhecimento de 
certas palavras ou expressões (concentrate our efforts, one-upmanship, afford, 
moneybags, to ram). Os sujeitos podiam consultar um dicionário – DB ou 
DM – se quisessem.   

Verifi cando quantos alunos de cada grupo havia usado um DB ou um 
DM em cada uma das cinco questões e calculando em quantos casos essas 
consultas levaram a uma resposta correta, as autoras chegaram aos seguintes 
resultados: 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
DM DB    DM DB DM DB DM DB

Número de sujeitos que 
usavam DBs ou DMs vezes 
número de questões (5), ou 
seja, número de possíveis 
consultas

265 390 225 855 185 790 110 795

Número de consultas feitas 
de fato

20 32 14 155 46 194 22 185

Número de acertos 15 24 7 114 30 128 16 87

Acertos 75% 75% 50% 74% 65% 66% 73% 47%

Nos grupos A, B e C, os alunos conseguiram resultados iguais ou 
melhores com o DB. Justamente os alunos mais fracos acertaram mais 
usando DMs. O peso desse resultado desconcertante diminui quando se 
levam em conta não as porcentagens e sim os números absolutos: somen-
te 22 consultas foram feitas em um DM, 16 das quais resultaram em 
respostas corretas, ao passo que 185 vezes foi usado um DB. É verdade 
que somente 87 dessas consultas foram bem-sucedidas, mas essas 87 são 
praticamente o quadrúplo das respostas corretas dadas com a ajuda de um 
DM. O fato de corresponder a somente 47% do total de consultas em 
DBs pode explicar-se pelo fato de certas informações não constarem nesse 
tipo de dicionário (ou naqueles específi cos DBs usados pelos sujeitos). 
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Por outro lado, observa-se que os outros grupos conseguiram resultados 
bem melhores com o DB. Fica a pergunta por que os alunos do grupo D 
acertaram relativamente pouco com o DB. Uma possível resposta é que a 
maioria dos membros desse grupo tinha uma profi ciência em inglês bas-
tante baixa (razão pela qual 88% preferiram o DB), de modo que somente 
47% conseguiram responder corretamente; já aqueles que usavam DMs 
eram um pouco mais competentes, e, por isso, tiraram bastante proveito 
do DM (acertando em 16 das 22 consultas). 

**********
Bogaards (1998)
 
O autor fez uma pesquisa sobre o uso de dicionários na compreensão de tex-

tos. Como ele investigou o efeito da organização dos verbetes, ou melhor, a estrutura 
de acesso, de certos dicionários, esse estudo é resumido em 5.1.2.

**********
Coura Sobrinho (1998) 

Um dos objetivos dessa pesquisa foi estudar o efeito do uso de DMs de 
francês durante a leitura, mas a compreensão foi verifi cada mediante uma tra-
dução. Visto que os sujeitos utilizaram um único DM, o resumo desse estudo 
– ou dessa parte – encontra-se não em 4.3, e sim em 5.2.2. A outra parte já foi 
resumida no capítulo 3.2.

**********
Fraser (1999)

A autora trata também, e até mais, da aprendizagem do vocabulário, razão 
pela qual essa pesquisa é resumida em 4.4.2.2.

**********
Heijnen (2000)

Segundo um breve resumo que se encontra na internet (no ende-
reço http://www.anela.nl/TTWiAbstracts63.html#heijnen, acessado em 
22/07/2006), a autora queria verifi car se o uso de dicionários em exames 
fi nais de compreensão de leitura em inglês seria proveitoso – devendo ser per-
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mitido – para alunos do “MAVO”.140  Os resultados de seu teste mostraram 
que as consultas não infl uíram signifi cativamente nos escores e, portanto, 
não melhoraram a compreensão de leitura. Heijnen acredita que isso se deva 
ao vocabulário reduzido dos sujeitos assim como à sua falta de habilidade em 
inferir e à falta de experiência no uso de dicionários. Ela conclui que não faz 
sentido permitir o uso de dicionários enquanto esses problemas não forem 
tratados no programa de ensino desses alunos.  

**********
Liou (2000)

Na edição de janeiro de 2001 da revista Language Teaching (The inter-
national research ressource for language professionals), encontra-se o seguinte 
resumo (p. 194):

O trabalho discute os resultados de um estudo sobre o uso de dados regis-
trados eletronicamente para investigar as estratégias de alunos de ESL em 
consultas a palavras no intuito de facilitar a compreensão de leitura. Os re-
gistros eletrônicos foram triangulados com outros dados, os quais incluíam as 
respostas no teste de compreensão de leitura e de parafraseamento, o tempo 
gasto nas tarefas, a seleção das acepções entre várias defi nições e um questio-
nário sobre comparações entre o dicionário e outras ferramentas de consulta. 
Descobriu-se que melhores aprendizes compreenderam melhor, leram mais 
rapidamente, consultaram menos palavras e conseguiram desambiguar mais 
palavras polissêmicas. Usando estratégias globais, eles não consultaram todas 
as palavras desconhecidas. Análises qualitativas mostraram algumas estratégias 
efi cientes de leitura e de consultas. São feitas sugestões para se aproveitar o 
poder do uso de dicionários para a compreensão de leitura. 

**********
Wingate (2002) 

Esse trabalho de quase trezentas páginas é uma tese de doutorado 
transformada em livro.141 

140 No resumo não consta o país em que foi feita a pesquisa. Mas a sigla MAVO (traduzida 
como “lower secondary general education”) é usada nos Países Baixos. É a sigla de “Middelbaar 
algmeen voortgezet onderwijs”. Os alunos têm entre 12 e 16 anos de idade. Agradeço ao Prof. 
Dr. Philippe Humblé pelos esclarecimentos. 
141 A tese – defendida em Hong Kong em 2000 – é citada por Th umb (2004: 17s.). O livro foi 
resenhado em 2003 por Paul Bogaards em: International Journal of Lexicography 16(2): 200-201.
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O título é bastante explícito: a autora queria investigar a efi cácia de 
vários tipos de “learner dictionaries” (na verdade, de um DA e de um DB) 
na compreensão de leitura, sendo os sujeitos aprendizes de alemão em nível 
intermediário.

Como Wingate fez diversos estudos – com métodos e objetivos dife-
rentes – essas diferentes partes da pesquisa são resumidas em vários capítulos 
deste livro: 2.2, 5.1.2 e aqui.

Neste subcapítulo, trato daquilo que a autora chama de “primeiro 
experimento” (p. 65ss.) e que, segundo ela, foi uma replicação parcial do 
estudo de Knight (1994). O objetivo foi comparar um DB alemão-inglês 
com um DA de inglês, verifi cando-se qual é mais efi caz na compreensão 
de leitura assim como na aprendizagem incidental do vocabulário e se o 
grau de efi cácia é diferente para aprendizes com maior ou menor “habili-
dade verbal”.

Os sujeitos foram 46 universitários chineses de Hong Kong estudan-
do alemão (em 1997 e 1998) em nível intermediário, todos tendo obtido 
o Zertifi kat Deutsch als Fremdsprache (Certifi cado de Alemão como Língua 
Estrangeira). Com base nos seus escores em provas feitas durante o curso de 
alemão, eles foram divididos em dois grupos, um de “alta habilidade verbal” e 
outro de “baixa habilidade verbal”. Durante a realização da tarefa, 12 em cada 
grupo podiam consultar o DB, e 11, o DA.

Como texto de leitura, foram escolhidos dois artigos de revista (de 
246 e 293 palavras, respectivamente) considerados, por quatro professores, 
adequados para o nível dos alunos. Nos dois artigos, um total de 23 palavras 
foi tido como provavelmente desconhecido. Para confi rmar isso, foi feito, 
duas semanas antes do estudo, um pré-teste com 92 palavras no qual os su-
jeitos tiveram que marcar quais delas eles conheciam. A autora afi rma (p. 72) 
que, devido ao pequeno número de alunos, não foram descartados aqueles 
sujeitos que conheciam algumas das palavras-alvo, mas suas respostas corretas 
no posterior teste de vocabulário não foram levadas em conta na análise dos 
resultados.

Como no caso de Knight (1994), foi usado um programa de com-
putador que registrou todas as consultas. Esse programa foi entregue aos 
sujeitos em dois disquetes (um para cada artigo). Os textos apareciam 
na tela do computador. Quando o aluno queria consultar o dicionário, 
bastava clicar na palavra, e o respectivo verbete aparecia: no grupo do 
DB, eram os verbetes do Langenscheidt New College German Dictionary 
German-English, no grupo do DA, os do único DA de alemão existente 
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na época, a saber, do Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremd-
sprache.142  

As respostas dos alunos nos testes não foram dadas no computador, e 
sim, em folhas de papel.

Para cada um dos artigos, foram dadas separadamente as duas seguin-
tes tarefas: 

– ler o texto com a ajuda do dicionário e sair do programa de compu-
tador;

– fazer um protocolo de recordação imediata, ou seja, anotar (em in-
glês) tudo o que foi lembrado do conteúdo do artigo (essa foi a ma-
neira considerada a mais válida para se medir a compreensão).143

Depois da conclusão do teste de compreensão do segundo artigo, fo-
ram aplicados dois testes de vocabulário sobre as 23 palavras-alvo: no pri-
meiro, os alunos tiveram que fornecer equivalentes em inglês ou defi nições 
em alemão; o segundo foi um teste de múltipla escolha (com uma resposta 
correta, três distratores e a opção “não sei”). Embora a autora tenha mencio-
nado como um dos objetivos do estudo a “aprendizagem” ou “aquisição” do 
vocabulário, ela reconhece que foi medido apenas o “conhecimento de curto 
prazo” porque, por razões organizacionais, não lhe foi possível aplicar testes 
posteriores (p. 73). Mesmo assim, ela considera que foi medida a “aprendiza-
gem incidental do vocabulário” (p. 103). 

O primeiro teste de vocabulário (TV1) foi avaliado independentemen-
te por duas pessoas. Não se levaram em conta erros gramaticais; a indicação 
do signifi cado – mediante defi nições ou equivalentes – foi considerada quer 
correta quer incorreta. No teste de múltipla escolha (TV2), foi atribuído um 
ponto a cada resposta correta.

Resultados:

142 Os sujeitos eram chineses, mas em Hong Kong falava-se inglês, e a língua de ensino nas 
universidades era o inglês.
143 Entre os autores cujos estudos são resumidos neste livro, foi Knight (1994) quem primeiro 
usou o equivalente inglês desse termo (“immediate recall protocol”). Aust, Kelly & Roby (1993) 
empregaram o termo “proposition recall protocol” (cf. 6.2). Aparentemente, não existe no Brasil 
um termo consagrado correspondente. Cavalcanti (1989: 132), ao referir-se a “resumos escri-
tos”, emprega o termo protocolo de evocação, o qual não parece referir-se exatamente ao mesmo 
tipo de teste. Por isso, prefi ro protocolo de evocação imediata.  Knight (1994: 288) afi rma que 
esse é “o instrumento considerado por muitos o mais apropriado para medir a ´interação 
texto-leitor´”.
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Compreensão de leitura
Todos os alunos de alta habilidade verbal obtiveram escores nitidamente 
melhores do que os de baixa habilidade verbal (p. 105).  
O grupo do DB obteve escores levemente melhores do que o grupo do 
DA, mas a diferença não foi estatisticamente signifi cativa. Porém, no caso 
dos alunos de baixa habilidade verbal, o nível de signifi cância quase foi 
atingido, com p = .055. 

Testes de vocabulário 
Nos dois testes, todos os alunos de alta habilidade verbal obtiveram esco-
res melhores do que os de baixa habilidade verbal, sendo que a diferença 
foi bem maior no TV1.
Nos dois testes, o grupo do DB teve um desempenho melhor do que o 
outro, mas a diferença (entre o uso do DB e do DA) foi signifi cativa ape-
nas no TV1 e no grupo dos alunos de alta habilidade verbal.

  

 Em resumo, tanto na compreensão de leitura quanto na retenção de 
palavras, o DB foi mais efi caz, mas a diferença foi estatisticamente signifi cati-
va apenas em um dos testes de retenção (de curto prazo) e no caso dos alunos 
de alta habilidade verbal. No outro grupo, a diferença foi quase signifi cativa 
na compreensão de leitura.

Não vou apresentar a comparação que a autora faz (p. 105ss.) entre 
seus resultados e os de Knight (1994). Apenas remeto ao resumo desse úl-
timo estudo em 4.4.2.2. Veja, no mesmo subcapítulo, também a pesquisa 
de Krantz (1991), que Wingate não menciona, mas na qual também foram 
usados dicionários computadorizados e foi investigada a aprendizagem do 
vocabulário.  

Para triangular os resultados do estudo descrito acima, a autora fez 
duas investigações nas quais aplicou o método do protocolo oral (TAP).

Do primeiro (caracterizado como sendo “em pequena escala”), participa-
ram apenas 4 sujeitos (alunos de alemão das mesmas universidades e que ha-
viam estudado durante o mesmo número de horas-aula), os quais tinham sido 
recomendados por seus professores por serem mais extrovertidos e faladores. Três 
eram considerados de alta habilidade verbal. Dois puderam consultar o DB, e 
dois, o DA (nesse último grupo estava um aluno cuja habilidade verbal estava um 
pouco abaixo da linha divisória entre alta e baixa habilidade).

As tarefas foram as mesmas, mas dessa vez foram usados dicionários 
impressos, pois Wingate queria saber detalhes sobre as consultas a tais obras. 

Seguindo as recomendações de Ericsson & Simon (1987), os sujeitos 
foram encorajados a expressar seus pensamentos sem analisá-los, ignorando 
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inclusive a presença da pesquisadora, e o “pensar alto” foi praticado antes da 
realização da tarefa. É claro que os protocolos foram feitos apenas durante a 
leitura e as consultas, não durante os testes. Os TAPs foram gravados. Dois 
avaliadores os analisaram para verifi car quais itens lexicais foram consultados 
com ou sem sucesso.

Verifi cou-se que em quase todas as questões houve grandes variações 
entre os 4 sujeitos. Veja:

Eles consultaram entre 9 e 17 das 23 palavras-alvo.
O número de palavras compreendidas nas consultas variou de 11,1% a 
73%.
Os escores obtidos nos testes também variaram entre os 4 alunos: teste de 
compreensão de leitura - de 27,6% a 46%; TV1 – de 8,7% a 39%; TV2 
– de 17,4 a 39%.
Em geral, os sujeitos que usaram o DB obtiveram melhores escores do que 
os outros. Em um único quesito, um aluno que consultou o DA obteve o 
melhor resultado: 73% no número de palavras entendidas.

Wingate analisou todas as consultas para detectar as razões do uso 
malsucedido ou bem-sucedido do DB e do DA. Porém, como cada um 
dos dois tipos de dicionários foi utilizado por apenas dois sujeitos (o que 
inviabiliza qualquer generalização), não entro nesses detalhes. Limito-me 
a trazer as seguintes conclusões da autora: no DB, as consultas malsucedi-
das foram geralmente causadas pela falta de habilidade de uso dos sujeitos 
(principalmente pelo fato de eles olharem apenas a primeira acepção); no 
caso do DA, os problemas foram provocados pela difi culdade das defi ni-
ções (p. 121).

Essa última constatação levou Wingate a fazer mais dois estudos. 
Como eles tratam especifi camente da questão das defi nições, são resumidos 
em 5.1.2.

 Em 2.2 encontra-se o relato de uma enquete realizada pela autora.   

**********

Hill & Laufer (2003)

Visto que nesse estudo foi usado um dicionário eletrônico, o resumo encon-
tra-se em 6.2.
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4.2 O uso de dicionários na redação

Como a maioria dos lexemas, redação tem vários signifi cados. Além 
de designar um local (numa empresa jornalística), refere-se a um processo 
ou a um produto. Com relação a esse último caso, pode-se dizer que são 
geralmente alunos que escrevem redações, isto é, pequenos textos sobre al-
gum tema, em LM ou em LE. Contudo, neste subcapítulo, entendo redação 
simplesmente como substantivo derivado de redigir, sendo que não somente 
textos como também frases isoladas são redigidas. Desse modo, redação é a 
tradução de writing.

Por que essa explicação? Porque os autores que investigaram a utilização 
de dicionários nessa circunstância de uso e que, na sua maioria, escreveram em 
inglês, geralmente empregam a palavra writing, e writing designa simplesmente o 
ato de escrever, deixando em aberto se o produto é um texto ou uma frase.

Infelizmente, existem pouquíssimas pesquisas nas quais os sujeitos ti-
veram que escrever redações (textos). Nenhuma delas investigou o efeito do 
uso de dicionários (mas veja a nota 124).  

Nos raros estudos sobre a infl uência dos dicionários sobre o produto 
da produção escrita, foram redigidas apenas frases isoladas. Neste subcapítulo 
encontra-se o resumo somente de Laufer & Melamed (1994). Os relatos de 
pesquisas nas quais foi investigado o efeito do uso de dicionários na pro-
dução escrita em LM (Miller & Gildea 1984 e McKeown 1991, 1994) são 
resumidos em 5.1.2. Também em 5.1.2 encontram-se os seguintes resumos 
de estudos do mesmo assunto, porém com aprendizes de LE como sujeitos: 
Summers (1988), Laufer (1992), Laufer (1993), Nesi (1994), Nesi & Meara 
(1994), Cumming, Cropp & Sussex (1994), Nesi (1996) e Nesi (1998). Em 
algumas dessas investigações, a redação de frases foi apenas uma das circuns-
tâncias de uso estudadas.

**********

Laufer & Melamed (1994)

Essa pesquisa já foi descrita em 4.1.2. Aqui apresento apenas os resul-
tados do teste de produção escrita, salientando que a tarefa dos sujeitos era 
redigir  frases com as palavras que tinham sido consultadas em três tipos de 
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dicionários. As observações críticas feitas em 4.1.2 valem para essa parte do 
estudo também.

Resultados:

Não houve praticamente nenhuma diferença entre o DH e o DB. Ambos 
foram signifi cativamente melhores do que o DA. 
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 DH e signifi cativamente melhor do que o DA.
Grupo 2 (alunos com habilidade média): o DH foi levemente mais efi caz 
do que o DB e signifi cativamente melhor do que o DA.
Grupo 3: o DH e o DA foram levemente mais efi cazes do que o DB; mas 
as diferenças não foram estatisticamente signifi cativas. 

  
Laufer & Melamed chegam à seguinte conclusão: os grupos 1 e 2 se 

deram melhor com o DB, e o grupo 3, com o DA. Mas essa última observa-
ção não corresponde exatamente aos resultados, pois constatou-se (p. 573) 
que o grupo 3 aproveitou um pouco melhor o DH (escore médio: 8.92) do 
que o DA (escore médio: 8.88).

**********
Laufer & Hadar (1997)

Veja Laufer & Hadar (1997) em 4.1.2.

4.3 Tradução

Difi cilmente um tradutor – profi ssional ou leigo – ou um aluno que 
tem que fazer uma tradução trabalha sem dicionários. Nos cursos de tradu-
ção, os estudantes são informados sobre as diversas ferramentas à sua dis-
posição, e, embora novos instrumentos venham se impondo (por exemplos, 
textos paralelos, bancos de dados, internet), os dicionários – quer impressos 
quer eletrônicos – permanecem um dos recursos mais importantes.

Entre eles, o DM, sem dúvida, também é consultado e pode ajudar, 
ou é mesmo imprescindível para obter informações mais detalhadas, mas o 
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tipo de dicionário mais freqüentemente utilizado na tradução é o DB. Há até 
mesmo autores que chamam o DB de “dicionário de tradução” (cf. Martin 
1962, Ponten 1976, Nelson 1979, Al-Kasimi 1983, Kromann 1987, Augusto 
et al. 1995). Quanto ao uso desses por tradutores profi ssionais, Fraser [Janet] 
(1999: 25) cita a seguinte afi rmação do especialista Newmark (1998: 29):

O dicionário bilíngüe é o primeiro e mais importante auxílio do tradutor, 
e um tradutor que não consulta um quando tem dúvidas é arrogante ou 
ignorante, ou ambos.

São do meu conhecimento duas coletâneas que tratam especifi camente 
da relação entre tradução e os dicionários, a saber, Translation and Lexicogra-
phy (Snell-Hornby & Pöhl [eds.] 1989) e Translation and Bilingual Dictiona-
ries (Sin-wai [ed.] 2004). Também existem algumas poucas monografi as em 
cujo título aparecem os dois assuntos juntos, por exemplo, A Critical Study of 
Bilingual Dictionaries from the Point of View of Their Usefulness to Translators 
(Hafi z 1995) e Legal Translation and the Dictionary (Chromá 2004). Mas 
Hartmann (2004: 12s.) lamenta que não tenha havido mais interação entre 
as duas áreas e salienta que nenhum dos mais de 300 verbetes do Dictionary of 
Translation Studies (Shuttleworth & Cowie 1997) é dedicado aos dicionários. 
Por outro lado, destaca “um interessante levantamento [...] da lexicografi a 
dentro da história da tradução” escrito por Van Hoof (1995). E é preciso 
mencionar os participantes do projeto do Bilingual Canadian Dictionary – 
particularmente a diretora Roda P. Roberts – que escreveram trabalhos sobre 
dicionários para tradutores.144 Também  é interessante o artigo de Corréard 
(1998) “Traduire avec un dictionnaire, traduire pour un dictionnaire”, onde a 
autora explica as diferenças entre uma tradução normal e uma tradução que 
se faz para uma palavra ou expressão num DB. Finalmente, no Brasil, pode 
ser mencionado o artigo “Os estudos da tradução e os dicionários” de Hum-
blé (2005).

Sobre a lexicografi a bilíngüe há uma volumosa bibliografi a (mesmo 
que seja bem menor do que sobre a lexicografi a monolíngüe)145. Muitas vezes 
os autores tratam dos problemas dos equivalentes. Fala-se dos tipos de equi-
valência (cf. Scholze-Stubenrecht 1995, apud Welker 2005: 196s.), dos graus 
de equivalência e das soluções possíveis na ausência de lexemas equivalentes 

144 Alguns desses trabalhos estão disponíveis em: http://www.dico.uottawa.ca/articles-en.htm. 
Acesso em: 07/06/2006.
145 Hartmann (2004) mostra com números concretos que, em congressos, revistas e livros 
sobre lexicografi a, assuntos “interlinguais” são tratados muito menos freqüentemente. 
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(cf. Carvalho 2001: 113ss., que resume as afi rmações de vários autores), da 
diferença entre as traduções que os DBs oferecem e as que o tradutor necessita 
(cf. Snell-Hornby 1990, Varantola 1994) e, sobretudo, das falhas dos DBs. 

Quanto a essas últimas, Varantola (1994: 607) resume bem o pro-
blema (sem mencionar a falta de lemas e erros de tradução, que também se 
constatam nos DBs):

A típica queixa a respeito dos verbetes […] é que eles não fornecem um 
número sufi ciente de exemplos de uso. Eles dão apenas exemplos do 
que é visto como usos prototípicos e freqüentes. Entretanto, o falante 
não-nativo não pode ter certeza se usos prototípicos podem ser estendi-
dos ao contexto particular que se tem em mente. Em outras palavras, 
o tradutor gostaria de tomar a decisão com base nas informações for-
necidas no verbete, mas os exemplos não são variados e detalhados o 
sufi ciente para dar a informação – sobre a abrangência semântica da 
expressão – de que ele precisaria para se sentir seguro a respeito de sua 
decisão.

São sintomáticos da situação ambígua dos DBs – tal qual se refl ete nas 
citações de Newmark, por um lado, e de Varantola, por outro – os títulos dos 
artigos “The bilingual dictionary – help or hindrance?” (Snell-Hornby 1984) 
e “Heurs et malheurs des traducteurs face aux dictionnaires bilingues” (Vrinat-
Nikolov 2003).

Discorrendo sobre a equivalência nos DBs, Welker (2005: 197) traz 
opiniões de outros autores a respeito de possíveis melhorias:

Alguns exigem que o dicionário dê equivalentes que possam ser inseridos 
nos diversos textos da L2 (Zgusta [1971: 319] os chama de “translatio-
nal equivalents”); outros percebem que isso é praticamente impossível (cf. 
Gak [1970: 107]), pois nos textos, no discurso, freqüentemente palavras 
da L1 devem 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

L2
 é o mesmo de A

L1
; na se-

gunda, ao nível do discurso, é preciso mostrar como o lexema da L1 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 afi rmam também Werner (1982: 287s.) 
e Snell-Hornby (1990: 209, 224), difi cilmente 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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Snell-Hornby (1990: 224) conclui: “É tarefa do tradutor não procurar 
o item lexical que possa ser inserido, e sim usar as informações fornecidas 
como um auxílio no seu  importantíssimo processo decisório na recriação do 
texto.”

Tanto Vermeer, conhecido tradutólogo alemão, quanto Faber & 
Jiménez (1997) afi rmam que ainda faltam dicionários “específi cos para 
tradutores” (Vermeer 1991: 173) ou com os quais “os tradutores ou es-
tudantes de tradução estejam satisfeitos” (Faber & Jiménez 1997: 271).  
Aliás, Tarp (2004: 31) diz laconicamente: “A lexicografi a não fornece tra-
duções. Fornece ajuda à pessoa que está fazendo a tradução.” Por outro 
lado, existem sugestões para melhorar os dicionários, e tem havido me-
lhorias, porém, somente no caso de alguns pares de línguas (cf. Laufer & 
Levitzky-Aviad 2006). 

Não vou entrar em detalhes – nem apontando falhas (o que já foi feito 
muitas vezes) nem citando dicionários melhores – pois não é esse o enfoque 
deste livro.

Haja vista que existe uma diferença muito grande entre a atividade 
tradutória de um aprendiz de línguas e a de um tradutor profi ssional, preferi 
subdividir este subcapítulo (no qual resumo pesquisas sobre os efeitos do uso 
de dicionários na tradução). Como, infelizmente, parece não existir nenhum 
estudo – desse tipo – que investigasse o uso de dicionários exclusivamente por  
tradutores profi ssionais, não pude criar um item destinado a pesquisas com 
tais sujeitos, de modo que eles foram “substituídos” por alunos de cursos de 
Tradução (cf. 4.3.2). 

Cabe mencionar alguns trabalhos sobre a relação entre dicionários e 
tradutores cujo título poderia fazer pensar que se trate de relatos de estudos 
desse tipo, mas que são apenas artigos de opinião: Roberts (1992);  Roberts 
(1997); Rogers & Ahmad (1998); Fraser [Janet] (1999); Roberts & Martin-
Rutledge (1999). 

Os relatos das enquetes nas quais havia tradutores entre os sujeitos 
– Tomaszczyk (1979) e Varantola (1992) – foram resumidas em 2.2. 

No subcapítulo 3.2 encontram-se os resumos das seguintes pesquisas 
– com tradutores como sujeitos – sobre o uso efetivo: Jääskeläinen (1996), 
Jensen (1999) e Ronowicz et al. (2005).
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4.3.1 O uso de dicionários por aprendizes de 
línguas estrangeiras ao traduzir

Este não é o lugar de se discutir as vantagens e desvantagens da inclu-
são da tradução no ensino de línguas estrangeiras. O fato é que 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 concomitante rejeição da tradução – têm-se levantado vozes 
a seu favor (cf. Nadstoga 1988, Ettinger 1989, Königs 1992, Lavault 1998, 
Popovic 1999, Ridd 2000, Enecoiz Osinaga 2001, Cervo 2003, Checchia 
2003, Welker 2004, Werner 2005). De qualquer modo, existe a tradução no 
ensino de LE, de forma que é interessante pesquisar a utilização de dicioná-
rios durante essa atividade.

Tendo em vista que este livro não trata da tradução em si – suas ca-
racterísticas e seus problemas – incluí neste subcapítulo trabalhos em que 
a atividade estudada não era bem uma tradução no sentido que se dá nor-
malmente a essa palavra, a saber, a tradução de textos, e sim, a tradução de 
frases ou mesmo de palavras e expressões isoladas. Em vários estudos, foi essa 
simplesmente uma maneira que os pesquisadores encontraram para avaliar o 
efeito do uso de dicionários.

Traduções de textos houve nas seguintes pesquisas: Hatherall (1984), Tono 
(1984), Wiegand (1985), Krings (1986), Müllich (1990), Al-Besbasi (1991), Bo-
gaards (1991),  Tono (1991), Nuccorini (1994), Atkins & Varantola (1997), Bo-
gaards (1998a), Coura Sobrinho (1998), Jensen (1999), Lew (2002), Livbjerg & 
Mees (2003), Babenko & Troschina (2004), Teixeira (2005).146 

Já que neste capítulo 4 encontram-se os resumos somente de pesquisas 
sobre o efeito do uso, os seguintes estudos sobre o uso efetivo de dicionários 
por aprendizes de LE fazendo algum tipo de tradução foram resumidos em 
3.2: Hatherall (1984), Tono (1984), Wiegand (1985), Müllich (1990), Al-
Besbasi (1991), Tono (1991), Nuccorini (1994), Atkins & Varantola (1997), 
Teixeira (2005). No capítulo 5, encontram-se os resumos de Laufer (1992), 
Tono (1992), Bogaards (1994, 1998, 1998a),  Coura Sobrinho (1998), Bo-
gaards & Van der Kloot (2001) e Babenko & Troschina (2004). 

Não são resumidas neste livro aquelas publicações sobre o uso de dicioná-
rios na tradução que não são relatos de pesquisa, como Enecoiz Osinaga (2001).

146 A tradução L1-L2 de um pequeno texto foi uma de várias atividades dos sujeitos da pesquisa 
relatada por  Atkins & Varantola (1998) e resumida em 3.2.
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Lantolf, Labarca & den Tuinder (1985)

Nesse estudo, solicitou-se aos sujeitos que traduzissem frases da LM para a 
LE. Apesar de ter havido um teste, não foi investigado o efeito do uso de dicionários, 
pois os autores estavam interessados principalmente nas estratégias adotadas pelos 
sujeitos. Por isso, essa pesquisa é resumida em 3.2.

**********
Krings (1986) 

Investigando, em um trabalho pioneiro, o processo tradutório – no qual hou-
ve consultas a dicionários – o autor examinou principalmente as estratégias emprega-
das pelos alunos. Verifi cou também a infl uência dos dicionários sobre as decisões dos 
sujeitos. Porém, como ele não avaliou o efeito do uso de dicionários sobre a qualidade 
das traduções, seu relato é resumido em 3.2.

**********

Bogaards (1991) 

Constatando que existe um certo número de DAs, que ele denomi-
na  dicionários pedagógicos, o autor faz primeiro algumas considerações sobre 
as vantagens e desvantagens desse tipo de dicionário. Depois, seguindo sua 
própria recomendação de que seria “preciso parar de expressar opiniões e co-
meçar pesquisas experimentais” (p. 96), ele relata três estudos realizados por 
ele. No primeiro, foi feita uma enquete sobre o uso de dicionários por 69 
alunos holandeses, que tinham estudado francês durante seis anos no ensi-
no de segundo grau e estavam no primeiro ano da universidade de Leyde. 
O autor não revela os resultados, mas diz que esses resultados, assim como 
a profi ciência lingüística dos alunos (avaliada pelas notas que eles tinham 
obtido em tradução L

1
-L

2 
e em gramática), foram levados em conta nos dois 

outros estudos.
Como Bogaards queria investigar principalmente o efeito do uso do 

DFLE (Dictionnaire de Français Langue Étrangère, um DA de francês), ele 
escolheu como tarefa dos sujeitos a tradução L

1
-L

2
, pois o DFLE, devido a 

sua macroestrutura reduzida, presta-se mais – e especialmente – à produção 
de textos. Desse primeiro experimento, participaram 44 dos 69 estudantes 
holandeses.
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Com base nos dados da enquete, foram constituídos quatro grupos: 
um usou um DB, o segundo, o DFLE, o terceiro, o Petit Robert (que é um 
DLM), e o quarto teve que traduzir sem utilizar nenhum dicionário. Aos 
alunos dos três primeiros grupos pediu-se que sublinhassem as palavras con-
sultadas. 

Um quinto grupo, de 14 alunos, não participou do primeiro experi-
mento. 

Uma análise estatística mostrou que os “cinco grupos podem ser con-
siderados comparáveis em termos de nível lingüístico” (p. 98); contudo, no 
quadro apresentado percebe-se que os estudantes que tiveram acesso ao DFLE 
eram um pouco melhores do que os outros; a média das suas notas era 6,62, 
já a dos outros grupos variava de 5,82 a 5,95.  

No texto a traduzir, que apresentava poucas difi culdades gramaticais, 
havia cerca de 150 palavras. 17 palavras ou expressões, supostamente, não 
faziam parte do vocabulário ativo dos estudantes, tendo, normalmente, que 
ser consultadas. Segundo o autor, todos esses itens lexicais se encontravam 
nos três dicionários.

No quadro que traz os resultados da tradução dos 17 lexemas (simples 
ou complexos), Bogaards indica também aqueles referentes à tradução feita 
pelos três primeiros grupos sem consulta, mas abstenho-me de mostrá-los, 
limitando-me àqueles relativos ao uso do dicionário (sendo que somente o 
quarto grupo não pôde fazer consultas) e ao total de traduções; ou seja, as 
duas primeiras colunas com as porcentagens referem-se, no caso dos três pri-
meiros grupos, às traduções feitas após consulta. Visto que os alunos desses 
grupos traduziram alguns lexemas sem recorrer ao dicionário, o número total 
de traduções (nas duas últimas colunas) é maior.

Resultados:

Traduções 
corretas

Traduções 
erradas

Total de
traduções 
corretas

Total de
traduções 
erradas

Grupo 1 (DB) 60,3% 10,3% 79,4% 18,1%
Grupo 2 (DFLE) 21,2% 23,5% 44,7% 54,7%
Grupo 3 (Petit Robert) 14,2% 20,6% 47,0% 53,1%
Grupo 4 (sem consultas) 32,9% 66,5% 32,9% 66,5%

 
Como era de se esperar, o uso do dicionário (de qualquer um dos três) foi 
vantajoso. O grupo 4 cometeu muito mais erros (66,5%). 
O DB levou a muito mais sucessos do que os DMs.
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Os usuários do DFLE consultaram seu dicionário mais do que os do Pe-
tit Robert e acertaram mais (mas também cometeram um pouco mais de 
erros).147

Bogaards faz o seguinte comentário (p. 100): 

Parece claro que o DB convida mais a consultá-lo e dá respostas mais sa-
tisfatórias do que os DMs. [...] Por um lado, [...] muitas vezes é impossível 
achar no DM uma palavra que não se conhece; por outro lado, os alunos 
que trabalham com o DB tendem a verifi car nele até mesmo as palavras 
que eles conhecem.

Como ele já disse anteriormente e como foi ressaltado por diversos au-
tores, o DM apresenta um grave problema no caso da produção de textos em 
LE, seja na redação ou na tradução L

1
-L

2
, ou ainda na produção oral: “Como 

o aprendiz pode achar uma palavra da qual precisa se ele não a conhece?” 
Tendo verifi cado todas as consultas, o autor perguntou-se por que os 

usuários dos DMs procuraram certas palavras e não outras, e acredita ter 
encontrado uma resposta (que ele reconhece ser especulativa): essas palavras 
“fazem parte de campos lexicais mais ou menos bem defi nidos” (p. 103). 
Portanto, as “palavras procuradas e encontradas com certa facilidade no DM 
são aquelas que pertencem a campos lexicais, desde que o dicionário as apre-
sente assim” (p. 104), isto é, desde que no DM estejam registrados lexemas 
integrantes de campos lexicais nos verbetes de palavras que são arquilexemas. 
Como exemplos, Bogaards cita jaqueta e atadura que podem ser encontradas 
quando constarem nos verbetes de roupa e de doente (ou médico ou ferimento), 
respectivamente.

O segundo estudo que o autor fez diz respeito à retenção de palavras; 
por isso, está resumido no capítulo 4.4.2.2.

**********

Atkins & Varantola (1998)

Partes dessa pesquisa já foram apresentadas em 2.2, 3.2 e 4.1.2. 
Como um dos itens do teste sobre o uso de dicionários (Dictionary Re-

147 Os dados revelam mais um resultado que não diz respeito ao uso de dicionários, e sim às 
traduções feitas sem consulta: os usuários dos dois DMs, quando não recorriam aos dicioná-
rios, tiveram mais ou menos o mesmo desempenho do grupo 4; porém, o grupo que estava 
com o DFLE e que tinha, em princípio, a maior profi ciência dos quatro grupos conseguiu 
acertar menos do que os alunos que tinham a sua disposição o Petit Robert.  
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search Test – DRT) verifi cava o efeito do uso na tradução L
1
-L

2
, ele está 

resumido aqui.
Os quatro grupos de sujeitos com LMs diferentes (alemão, espanhol, 

francês, italiano) tinham que traduzir um pequeno texto da sua LM para o 
inglês. Infelizmente, os autores esclarecem muito pouco a respeito da tarefa. 
Consta apenas (p. 28, 62) que havia cinco questões – de múltipla escolha 
– nas quais os sujeitos tinham que escolher a tradução certa entre várias op-
ções, ou seja, não foi avaliada a tradução do texto todo. As autoras afi rmam 
que, embora os textos tenham sido diferentes em cada grupo de LM, as ques-
tões, nos quatro grupos, tinham, na medida do possível, níveis de difi culdade 
semelhantes. 

Em 3.2, já foi esclarecido que os sujeitos haviam escolhido um DM ou 
um DB e que eles podiam usá-los quando quisessem. Eis os dados referentes 
à escolha entre DMs e DBs na tradução: 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
DM DB    DM DB DM DB DM DB

265
12

5% 

390
27

7% 

225
16

7% 

855
79

9% 

185
19

10% 

790
88

11% 

110
15

14% 

795
87

11% 
Explicação: Na linha de cima, consta o número total de possíveis consultas 
(que corresponde ao número de sujeitos que haviam escolhido um DM ou 
um DB multiplicado pelo número de questões); na linha do meio, há o nú-
mero de casos  em que os sujeitos decidiram usar o dicionário de fato, e, na 
linha de baixo, as respectivas porcentagens. Nota-se que a imensa maioria 
preferiu o DB – o que não se percebe nas porcentagens, e sim nos números 
absolutos.

Resultados:   

No quadro a seguir, constam, na primeira linha, os números de vezes em que 
o DM ou DB foi escolhido (são os mesmos números da linha do meio do quadro aci-
ma), na segunda, os números de acertos, e na terceira, as respectivas porcentagens. 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
DM DB    DM DB DM DB DM DB

12
8

67%

27
15

56%

16
9

56%

79
       33

42%

19
8

42%

88
41

47%

15
8

53%

87
32

37%
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Percebe-se que, salvo no grupo C, os sujeitos que usavam DBs tiveram 
relativamente  menos acertos do que os que consultavam DMs. Isso parece 
surpreendente porque é justamente o DB que costuma ser mais utilizado na 
tradução. Há várias explicações. Primeiro, verifi ca-se que as porcentagens do 
DM referem-se a quantidades de consultas e de acertos muito pequenas, não 
tendo o mesmo peso das porcentagens do DB. Segundo, provavelmente, os 
DBs não davam a informação (pois, se ela existisse, seria encontrada mais 
facilmente num DB do que num DM). Terceiro, aqueles sujeitos que pre-
feriram o DM tinham certamente mais conhecimentos em inglês, de modo 
que usavam o DM somente para conferir algo que já sabiam. Afi nal, via de 
regra, o DM não permite encontrar na LE uma palavra que não se conhece 
ainda.148 

Neste livro, separei os dados dessa pesquisa em vários capítulos, devido 
à variedade dos métodos e das circunstâncias de uso.149 Agora, tendo mos-
trado – em 3.2, 4.1.2 e aqui – os resultados das diversas questões do teste, 
cabe ainda trazer uma comparação entre os acertos conseguidos com o uso de 
dicionários e aqueles conseguidos sem dicionário. Atkins & Varantola (p. 39) 
apresentam um quadro com esses dados para cada uma das 20 questões do 
teste. Percebe-se nele que os resultados variam enormemente. Por exemplo, 
no grupo D, os acertos sem o dicionário variam de 3% a 70%. As próprias 
autoras fazem algumas observações sobre a difi culdade de se saber se os dicio-
nários ajudaram:

Como podemos dizer se um estudante que usou o dicionário para respon-
der a uma questão não poderia ter dado a mesma resposta sem dicionário 
(e vice-versa)? No caso de estudantes individuais e questões individuais, 
isso é, de fato, impossível. Porém, acreditamos que, num grupo grande de 
sujeitos que executam várias tarefas diferentes, às vezes com e às vezes sem 
seus dicionários, tendências começam a surgir. (p. 38)

No quadro a seguir, limito-me a trazer os resultados do teste todo, que 
evidenciam duas tendências. 

Na primeira linha, há os números totais de acertos (números de sujei-
tos vezes números de acertos), na segunda, as respectivas porcentagens. 

148 Vários autores chamaram a atenção para esse fato; cf., por exemplo, Bogaards (1991).
149 No artigo das autoras, esses dados são apresentados de maneira diferente.
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Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
com sem com sem com sem com sem

239
79 %

2000
86 %

397
66 %

2501
67 %

439
59 %

1717
54 %

310
49 %

1181
40 %

     

Os dados podem ser resumidos da seguinte maneira: a) o número de 
acertos – tanto com quanto sem a ajuda de um dicionário – cresceu com o 
aumento da profi ciência em inglês; b) os sujeitos menos profi cientes conse-
guiram mais acertos com a ajuda do dicionário.  

**********

Coura Sobrinho (1998)

Nessa dissertação de mestrado, é relatada uma pesquisa sobre o efeito da uti-
lização de um DM de francês na compreensão de leitura. A compreensão foi avaliada 
por meio de traduções, não da tradução de palavras isoladas, e sim de „unidades de 
tradução“ de textos inteiros. Portanto, pode-se dizer que o autor estudou, na verdade, 
a infl uência do DM na tradução L

2
-L

1
. Visto que foi usado um determinado dicioná-

rio, o relato é resumido em 5.2.2.

**********
Li (1998)
[Dolezal & McCreary (1999: 73); Thumb (2004: 7)]

Em uma parte dessa pesquisa, foi feito um teste de tradução. Como as fontes 
em que colhi as informações não revelam maiores detalhes, meu breve resumo do 
trabalho encontra-se apenas em 2.2.

**********
Lew (2002)

A pesquisa de Lew foi brevemente descrita no capítulo 2.2. Aqui apre-
sento os resultados de um estudo – que fazia parte da pesquisa – em que os 
712 sujeitos poloneses foram submetidos a um teste consistindo em quatro 
tarefas. O objetivo era verifi car com que exatidão eles conseguiriam entender 
itens lexicais desconhecidos. 

Como duas das quatro tarefas envolviam a tradução (tradução de frases 
e tradução de um texto), incluí essa parte da pesquisa no presente subcapítu-
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lo. Nas duas outras tarefas, os sujeitos tinham que achar sinônimos e comple-
tar frases. O autor explica que pretendia, entre outros objetivos, examinar a 
importância do contexto; esse aumentava nas quatro tarefas, de nenhum (no 
caso dos sinônimos) para um texto inteiro (no caso da tradução do texto).

Lew queria estudar também a infl uência de diferentes tipos de dicioná-
rios sobre a compreensão (e tradução L

2
-L

1
). 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 DM inglês; um 
DH com equivalentes poloneses seguidos de defi nições em inglês; um DB 
com equivalentes poloneses seguidos de defi nições em polonês; um DH com 
defi nições em inglês seguidas de equivalentes poloneses; um DB com defi ni-
ções em polonês seguidas de equivalentes poloneses.  

Resultados:
Usando o DM, os alunos – exceto os mais adiantados – obtiveram es-
cores 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 DM era praticamente tão efi caz 
quanto os diversos DBs. Portanto, ao contrário do que se afi rma às vezes, 
o DM 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 não houve diferenças signifi cativas quanto à 
efi cácia. Porém, os maiores escores foram obtidos quando se usou um dos 
DBs em que os equivalentes aparecem antes das defi nições.

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.

**********

 Livbjerg & Mees (2003)

Esse relato está incluído em uma coletânea de artigos sobre tradução, o 
que mostra que o foco é mais o processo tradutório do que o uso de dicionários 
por aprendizes de LE, de modo que o presente resumo poderia estar no subcapí-
tulo 4.3.2. Porém, os sujeitos foram efetivamente aprendizes de inglês.
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Os autores queriam investigar como e com que efeito alunos de pós-
graduação com nível avançado de profi ciência em LE consultam dicionários 
durante uma tradução.

Os sujeitos foram 10 dinamarqueses que estavam acostumados a tra-
duzirem de sua LM para o inglês – sem consulta – pois na instituição onde 
estudavam (Copenhagen Business School) havia uma prova desse tipo, e eles 
já tinham passado por ela.

Como método de pesquisa foi escolhido o protocolo oral (TAP)150 e, 
como texto-fonte, um artigo de jornal sobre um fato político atual na época 
do estudo (1997). Foi selecionado um texto – de 126 palavras – que continha 
várias difi culdades, como metáforas, colocações e expressões ambíguas.

O procedimento foi o seguinte:
Os 10 sujeitos traduziram o texto fazendo ao mesmo tempo um pro-

tocolo oral, o qual foi gravado. Para que as falas fossem as mais naturais pos-
síveis, os alunos fi zeram a tradução sem a presença de supervisores. A tarefa 
foi realizada em computador, no programa Translog, que registra todos os 
detalhes da digitação.

Metade dos estudantes (grupo A) podia consultar dois dicionários (um 
DB e um DM de inglês), a outra (grupo B), nenhum.

Depois da execução da tarefa, as traduções foram recolhidas. Pediu-se 
então ao grupo B para descansar um pouco, voltar e tentar melhorar sua tra-
dução com a ajuda dos mesmos dicionários que o outro grupo havia usado.

Produziram-se assim 15 textos em inglês (5 do grupo A e 10 do grupo 
B). As 15 traduções foram avaliadas por 3 professores de tradução, que não 
sabiam de que maneira elas tinham sido feitas.

Os autores haviam estabelecido quatro hipóteses (Hs):
H1:  Com consulta, a tradução demoraria mais.
H2: Os alunos usariam dicionários pelo simples fato de eles es-

tarem disponíveis, mesmo quando achassem que encontraram 
uma boa solução para alguma dúvida antes de consultar o di-
cionário.

H3: Os membros do grupo B – isto é, estudantes profi cientes que, 
na primeira etapa, fi zeram uma tradução sem a ajuda de dicionári-
os – não recorreriam muito a eles quando podiam consultá-los.

H4: Alunos com alto grau de profi ciência conseguem fazer uma 

150 Nas suas considerações metodológicas, os autores afi rmam que os métodos introspectivos 
foram desenvolvidos por Ericsson & Simon (1980, 1984) e adaptados aos estudos tradutológi-
cos no trabalho pioneiro de Krings (1986), tendo-se tornado um instrumento importante nas 
pesquisas sobre o processo tradutório.
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tradução L
1
-L

2
 de um texto jornalístico, não técnico, sem recor-

rer a obras de referência, de modo que a consulta a tais obras não 
melhora signifi cativamente a qualidade da tradução.

Resultados referentes às quatro hipóteses:

H1: Confi rmada, pois o grupo A levou 80 minutos, o grupo B, apenas 
54 minutos.
H2: Confi rmada, pois, em mais da metade dos problemas encontrados 
(53,3%), os alunos do grupo A fi zeram consultas.
H3: Não confi rmada, pois, na segunda etapa, o grupo B recorreu aos di-
cionários em um número grande (42,2%) dos 121 casos nos quais eles 
haviam tido dúvidas.
H4: Confi rmada, pois do total de 115 dúvidas que levaram os sujeitos 
dos dois grupos a usarem os dicionários, apenas 21 melhoraram a tradu-
ção.151 

Na discussão dos resultados referentes à H4, são fornecidos os seguin-
tes detalhes:

As 115 buscas („consultations“) totalizaram 179 consultas („look-ups“); 
desses últimos, 59% foram feitas no DB.
Os sujeitos opinaram que 49 das 115 buscas não os ajudaram, razão pela 
qual elas foram desconsideradas pelos autores.
Dos 66 casos nos quais os alunos acreditaram que as consultas tivessem 
sido proveitosas, 40 não melhoraram a tradução, pois uma solução satisfa-
tória já tinha sido encontrada antes (29 casos) ou um erro foi mantido, ou 
trocado por outro erro (11 casos). Das 26 buscas que resultaram em modi-
fi cações para melhor ou para pior, 5 levaram a traduções inadequadas. Dos 
21 casos de melhoramentos, 9 eram correções ortográfi cas que poderiam 
ter sido conseguidas mediante o uso de um corretor ortográfi co. Restam 
12 buscas que realmente melhoraram a qualidade da tradução. Dessas, os 
autores subtraem ainda 5 casos em que os dicionários nem poderiam ter 
ajudado (porque eles não fornecem a informação procurada), de sorte que, 
na sua opinião, em apenas 7 das 241 dúvidas e das 115 buscas, o uso dos 
dicionários verdadeiramente melhorou a qualidade da tradução.

151 Em vez de “dúvidas”, os autores – seguindo Krings (1986: 113) – falam em “problemas 
de tradução”, sendo que cada problema constitui uma “unidade de tradução”. E quando são 
usados dicionários, Livbjerg & Mees consideram que para cada dúvida ou problema há uma 
“consultation” (que outros autores chamam de “search”, busca), que pode consistir em vários 
“look-ups” (consultas).
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Os autores concluem que os estudantes não confi am sufi cientemente 
nas suas habilidades, o que muitas vezes os leva a consultarem dicionários sem 
necessidade. Livbjerg & Mees sugerem que tanto esse fato quanto estratégias 
tradutórias e de consulta sejam discutidas com os alunos.

Os dados parecem confi rmar a opinião daqueles que são céticos com 
relação à utilidade dos dicionários, ou mesmo contra o uso, mas Ronowicz 
et al. (2005: 584) lembram que, embora os sujeitos do estudo de Livbjerg & 
Mees tenham tirado pouco proveito das obras de consulta, eles tiveram um 
desempenho melhor com elas do que sem elas.  

É preciso deixar claro que, admitindo-se a viabilidade de uma genera-
lização a partir de um estudo com apenas 10 sujeitos, os resultados e conclu-
sões poderiam ser extrapolados somente a alunos semelhantes aos da pesqui-
sa, ou seja, a aprendizes muito avançados e acostumados a fazerem traduções 
L

1
-L

2
.

**********

 Laufer & Levitzky-Aviad (2006) 
 
Como foi dito nas observações introdutórias do subcapítulo 4.3, os 

DBs tradicionais não são informativos o sufi ciente para satisfazerem às ne-
cessidades de tradutores. Aliás, o mesmo vale – e mais ainda – para a redação 
em LE.

As autoras lembram que Laufer (1995) havia proposto um novo tipo 
de DB – destinado especifi camente ao uso na produção de textos em LE – e 
afi rmam que já existem alguns DBs parecidos com esse tipo, que elas cha-
mam de “DB Mais” (DB+). Trata-se, na realidade, de um DH/L

1
-L

2
 no qual 

há para cada acepção do lema: a) o equivalente e uma defi nição em LE; b) 
exemplo(s) de uso do equivalente; c) informações gramaticais e paradigmá-
ticas (sinônimos, antônimos) sobre o equivalente; d) a tradução para a LM 
(L

1
) de outros signifi cados do equivalente (no caso de ele ser polissêmico). As 

autoras salientam que, em formato eletrônico, seria fácil construir-se e usar-se 
um DB desse tipo.

Para verifi car a efi cácia de tal DB+, elas primeiro elaboraram um mi-
nidicionário (com as características descritas acima) consistindo em 44 ver-
betes; 36 deles tinham como lema uma das palavras-alvo do teste que ia ser 
realizado, os 8 restantes serviam apenas de distratores. Desse minidicionário 
foram feitas duas versões, uma impressa (DB+I), a outra, eletrônica (DB+E).

Em seguida, Laufer & Levitzky-Aviad fi zeram um estudo que passo 
a descrever.
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Participaram 75 aprendizes de inglês cuja LM era o hebreu ou cuja compe-
tência nesse idioma era quase a de falantes nativos. Eles eram de quatro níveis de 
profi ciência em inglês: 16 cursavam Letras-Inglês, 19 eram alunos de outros cur-
sos, mas relativamente avançados em inglês, 17 estudantes universitários tinham 
um nível menos elevado, sendo obrigados a freqüentarem cursos de EFL, e 23 
eram alunos de segundo grau (11ª série). Todos sabiam usar computadores.

Num estudo-piloto feito com outros doze estudantes (três de cada um 
dos quatro níveis), haviam sido selecionadas 36 palavras hebraicas cuja tra-
dução era supostamente desconhecida (um terço delas sendo substantivos, 
verbos e adjetivos, respectivamente). 12 desses 36 lexemas foram conside-
rados „simples“ (porque havia uma correspondência inequívoca entre eles e 
os equivalentes ingleses), os outros 24, „complexos“ (cada um com vários 
signifi cados ou cujo equivalente em inglês tinha que ser usado com uma pre-
posição diferente daquela exigida em hebreu).

No teste, essas 36 palavras estavam inseridas em frases isoladas e ti-
nham que ser traduzidas do hebreu para o inglês, podendo-se consultar ver-
betes de quatro tipos de dicionários: de um DH/L

2
-L

1
, ou seja, de um DH 

„normal“ inglês-hebreu; de um DB/L
1
-L

2 
(hebreu-inglês); do DB+I (o „DB 

Mais“ impresso); ou do DB+E (o „DB Mais“ eletrônico).
Foram preparadas quatro versões do teste. Em cada uma havia 9 das 36 

palavras-alvo – inseridas, cada uma, em uma frase – e os respectivos verbetes 
de um dos quatro tipos de dicionários. Cada sujeito recebeu as quatro versões, 
mas a seqüência em que apareciam as 9 frases variava. Assim, todos os alunos 
tinham que traduzir todas as 36 frases e usar todos os tipos de dicionários.

É claro que as consultas ao DB+E foram feitas em computador. Os 
detalhes dessas consultas foram registrados eletronicamente.

Após a realização da tarefa, solicitou-se aos estudantes que opinassem 
sobre os dicionários.

Na avaliação do teste, contou-se apenas a tradução das palavras-alvo. 
Aliás, as outras partes das frases eram propositalmente fáceis de serem tradu-
zidas. Para as soluções encontradas foi dado 0, 0,5 ou (quando a tradução 
estava totalmente correta ou adequada) 1 ponto.

Com base nos registros eletrônicos, foi verifi cado de que maneira os 
sujeitos usaram o DB+E.

Resultados: 
O efeito do uso dos dicionários
Os escores obtidos pelos sujeitos indicaram que as duas versões do DB+ 
foram signifi cativamente mais efi cazes do que os dois outros dicionários, 
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mas não diferentes entre si. O uso do DB (hebreu-inglês) levou a escores 
signifi cativamente mais altos do que o do DH (inglês-hebreu).
Calculando-se os escores obtidos no caso das palavras „simples“, o resul-
tado foi o mesmo. No caso das palavras „complexas“, houve uma única 
diferença: o efeito do uso do DB e do DH foi praticamente igual.
Com o uso das duas versões do DB+, os alunos acertaram em média 80% 
das traduções das 36 palavras, sendo 98% nas palavras „simples“ e 70% 
nas palavras „complexas“.

Preferências dos alunos
 Eles preferiram (para a realização da tarefa) os dicionários na seguinte or-

dem decrescente: DB+E, DB+I, DB, DH. As diferenças entre todos os 
quatro tipos foram estatisticamente signicativas. Na verdade, uma dife-
rença entre as duas versões do DB+ foi notada apenas entre os alunos do 
segundo grau; os outros apreciaram-nas da mesma forma.
Aproveitamento das informações contidas no DB+E (segundo os registros 
eletrônicos)

 Podendo acessar uma ou várias informações em cada verbete, os sujeitos esco-
lheram mais  freqüentemente as seguintes: 1) equivalente + defi nição e exem-
plos (69,3%); 2) apenas o equivalente. O padrão de consulta mais comum foi 
„equivalente + alguma informação complementar“. O que menos se procurou 
foram as informações paradigmáticas (as quais, como reconhecem as autoras, 
seriam mais úteis numa redação do que numa tradução).

Laufer & Levitzky-Aviad concluem que foi provada a efi cácia do DB+ 
e sugerem que se façam outros estudos para verifi car a utilidade das informa-
ções paradigmáticas em redações (elas dizem „different writing task“). Pode-
mos acrescentar que outras pesquisas seriam bem-vindas não somente para 
verifi car isso, mas  para investigar em geral a efi cácia do DB+ na produção 
livre de textos.

4.3.2 O uso de dicionários por alunos de cursos 
de Tradução 

Por terem sido feitas com questionários, as seguintes pesquisas já fo-
ram resumidas em 2.2:  Corpas Pastor, Leiva Rojo & Varella Salinas (2001), 
Sánchez Ramos (2004a), Muráth (2005). 

Estudos sobre o uso efetivo de dicionários (Starren & Thelen 1990, 
Jääskeläinen 1996, Atkins & Varantola 1997, Varantola 1998, Jensen 1999 e 
Ronowicz et al. 2005) foram resumidos em 3.2. 

O resumo do relato de Sánchez Ramos (2004) encontra-se no capítulo 7.
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Martin-Rutledge (1997)

Roberts & Martin-Rutledge (1999) mencionam esse trabalho dizendo que “em-
bora [o] estudo tivesse um objetivo mais específi co do que aquele de Mackintosh, [o] 
teste gerou conclusões mais gerais sobre o uso de dicionários bilíngües”. Entretanto, no 
texto disponível na internet, a autora, infelizmente, não apresenta resultados, descrevendo 
apenas os procedimentos e os objetivos. Mesmo assim, farei um breve resumo, não aqui, e 
sim em 5.1.2, pois foi investigado o efeito de um determinado componente dos verbetes, 
a saber, de exemplos.

**********
Mackintosh (1998)

O impulso para essa pesquisa veio da seguinte constatação: 
Em muitos estudos já foram notadas as falhas dos dicionários, mas 

não adianta muito perceber isso, se, nos dicionários impressos, há limitações 
de espaço que impedem certas melhorias. No entanto, em dicionários ele-
trônicos tais limitações não existem mais, de modo que melhores dicionários 
poderiam ser elaborados, inclusive para determinados grupos de usuários. 
Portanto, seria necessário, em primeiro lugar, compreender como tais grupos 
usam os dicionários em situações específi cas.

Surgiu, então, essa pesquisa de dissertação de mestrado sobre a utiliza-
ção de dicionários por alunos de um curso de Tradução (na Escola de Tradu-
ção e Interpretação da Universidade de Ottawa) durante a tradução L

2
-L

1
. O 

estudo é composto de duas partes. Como a primeira parte trata do uso efetivo 
– e não do efeito do uso –, ela é resumida em 3.2. Na segunda parte, foi in-
vestigada a infl uência de defi nições. Por isso, ela é resumida em 5.1.2.

 
**********

Livbjerg-Mees (2003)

Visto que os sujeitos desse estudo não foram alunos de cursos de Tradução 
– nem tradutores – o resumo encontra-se em 4.3.1. Mas ele poderia estar neste sub-
capítulo porque esses sujeitos eram alunos de nível muito avançado e acostumados a 
fazerem traduções.

**********
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Frankenberg-Garcia (2005) 

A maior parte desse estudo diz respeito ao uso efetivo, razão pela qual 
o relato foi resumido em 3.2. Mas também foi feito um teste de tradução. 
Veja os resultados referentes ao sucesso das consultas em cada um dos diversos 
tipos de recursos:

Consultas bem-sucedidas, 
levando a traduções corretas

Os recursos ajudaram, 
segundo os alunos

Eurodicautom 58% 69%
DBs 60% 92%
DAs 69% 88%
Dicionário de colocações 86% 93%
Dois corpora do inglês 69% 92%
Ferramentas de busca online 67% 89%
Arquivo de notícias 100% 100%
COMPARA 100% 100%

Percebe-se que os recursos mais usados – Eurodicautom e DBs – leva-
ram à menor taxa de sucesso. Obviamente, nem todas as porcentagens têm 
muito valor, pois, por exemplo, 100% de apenas 3 consultas não permitem 
nenhuma generalização.  

Se, por um lado, a taxa de sucesso do Eurodicautom e dos DBs foi qua-
se igual (58% vs. 60%), por outro, bem mais sujeitos tiveram uma impressão 
positiva dos DBs do que do Eurodicautom (92% vs. 69%). Embora essa im-
pressão não corresponda à realidade, pois os DBs praticamente não ajudaram 
mais do que o banco de termos, ela mostra que os alunos estavam muito mais 
conscientes das limitações do Eurodicautom do que dos DBs. 

Uma falha desse estudo é que a autora, além de não esclarecer os crité-
rios de avaliação das traduções, foi a única a julgar as consultas. Também não 
se tem certeza absoluta de que os alunos não tenham pedido ajuda a outras 
pessoas.

É desejável que sejam realizadas investigações semelhantes com mais 
alunos de Tradução – e com outros grupos de sujeitos – evitando-se as falhas 
apontadas.
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4.4 O uso de dicionários na aprendizagem 
do vocabulário

A ênfase no léxico é a maneira mais efi ciente de se aprender 
uma língua porque todos os outros aspectos – da fonologia 
à pragmática – decorrem naturalmente de componentes 
que estão dentro das palavras.  (Leffa 2000: 40)

4.4.1 A aprendizagem do vocabulário e os
dicionários

Segundo Hausmann (1974: 99), o DM tem três funções básicas, 
devendo ajudar em três tipos básicos de circunstâncias: recepção de textos, 
produção de textos e aprendizagem sistemática do vocabulário. Porém, nem 
todos os DMs preenchem essas funções igualmente bem. Para a aprendiza-
gem do vocabulário, por exemplo, deve ser escolhido um dicionário de apren-
dizagem (Lernwörterbuch). Hausmann (1977: 144s.) distingue dicionários de 
aprendizagem primários de dicionários de aprendizagem secundários. Os pri-
meiros servem especifi camente à aprendizagem do vocabulário, sendo, por 
isso, ordenados onomasiologicamente; ou seja, considera-se que faz mais sen-
tido aprender as palavras por assuntos, por temas (dicionário temático). Os  
últimos são dicionários alfabéticos, mas que possuem algumas características 
que fazem com que eles sirvam melhor à aprendizagem do vocabulário do 
que os dicionários comuns. Entre essas características, Hausmann destaca a 
apresentação de relações paradigmáticas e de famílias lexicais. Enquanto nos 
bons dicionários gerais já existem informações sobre relações paradigmáticas 
(sobretudo na forma de sinônimos e de antônimos), famílias lexicais encon-
tram-se em poucos dicionários, entre outros, no DFC, que Hausmann (1974) 
analisa, elogia e considera um excelente dicionário de aprendizagem.

Em português, o termo dicionário de aprendizagem é usado, às vezes, 
como tradução de learner’s dictionary. Haja vista que os learner’s dictionaries 
não foram concebidos para serem usados na aprendizagem do vocabulário e 
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sim na produção de textos, sugiro que se empregue, para esse tipo de dicioná-
rios, o outro termo, já mais utilizado, que é dicionário para aprendizes.152     

Com essas observações, eu apenas queria chamar a atenção para o fato 
de que existe a possibilidade de se usarem dicionários especifi camente para 
aprender o vocabulário de forma sistemática, isto é, estudando verbetes in-
teiros ou famílias lexicais inteiras. Todavia, essa não é a maneira mais comum 
de se fazê-lo, e não é uma maneira muito recomendada ou discutida. E não é 
desse modo de se aprender o léxico que tratam as pesquisas resumidas neste 
subcapítulo. O que essas pesquisas pretenderam investigar é em que medida 
consultas esporádicas – e não o estudo sistemático – infl uenciam na aprendi-
zagem de palavras.

Mas o que quer dizer “aprender palavras”? 

Há um sem-número de escritos teóricos e de pesquisas sobre a apren-
dizagem do vocabulário, porém – como esse não é o enfoque deste livro – 
vou-me limitar a citar 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 aprendi-
zagem de uma língua, o ensino do vocabulário tem sido de um modo geral 
estigmatizado” (p. 18).153

Falando-se nesse ensino, é bom distinguir, como o faz Leffa, aspectos 
externos e internos.

De um lado, temos o ensino com ênfase no material que deve ser pre-
parado e oferecido ao aluno. São os aspectos externos, valorizando o 
input. Nessa área, destacam-se os estudos sobre freqüência, dicionários 
de aprendizagem, lingüística de corpus e uma tipologia específi ca de 
exercícios. Do outro lado, temos o ensino com ênfase no que o alu-

152 Em francês, learner’s dictionary costuma ser traduzido por dictionnaire d’apprentissage (um 
outro termo muito empregado é dictionnaire pédagogique), provavelmente porque a idéia é que 
esse tipo de dicionário sirva na aprendizagem de LE. O mesmo poderia ser dito de dicionário 
de aprendizagem. Mas, como os learner’s (ou learners´) dictionaries são um tipo específi co de 
dicionário, idealizado por britânicos, a tradução dicionário para aprendizes, mais perto do ori-
ginal, convém mais.  
153 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 refi ra à 
aquisição de L2, sua observação vale também para a aprendizagem de LE. 
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no deve fazer para adquirir e ampliar o vocabulário. São os aspectos 
internos, valorizando as estratégias. Destacam-se aí a questão da pro-
fundidade 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 sim-
plesmente saber o signifi cado (implica, entre outras coisas, conhecer a 
colocabilidade, relações paradigmáticas e valores conotativos), diferen-
cia – 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 aprendizagem 
intencional, onde as primeiras palavras são explicitadas pelo professor. 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 lé-
xico, então, se desenvolve de modo não planejado, principalmente através da 
leitura, pelo processo de inferenciação [...]. (Leffa ibid.: 33)

 Afi rmando 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 algumas limitações e para o fato de 
que a aprendizagem incidental depende de vários fatores.154

No que concerne à aprendizagem intencional, é esse o tipo a que Haus-
mann se referiu quando falou dos dicionários de aprendizagem. Entretanto, 
como já foi dito, hoje em dia não se costuma aprender o léxico estudando 
verbetes de um dicionário; via de regra, há exercícios nos livros de ensino. Se 
não houver, ou se o professor não os utilizar, o aluno 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 aluno, existem várias 
estratégias, algumas das quais são enumeradas por Leffa (p. 35ss.).155 Já Binon 
& Verlinde (2000a), na sua ótima exposição do tema “ensino do vocabulário”, 
entram em mais detalhes, dando sugestões aos professores para a organização 

154 Sobre a aprendizagem incidental, veja também as breves observações e as citações em Con-
ceição (2004: 24ss.). 
155 Também Oliveira e Paiva (2004), além de discorrer sobre o tratamento dado ao vocabulário 
em diversos métodos de ensino, fala de estratégias. No fi nal, dá algumas sugestões práticas para 
a aprendizagem.
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de tal ensino e apresentando toda uma tipologia de exercícios, acompanhada 
de alguns exemplos. É interessante saber que essa tipologia e os exercícios se 
baseiam “no conteúdo, isto é, nas [sic] diferentes verbetes da microestrutura 
do DAFA” (p. 132).156 Note que não está previsto que o aluno estude com o 
DAFA. O dicionário deve apenas fornecer as informações necessárias para a 
aprendizagem.

Como lexicógrafos, Binon & Verlinde (2000a: 130) não puderam dei-
xar de mencionar que, no quadro 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 pro-
fessores 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). 

No que diz respeito ao assunto deste subcapítulo, a saber, às pesquisas 
sobre o uso de dicionários na aprendizagem ou retenção do vocabulário, Tono 
(2001: 19-25) resume alguns estudos, porém, segundo Welker (2005: 243, 
nota 123), quatro deles não investigaram a aprendizagem do vocabulário, e, 
nos resumos daqueles outros aos quais não tive acesso, às vezes não fi ca claro 
o que os autores entenderam por aprendizagem do vocabulário. 

Por aprendizagem entendo um processo no fi nal do qual se conhece 
uma palavra. Esse conhecer pode ser mais ou menos profundo, pode signifi -
car, num extremo, que apenas se sabe o sentido do lexema em determinado 
contexto (sem que se esteja consciente dessa limitação), podendo compre-
endê-lo e até mesmo usá-lo posteriormente em contextos semelhantes, e, no 
outro extremo, implica, como foi dito acima, “conhecer a colocabilidade, re-

156 Em Binon & Verlinde (2000), os autores explicaram que eles estavam elaborando esse Dic-
tionnaire d’Apprentissage du Français des Aff aires (Dicionário de Aprendizagem do Francês para 
Negócios) e esclareceram (p. 95s.):  “Trata-se de um dicionário multilíngüe de aprendizagem 
do francês para negócios, centrado na produção. Para nós, um dicionário de aprendizagem não 
é somente um dicionário para aprendizes, mas um dicionário que tem como objetivo favorecer 
a aquisição do vocabulário de uma língua, selecionando as informações, apresentando-as e 
organizando-as, de maneira a facilitar a integração e a memorização do vocabulário. Um di-
cionário centrado na produção como o DAFA, por outro lado, tem como missão principal dar 
uma solução aos diversos problemas de comunicação aos quais os aprendizes são confrontados, 
não somente ao tentarem compreender uma língua estrangeira (na recepção), mas igualmente 
produzindo-a, no momento da fala. Logo, como esse tipo de dicionário deve substituir o 
falante nativo (expert) ausente – de quem os aprendizes não possuem a intuição – ele deve 
fornecer-lhes simultaneamente todas as informações morfológicas, semânticas, sintagmáticas, 
sintáticas, paradigmáticas e pragmáticas de que eles necessitam.” 
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lações paradigmáticas e valores conotativos”, de modo que se possa empregar 
a palavra ou expressão em vários contextos.

Como se verá a seguir, nas poucas pesquisas sobre o uso de dicioná-
rios na aprendizagem do vocabulário, trata-se, em geral, da retenção de pala-
vras na memória, de palavras vistas em certo contexto, o que signifi ca que a 
aprendizagem está atrelada ao contexto. Diversos autores não diferenciam os 
dois processos. É o caso, por exemplo, de Hulstijn, Hollander & Greidanus 
(1996). Também Conceição (2004: 21s.), num subcapítulo sobre a “apren-
dizagem de vocabulário em LE”, refere-se várias vezes à retenção.  Ela mesma 
fez uma pesquisa sobre a retenção (ver infra) e afi rma: 

[...] os estudos relacionados ao uso do dicionário e à aprendizagem de vo-
cabulário em LE apresentam uma lacuna no que se refere à investigação da 
retenção de itens consultados na memória de longo prazo. A maioria dos 
estudos na área (Luppescu & Day, 1993) inclui a aplicação de testes de 
retenção imediatamente após a leitura do texto.    (Conceição ibid.: 116)

4.4.2 Pesquisas

4.4.2.1 Língua materna157

Miller & Gildea (1984)

Esse estudo é freqüentemente citado quando se fala do uso de dicionários na 
aprendizagem do vocabulário. Visto que os autores descrevem principalmente de que 
modo os usuários – no caso, crianças – fazem as consultas, a pesquisa é resumida em 
3.1. Um  segundo estudo relatado por eles encontra-se em 5.1.2.

**********

157 Segundo Tono (2001: 19), foram realizados, nos anos 1980, vários estudos investigando 
o efeito de defi nições lexicográfi cas sobre a aprendizagem do vocabulário em LM. Tanto ele 
quanto Nist & Olejnik (1995) citam, entre tais estudos,  Schatz & Baldwin (1986). Porém, 
esses autores não trataram nem de defi nições nem do uso de dicionários. Eles pesquisaram a 
infl uência do contexto. Em três experimentos, alunos de segundo grau (ou 10ª e 11ª séries) 
leram palavras desconhecidas quer contextualizadas quer isoladas. Schatz & Baldwin (p. 451) 
constataram que “pistas contextuais geralmente não revelam os signifi cados de palavras raras 
em prosa natural”. Cf. também a observação sobre esses autores em 4.1.1. 
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Eeds  & Cockrum  (1985) 

Qual é a melhor maneira de se ensinar o vocabulário da LM? Os au-
tores escolheram testes de retenção para comprovar que um dos três seguin-
tes métodos seria o melhor: a) o professor ajuda os alunos “a expandir uma 
rede conceitual já existente” (com base na teoria dos esquemas de Rumelhart 
1981158); b) os alunos consultam um DM e copiam as defi nições; c) as pala-
vras são vistas somente no contexto e empregadas na aula.

Os sujeitos foram 88 alunos de três turmas da quinta série de uma 
escola norte-americana. Primeiro, foi feito um teste de múltipla escolha pelo 
qual eles foram divididos em alunos com maior (I) ou menor (II) base vo-
cabular. Em seguida, formaram-se três grupos; para cada um desses foram 
escolhidos estudantes dos dois níveis vocabulares.

Cada grupo trabalhou durante duas semanas, nas aulas regulares de leitu-
ra, com um dos três métodos mencionados. Houve rotação diária dos três profes-
sores para que a personalidade ou capacidade não infl uísse nos resultados.

Os alunos leram um conto divertido que continha bastante palavras 
supostamente desconhecidas. Após as duas semanas de leitura, foi feito um 
teste de múltipla escolha sobre 40 palavras (“pós-teste”); o mesmo foi repeti-
do três semanas depois para “verifi car a retenção”.159

Resultados:

No “pós-teste”, o grupo do método “a” (grupo “a”) obteve os melhores 
resultados, seguido pelo grupo do método “b” (grupo “b”). As diferenças 
foram estatisticamente signifi cativas.
No “teste de retenção”, o primeiro grupo continuou sendo o melhor, mas 
a diferença entre os grupos “b” e “c” não foi mais signifi cativa.
No “pós-teste”, os alunos de pouca competência vocabular do grupo “a” 
conseguiram melhores resultados do que os estudantes mais profi cientes 
do grupo “b”.

Comentários meus:
Primeiro, não era difícil prever que um método em que se trabalha 

sistematicamente as palavras fosse surtir melhores efeitos. Segundo, o tra-

158 Os autores dão as seguintes referências bibliográfi cas: “Schemata: Th e Building Blocks of 
Cognition. In: Guthrie, J. T. (ed.), Comprehension and Teaching. Newark, Del: International 
Reading Association.” Porém, veja Rumelhart (1980) na bibliografi a.  
159 Note que Eeds & Cockrum falam de “retenção” somente no caso do teste aplicado três 
semanas mais tarde. Já outros autores consideram “retenção” o fato de se acertar em testes feitos 
imediatamente após a leitura.
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balho com o dicionário proposto nessa pesquisa foi bastante desagradável, 
pois exigiu-se que os alunos lessem todas as defi nições dadas para a palavra 
desconhecida e copiassem a defi nição mais adequada (aliás, os autores não 
mencionam exemplos de uso). Terceiro, na pesquisa não houve controle sobre 
o que os alunos fi zeram em casa, ou seja, eles podem ter consultado palavras, 
perguntado para outras pessoas e anotado signifi cados. Quarto, os próprios 
autores não sabem explicar por que o grupo “c” melhorou no segundo teste. 
Eles acreditam poder tratar-se de um erro na pesquisa ou ainda que esses 
alunos – que não tinham recebido nenhuma tarefa em especial – se sentiram 
relegados a segundo plano e, no ínterim das três semanas, se esforçaram para 
aprender mais. Segundo Eeds & Cockum, isso “ilustra a difi culdade da pes-
quisa na sala de aula” (p. 496).

**********

Miller & Gildea (1987)

Veja 3.1. 

**********

Nist & Olejnik (1995) 

Os autores queriam investigar em que medida o contexto e as defi -
nições dos dicionários infl uem na aprendizagem de palavras desconhecidas. 
Além de distinguir, por um lado, contextos fortes e contextos fracos e, por 
outro, defi nições adequadas e defi nições inadequadas, sua pesquisa distingue-
se de outras por medir a aprendizagem de várias maneiras, avaliando diversos 
graus de conhecimento. Foram aplicados: um teste de múltipla escolha, no 
qual foi preciso selecionar a defi nição correta entre quatro alternativas; um 
teste em que os sujeitos tiveram que escolher o exemplo correto; um teste no 
qual eles foram solicitados a escrever uma frase com cada uma das palavras 
novas, e no último, mais fácil que o anterior, a tarefa foi escolher cada uma 
das palavras que coubesse na lacuna deixada em uma frase. 

Os sujeitos foram 186 calouros numa universidade norte-americana. 
Antes de fazerem os quatro testes, eles tiveram que aprender dez pa-

lavras desconhecidas. Como teria sido difícil achar dez palavras que todos 
os 186 estudantes desconhecessem, os autores usaram palavras inventadas, 
isto é, substituíram lexemas existentes por palavras imaginárias (por exemplo, 
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aberration por jadration). Cada uma dessas palavras foi apresentada aos sujei-
tos dentro de um pequeno contexto e acompanhada de uma defi nição. Note 
que não estavam sendo investigados problemas ligados a consultas em verda-
deiros dicionários, já que os sujeitos precisavam apenas ler as defi nições. 

Os alunos foram divididos em quatro grupos – de nível lingüístico 
praticamente igual –, cada um aprendendo as palavras em uma das seguintes 
condições: a) contexto forte e defi nição adequada; b) contexto fraco e defi -
nição adequada; c) contexto forte e defi nição inadequada; d) contexto fraco 
e defi nição inadequada. Por contexto forte os autores entendem um contexto 
que contém mais pistas para a inferência do que o contexto fraco, e uma de-
fi nição adequada é uma defi nição que facilita a compreensão. Os estudantes 
tiveram vinte minutos para estudar as dez palavras nessas condições antes de 
fazer os quatro testes.

Resultados:
A combinação entre contexto forte e defi nição adequada não foi signifi -
cativamente melhor do que a simples adição de contexto e defi nição. Isto 
é, na condição (a) os resultados não foram signifi cativamente melhores do 
que na condição (d).
A infl uência do contexto sobre a aprendizagem das palavras foi mínima.
Independentemente do tipo de contexto, as defi nições adequadas melho-
raram signifi cativamente os escores dos sujeitos.

O resultado referente ao contexto surpreendeu os autores, de modo 
que eles comentam (p. 188): 

[…] em investigações que compararam um contexto fraco com um con-
texto forte, descobriu-se que a força do contexto faz diferença. Mas a 
questão de saber quão forte o contexto tem que ser, em termos de número 
de ocorrências [dos itens lexicais] e em termos de número e tipos de pistas, 
ainda continua não muito clara, na melhor das hipóteses. 

Apesar da infl uência decisiva das defi nições, Nist & Olejnik estão cons-
cientes de que seu estudo não verifi cou se os resultados seriam semelhantes 
caso os sujeitos não tivessem visto as palavras sem nenhum contexto. Mesmo 
assim, eles afi rmam (p. 189): 

[…] dizer aos alunos que consultar palavras no dicionário é perda de tem-
po […] é prestar-lhes um desserviço. […] certamente há ocasiões em que 
a defi nição do dicionário, adequada ou não, provê os alunos com mais 
informação sobre a palavra desconhecida do que o contexto.
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4.4.2.2 Língua estrangeira

Summers (1988)

Segundo Tono (2001: 21), esse “foi um dos primeiros trabalhos em 
que os efeitos do uso de dicionários sobre a aprendizagem do vocabulário 
foram testados”. Como em outros casos, trata-se, na verdade, de uma 
pesquisa sobre retenção de palavras na memória: os sujeitos, depois de 
ter consultado diferentes tipos de verbetes e feito um teste de múltipla 
escolha, foram solicitados a escrever uma frase com cada uma de nove 
palavras. A autora não informa o período de tempo decorrido entre a 
consulta e a produção de frases. 

Veja mais detalhes sobre Summers (1988) em 5.1.2.

**********

 Bogaards (1991)

O autor fez dois estudos sobre o efeito do uso de DBs e DMs. O pri-
meiro, no qual a tarefa dos sujeitos holandeses era traduzir um texto da sua 
LM para o francês, foi resumido em 4.3.1. Por favor, veja os detalhes naquele 
capítulo.

No segundo estudo, foi verifi cada a retenção de palavras, considerada por 
Bogaards (p. 101, 104) como “aprendizagem do vocabulário”. O procedimento 
foi o seguinte: a cinco grupos de estudantes solicitou-se que traduzissem 17 itens 
lexicais do holandês (LM)  para o francês (LE). Quatro desses grupos haviam vis-
to esses itens em um texto que tinha sido traduzido duas semanas antes, com ou 
sem o uso de diversos dicionários. Portanto, o autor queria investigar a infl uência 
da utilização, ou não, de dicionários sobre a retenção. O quinto grupo, suposta-
mente, não conhecia os lexemas ainda, de modo que, no seu caso, não se tratava 
de retenção; ele servia de grupo de controle.

Resultados: 
Traduções corretas Traduções erradas

Grupo 1 (DB) 48,5% 51,5%
Grupo 2 (DFLE) 51,6% 48,4%
Grupo 3 (Petit Robert) 44,7% 55,3%
Grupo 4 (sem consultas) 41,8% 58,2%
Grupo 5 (não havia feito a tradução do texto) 29,4% 70,5%



280

HERBERT ANDREAS WELKER

 Nitidamente, o grupo que não havia participado do primeiro teste (sen-
do, portanto, obrigado a traduzir a maioria das palavras pela primeira vez, 
e sem dicionário) obteve bem menos pontos do que os outros.
Os alunos que tinham consultado um DB acertaram bem menos do que 
no primeiro teste; ou seja, eles não guardaram todas as traduções na me-
mória. Já aqueles que tinham utilizado o DFLE melhoraram seu escore (de 
44,7% de traduções corretas no primeiro teste para 51,6% no segundo). 
O grupo do DM Petit Robert piorou um pouco, mas muito menos do 
que o grupo 1. O grupo que não tinha consultado nenhum dicionário no 
primeiro teste (grupo 4) melhorou bastante no segundo.

Bogaards interpreta esses dados da seguinte maneira (p. 100): 

Os estudantes que usaram o DB parecem ter anotado as boas traduções 
sem se interessarem aos problemas colocados. Os outros [...] certamente 
foram confrontados de maneira mais intensa com os problemas da tra-
dução. Pode-se supor que esses últimos tenham quebrado mais a cabeça 
e que eles tenham percebido mais claramente que precisavam conhecer a 
solução certa depois do teste; outros podem ter buscado eles mesmos uma 
boa solução num dicionário (bilíngüe) [...].

Essas explicações parecem-me sensatas, mas, como reconhece o 
próprio autor (p. 99), o número de palavras testadas era muito pequeno; 
além disso, Bogaards não sabia quantos desses lexemas os alunos já conhe-
ciam antes dos dois testes, e, infelizmente, ele não diz se, após o primeiro 
teste, os alunos fi caram conhecendo as soluções corretas. De qualquer 
modo, como vários sujeitos, aparentemente, consultaram algum dicioná-
rio após a primeira tradução, de forma que não se mediu a retenção de 
todas as palavras por todos os membros por um período igual (de duas 
semanas), as porcentagens das traduções no segundo teste não refl etem a 
retenção de maneira exata. Assim, podemos concordar com o autor quan-
do  ressalta (p. 105) que seriam necessárias novas pesquisas que levassem 
em conta, inclusive, as diversas classes gramaticais e que investigassem a 
retenção de lexemas em diversos tipos de atividades. Fica como principal 
– e provavelmente acertada – conclusão desse estudo a idéia de que os 
usuários de DBs, encontrando as traduções (ou equivalentes) com relativa 
facilidade, não as guardam bem na memória. 

**********
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Krantz (1991) 

Essa tese foi publicada somente em 1991, mas a pesquisa foi realizada 
dez anos antes (cf. p. 42). Surpreendente não é somente o longo intervalo 
entre os dois acontecimentos como também o fato de terem sido usados di-
cionários computadorizados – numa época em que computadores de mesa 
ainda eram raros.

Tendo redigido o trabalho mais tarde, a autora pôde incluir obser-
vações sobre trabalhos publicados após a realização de seu próprio estudo, 
como, por exemplo, Scholfi eld (1982) e Summers (1988). Mas, como sua 
pesquisa foi projetada e executada em 1980 e 1981, é preciso reconhecer que 
foi a primeira sobre o uso de dicionários na aprendizagem do vocabulário 
e a primeira em que se utilizaram dicionários computadorizados e registros 
eletrônicos das consultas.

Krantz queria investigar em que medida palavras são aprendidas du-
rante a leitura em língua estrangeira usando-se as estratégias “inferência” e 
“consulta”, e qual é o efeito do uso de DMs e de DBs.

Embora consciente da problemática do conceito de “conhecimento”, 
ela defi ne “palavra conhecida” como “palavra que o leitor pode traduzir ou 
explicar ou para a qual pode fornecer um sinônimo” (p. 30). Quanto à apren-
dizagem, tratou-se, como na maioria das pesquisas, da retenção na memória 
de curto prazo, pois ela foi verifi cada num teste de vocabulário feito imedia-
tamente após a leitura.

Insatisfeita com as pesquisas por questionários e querendo empregar 
um método objetivo de verifi cação das consultas, Krantz disponibilizou um 
DM e um DB computadorizados. Todas as consultas, inclusive o tempo gas-
to, foram registradas. Os verbetes eram os mesmos dos dicionários impressos. 
Para acessar um verbete, os sujeitos tinham que digitar a palavra; após três 
segundos, o verbete aparecia no monitor durante dez segundos. Se esse tempo 
não era sufi ciente para a leitura das informações, podia-se bater numa tecla 
para acessar o verbete novamente. Se o verbete se estendia sobre mais de 21 
linhas, era preciso bater em outra tecla para poder ver o restante. Todas essas 
eventuais manipulações foram registradas.

Os sujeitos eram 52 suecos estudando inglês no primeiro ano de Letras-
Inglês numa universidade sueca, depois de terem aprendido o idioma durante dez 
anos na escola. Num teste geral de vocabulário foi verifi cada sua profi ciência.

A sua tarefa foi ler um texto de 150 páginas. Antes e depois da leitura, 
foi feito um teste de vocabulário a respeito de 148 palavras consideradas ao 
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mesmo tempo importantes para a compreensão e provavelmente desconhe-
cidas. Delas faziam parte muitos itens de ocorrência rara em dois corpora, 
mas também lexemas bastante freqüentes, como failure, claim, approach e 
issue.160 Nos dois testes, os sujeitos tinham que fornecer um equivalente, uma 
explicação ou um sinônimo. Em uma parte dos testes, as palavras apareciam 
isoladas, na outra, em pequenas frases (que “davam pouco suporte contextual 
para a compreensão”, p. 45).

O primeiro teste permitiu verifi car quais das 148 palavras eram co-
nhecidas, e, no segundo, constatou-se quantas foram aprendidas durante a 
leitura – para a qual os sujeitos receberam a dupla orientação de que eles 
deveriam tentar compreender o texto e que haveria o teste de vocabulário (p. 
123). Eles foram divididos aleatoriamente em dois grupos, um podendo usar 
o DM (mais exatamente um DA com um vocabulário defi nitório de 2.000 
palavras), o outro, um DB inglês-sueco.

A leitura durou em média 8,6 horas. Uma falha da pesquisa é o fato de 
os sujeitos terem podido interromper a leitura e ir para casa (embora sem o 
texto), pois alguns alunos podem ter consultado dicionários em casa sem que 
isso tenha sido registrado.

Há mais uma questão que tem que ser levantada. Querendo deter-
minar quantas palavras foram aprendidas durante a leitura desse texto de 
150 páginas, a autora, consciente de que aplicou um teste sobre apenas 148 
palavras, fez um cálculo probabilístico – que ela chama de “extrapolação” (p. 
32ss.) – atribuindo a mesma porcentagem que se verifi cou na aprendizagem 
das palavras do teste às palavras supostamente desconhecidas no texto inteiro. 
Como essa “extrapolação” é baseada em várias suposições, ignorarei os núme-
ros apresentados. Aliás, a própria autora reconhece que “há muitos problemas 
com tal extrapolação” (p. 132).

Krantz chama a atenção para um fato curioso: 14% dos lexemas do teste 
(LTs) que eram conhecidos no primeiro teste não o eram mais no segundo. 

A autora apresenta um volume impressionante de dados concernen-
tes às relações entre profi ciência dos sujeitos, inferência, consultas, tempo de 
leitura e de consultas, uso de DMs e de DBs, freqüência geral dos LTs e sua 
freqüência no texto, mas às vezes a apresentação é confusa, inclusive porque 
se refere de vez em quando à “extrapolação” e ainda a vários estudos-piloto.

Resultados (que poderiam ser apresentados no capítulo 3 deste livro) 
referentes ao uso efetivo dos dicionários: 

160 É surpreendente que a autora tenha imaginado que tais palavras estivessem desconhecidas. 
Afi nal, os alunos tinham estudado inglês durante mais de dez anos.
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Em média, foi consultada 1,7 palavra por página.
Os alunos mais profi cientes fi zeram bem menos consultas do que os me-
nos profi cientes.
Foram consultados cerca de 42% dos LTs desconhecidos. No caso desses 
itens lexicais, a diferença entre alunos mais profi cientes e menos profi cien-
tes não foi muito grande (36% e 43%, respectivamente).
Em 71% dos casos, as consultas foram feitas na primeira vez em que o LT des-
conhecido aparecia no texto. Alguns foram consultados duas ou três vezes.161

No texto inteiro, o grupo do DB consultou 277 palavras, o grupo do DM, 
pouco mais da metade (152). Krantz observa que vários alunos haviam 
dito que não tinham experiência no uso de DMs, o que pode explicar sua 
pouca utilização durante a tarefa.
Em média, cada consulta durou 30,5 segundos, não havendo diferença 
entre os dois grupos (o que é estranho, pois consultar um DB, via de 
regra, é mais fácil do que consultar um DM). É óbvio que, tendo con-
sultado muito mais, os alunos do grupo do DB gastaram um tempo 
total bem maior nas consultas, a saber, 34%, ou cerca de um terço do 
tempo gasto na tarefa como um todo. Tirando-se as consultas, o grupo 
do DM, embora levemente mais profi ciente, gastou um pouco mais 
de tempo na própria leitura do que o outro (408 minutos  vs. 354 
minutos).

Resultados referentes à retenção (“aprendizagem”):

Em média, foram retidos 23 dos 148 LTs, isto é,  15,54%. Os estudantes 
mais profi cientes obtiveram os melhores escores (p. 117).
Fazendo uso da inferência, os sujeitos conseguiram reter 15% dos LTs, 
e mediante consultas, 25% (p. 118), ou seja, a consulta foi 1,7 vez mais 
efi caz do que a inferência (p. 109).
Não houve praticamente nenhuma diferença entre os dois grupos com re-
lação à retenção: 23 LTs no grupo do DB vs. 22,7 LTs no grupo do DM.

A autora conclui que “no nível de profi ciência relativamente alto dos 
nossos alunos, a dicotomia DM-DB é pouco importante para a efi ciência na 
aprendizagem” (p. 127).

Ela admite que testes em geral não são confi áveis (“inevitable unreliability 
of any test”, p. 132) e que, com um dicionário tradicional, os números, sobretudo 
com relação ao tempo das consultas, poderiam ser diferentes (p. 130s.).

**********

161 Os números mostrados na página 80 estão errados, pois Krantz diz que 65% foram consul-
tados uma vez, 29%, duas vezes, e 26%, três vezes, o que dá 120%.
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Luppescu & Day (1993)

Essa pesquisa é, entre os estudos sobre o uso de dicionários, uma das 
mais citadas. No título e no artigo, os autores falam em “aprendizagem do 
vocabulário”, mas, mais uma vez, trata-se, na verdade, da retenção de palavras 
por um período extremamente curto. De qualquer modo, Luppescu & Day 
queriam investigar a infl uência da utilização de DBs. Vale a pena citar uma 
observação geral: 

[…] muitos professores têm opiniões fi rmes […] sobre se dicionários de-
veriam ser utilizados ou não, ou sobre qual tipo de dicionário (bilíngüe ou 
monolíngüe) deveria ser usado durante a leitura por prazer. Essas opiniões 
não estão baseadas em nenhuma evidência empírica. (p. 243)162

Os 293 sujeitos eram japoneses que, depois de ter aprendido inglês 
durante seis anos, estavam estudando o idioma em duas universidades japo-
nesas, no primeiro ou segundo ano de um curso de EFL. Eles foram dividi-
dos em dois grupos, de tratamento (podendo usar o DB) e de controle (sem 
acesso a qualquer dicionário). Do primeiro (T) faziam parte 145 alunos, do 
segundo (C), 148. Para ambos os grupos haviam sido escolhidos aleatoria-
mente estudantes das duas universidades.

A todos os sujeitos solicitou-se que lessem um texto (um conto de 
cerca de quatro páginas), o grupo T tendo um DB a sua disposição. Imedia-
tamente após a leitura, eles foram submetidos a um teste de múltipla escolha 
sobre 17 palavras supostamente desconhecidas ou difíceis.

Resultados:

Em média, os sujeitos do grupo T conseguiram reter bem mais palavras 
do que os outros.
Para algumas palavras, esse grupo não obteve tão bons resultados. Os au-
tores pensam que,  em certos casos, sobretudo quando existem muitas 
acepções, o uso do dicionário pode induzir a erros.
O grupo T levou quase o dobro do tempo para ler o texto.  

Constatou-se, portanto, que, com as consultas no DB, o tempo de 
leitura dobrou, mas, por outro lado, a retenção de palavras na memória de 
curto prazo melhorou muito.

**********

162 Estou me baseando na versão publicada em 1995.
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Fischer (1994) 

O objetivo dessa pesquisa foi comparar o efeito do contexto e da con-
sulta a DMs sobre a aprendizagem de palavras. Veremos, que, na verdade, 
foram investigadas a compreensão do signifi cado das palavras e sua retenção 
na memória de curto prazo.

Os sujeitos eram 94 estudantes alemães do ensino de segundo grau, na 
idade de 17 a 19 anos, que tinham estudado inglês durante sete anos, sendo 
considerados alunos avançados. Como sete tiveram que ser excluídos por não 
seguirem as instruções, fi caram 87. Esses estavam divididos em quatro grupos 
de 24, 22, 21 e 20, respectivamente. 

Num primeiro teste, ou pré-teste, que serviu para verifi car se os sujei-
tos conheciam doze palavras supostamente difíceis, todos eles tiveram que 
indicar o signifi cado, em alemão ou em inglês. 

Depois, o primeiro grupo (A) recebeu um caderno no qual havia os 
verbetes – tirados de um DA – das doze palavras; o segundo (B) recebeu um 
pequeno texto, no qual ocorriam as mesmas palavras, que estavam, portanto, 
dentro de um contexto; o terceiro (C) teve acesso tanto aos verbetes quanto 
ao texto; e o quarto (D), de controle, não recebeu nenhuma informação a 
respeito das doze palavras, devendo ler o mesmo texto, no qual haviam sido 
substituídas essas palavras por outras; esse grupo foi avisado de que deveria 
fazer um resumo após a leitura do texto. Os outros três grupos souberam que 
teriam que escrever uma frase com cada uma das palavras-alvo.

Após a execução da tarefa – isto é, da leitura dos verbetes e/ou do texto 
– foi-lhes solicitado, de surpresa, que traduzissem suas próprias frases para 
o alemão. Com isso, a autora queria certifi car-se de que os sujeitos tinham 
realmente entendido as palavras.

As frases escritas pelos alunos em inglês foram avaliadas, independen-
temente, por dois falantes nativos. O mesmo aconteceu com as traduções 
para o alemão e com o resumo feito pelo grupo D. Não posso entrar em mais 
detalhes sobre as precauções e pontuações adotadas.

Fischer diferenciou várias estratégias que os alunos aparentemente 
empregaram na redação das frases e nas traduções; por exemplo, no caso 
do grupo A, a autora percebeu as seguintes: na tradução, foi aproveitada 
a defi nição inteira dada no verbete, ou apenas uma parte; na redação das 
frases, os alunos copiaram uma parte da defi nição ou do exemplo, ou se-
guiram o modelo da defi nição ou do exemplo, ou erraram ao copiar uma 
parte da defi nição.
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O pré-teste mostrou que quase todas as doze palavras eram desconheci-
das pela grande maioria dos sujeitos. Aquelas que um ou outro aluno conhe-
cia não foram excluídas da análise porque constatou-se que mesmo para elas 
foram aproveitadas as informações disponíveis (nos verbetes ou no texto). 

Resultados:

Não houve diferença signifi cativa entre os três grupos experimentais quan-
to ao uso adequado ou inadequado das doze palavras-alvo na redação de 
frases em inglês. 
Nas traduções das frases para a LM, o grupo A saiu-se bem melhor do que 
o grupo B. A diferença foi estatisticamente signifi cativa. O grupo C foi 
levemente menos bem-sucedido do que o grupo A, ou seja, a combinação 
de verbete e contexto “não teve um efeito aditivo”. Isso se explica pelo 
fato de esses alunos terem se baseado principalmente nas defi nições do 
dicionário.
No que diz respeito às estratégias empregadas pelo grupo A, 54% dos 
alunos aproveitaram toda a defi nição. Desses, 21% cometeram, mesmo 
assim, erros na redação e na tradução. 

Fischer discorre ainda sobre o conceito de contexto e sobre as estraté-
gias utilizadas por aqueles que leram o texto, mas como o tema aqui é o uso 
de dicionários, omito essas observações.   

Dolezal & McCreary (1999: 33) afi rmam que o resultado dessa pes-
quisa foi “que pistas contextuais no texto, e seu uso efi ciente, são cruciais 
para ‘conseguir uma compreensão adequada do signifi cado das palavras´”. 
Contudo, na verdade, os resultados falam em favor dos dicionários, pois os 
sujeitos que viram apenas os verbetes conseguiram os melhores resultados 
na tradução, e na redação eles não foram piores do que os dois grupos que 
tiveram acesso ao contexto.  

**********

Knight (1994)

A autora pretendia investigar tanto a aprendizagem do vocabulário 
quanto a compreensão de leitura. Suas perguntas eram (p. 287): 

1) Existe uma diferença signifi cativa nos escores de testes de vocabulário dos 
sujeitos depois de eles terem visto palavras em contexto [...] e quando eles 
não viram as palavras em contexto [...]?
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2) Existe uma diferença signifi cativa em medidas de aprendizagem do vocabu-
lário entre estudantes de baixa e de alta habilidade verbal?

3) Existe uma diferença signifi cativa nos escores de aprendizagem do vo-
cabulário entre estudantes que usam um dicionário e aqueles que não o 
usam?

4) Existe uma diferença signifi cativa em escores de compreensão de leitura 
entre estudantes que usam um dicionário e aqueles que não o usam?

Como se vê, as três primeiras perguntas dizem respeito à aprendizagem 
do vocabulário, e a quarta, à compreensão de leitura.

Querendo registrar eletronicamente as palavras que iam ser consul-
tadas, a autora colocou à disposição dos sujeitos um dicionário “compu-
tadorizado”, cujos verbetes eram “baseados nas defi nições” de dois DBs 
impressos (p. 296). Sobre as consultas ela diz: “[O procedimento] simulou 
o uso real de dicionários de duas maneiras: modo de consulta e tipo de 
defi nição fornecida. Para consultar uma palavra, primeiro os sujeitos que 
tinham acesso a esse dicionário pressionaram a tecla designada para con-
sultas e depois digitaram na caixa a forma canônica da palavra espanhola.” 
(p. 290) É claro que um dicionário computadorizado é diferente de um 
dicionário impresso, mas como os verbetes eram, aparentemente, muito 
parecidos com os de um dicionário comum, não resumo esse trabalho no 
capítulo 6, e sim aqui. 

Pelo fato de Knight falar no artigo inteiro de “defi nições”, pensa-se em 
DMs, mas na última (!) página de seu texto (e numa nota) ela revela que o 
dicionário utilizado foi um DB.163

Os sujeitos eram 105 universitários norte-americanos que estudavam 
no segundo ano de um curso de espanhol.164

Foram selecionados quatro textos em espanhol, de cerca de 250 pala-
vras e de grau de difi culdade semelhante. Cada texto continha cerca de doze 
palavras desconhecidas. 

Cada aluno ia ler dois textos (escolhidos aleatoriamente entre os qua-
tro), podendo encontrar, portanto, 24 palavras desconhecidas. 

163 “Esse estudo teve como foco dicionários bilíngües porque eles são mais amplamente usados 
por alunos universitários estudando línguas estrangeiras [...].” (p. 296)  
164 Coura Sobrinho (2000: 85) e Tono (2001: 20) dizem que foram 112 sujeitos, mas Knight 
esclarece que sete daqueles que ela tinha a sua disposição foram excluídos, ou seja, havia 105 
sujeitos.
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Os sujeitos foram divididos em dois grupos, de alta e de baixa habili-
dade verbal. Dentro de cada grupo, eles foram aleatoriamente colocados em 
dois outros grupos, um dos quais podia consultar o dicionário (+D), o outro, 
não (–D). 

Primeiro, todos os alunos fi zeram um teste de vocabulário no qual se 
verifi cou apenas se todas as palavras-alvo eram realmente desconhecidas. No 
mesmo dia, foi aplicado um teste sobre aquelas 24 palavras que ocorriam nos 
dois textos que eles não iam ler. Nesse, e nos testes de vocabulário posterio-
res, o conhecimento foi aferido de duas maneiras: a) os sujeitos tinham que 
fornecer um equivalente ou uma defi nição em inglês; b) escolha entre várias 
defi nições em inglês.  

Duas semanas depois, eles leram os dois textos escolhidos para cada 
um, sendo que o grupo +D podia consultar o dicionário computadorizado, 
e todas suas consultas foram registradas eletronicamente. Depois da leitura, 
todos tinham que fazer um protocolo de evocação imediata.165 Essa tarefa 
havia sido anunciada. Os resumos iam ser avaliados por quatro pessoas, atri-
buindo-se de um a quatro pontos, dependendo da importância semântica de 
cada proposição.

Imediatamente após a execução dessa tarefa, foi aplicado, de surpresa, 
um teste de vocabulário sobre as 24 palavras contidas nos dois textos lidos, ou 
seja, sobre palavras em contexto. Duas semanas mais tarde, foi feito o mesmo 
teste – com os dois modos de avaliação descritos acima – para se verifi car a 
“retenção de longo prazo” (p. 290). 

Resultados:166

Nos dois modos de aferição, constatou-se – segundo Knight – que todos 
os sujeitos aprenderam mais palavras em contexto do que fora de contexto 
(p. 291).167 

165 Sobre esse tipo de teste, cf. nota 143.
166 Resumirei todos os resultados principais, mesmo aqueles que não dizem respeito ao uso de 
dicionários.
167 “Fora de contexto” refere-se àquelas palavras-alvo que os sujeitos não haviam visto nos 
textos que leram. Knight chama isso de “no-exposure condition”, ou seja, uma condição em 
que os alunos não estavam “expostos” às palavras em contexto. Primeiro, é estranho que se 
faça um teste sobre palavras supostamente desconhecidas. Segundo, conforme a descrição dos 
procedimentos (p. 289s.), foi feito um único teste sobre essas palavras, ou seja, a autora deve 
ter esquecido que foi aplicado um teste de retenção. Ela também não esclarece se essas palavras 
puderam ser consultadas no dicionário. Mas como seria possível aprender – ou reter correta-
mente – itens lexicais que não foram vistos nem em contexto nem no dicionário?  
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No caso das palavras constantes dos textos lidos, os alunos que consulta-
ram o dicionário aprenderam mais que os outros. O uso do dicionário foi 
especialmente vantajoso para os alunos com pouca habilidade verbal.
Nos dois modos de aferição, tanto no teste realizado após o resumo quanto 
naquele aplicado duas semanas mais tarde, os alunos de alta habilidade 
verbal obtiveram escores signifi cativamente melhores.
Independentemente da habilidade verbal, todos eram incapazes de forne-
cer o signifi cado de muitas palavras sem tê-las visto em contexto. (Apli-
cam-se também aqui as observações da nota 167.)
Na compreensão de leitura, os sujeitos que consultaram o dicionário obti-
veram, na média, resultados signifi cativamente melhores do que os outros. 
Porém, essa média se deve sobretudo aos melhores resultados obtidos pelos 
alunos de pouca habilidade verbal, pois no outro grupo as diferenças não 
foram signifi cativas.

No que diz respeito ao uso do dicionário, Knight constatou que ele 
melhora tanto a aprendizagem – ou melhor, a retenção de palavras – quanto 
a compreensão de leitura. Esse último dado parece contradizer os resultados 
da pesquisa de Bensoussan, Sim & Weiss (1981/84, cf. 4.1.2), mas a autora 
salienta que os sujeitos desses autores, mesmo os de baixa profi ciência, “ti-
nham estudado inglês durante sete anos e, em comparação com o presente 
estudo, seriam considerados de nível avançado” (p. 293), ou seja, em tais 
investigações não se pode esquecer o nível lingüístico dos sujeitos. Knight 
lembra que, nos resultados de sua pesquisa, não havia diferença signifi cativa, 
para os alunos de alta habilidade verbal, entre usar ou não o dicionário, o que 
estaria de acordo com os dados de Bensoussan Sim & Weiss. Já para os estu-
dantes de baixa habilidade verbal, ela recomenda que eles sejam encorajados 
a utilizarem o dicionário, a não ser que eles sejam, “de algum modo, capazes 
de melhorar sua capacidade de extrair o signifi cado do contexto” (p. 295). Ela 
constatou ainda, como Hulstijn (1993), que, aparentemente, muitos alunos 
de alta habilidade verbal recorrem ao dicionário mesmo quando já adivinha-
ram o signifi cado.  

**********

Hulstijn, Hollander & Greidanus (1996) 

O título do artigo explicita muito bem o objetivo dessa pesquisa. In-
teressados na aprendizagem incidental do vocabulário, os autores queriam 
verifi car em que medida a retenção de palavras é infl uenciada, por um lado, 
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pela recorrência dos lexemas e, por outro, pela consulta a dicionários ou a 
glosas marginais.

Os sujeitos eram 78 holandeses que estavam no fi nal do primeiro ano do 
curso de Francês em três diferentes universidades dos Países Baixos. Tendo estuda-
do o idioma durante seis anos na escola, foram considerados de nível avançado. 

A tarefa foi a leitura de um texto francês (mais longo do que em pes-
quisas parecidas), que continha um número bastante elevado de palavras 
raras. Após pré-testes, foram escolhidas 16 palavras cujo signifi cado exato 
difi cilmente podia ser inferido. O texto – um conto do escritor Maupassant 
– foi adaptado de tal modo que 8 dessas palavras ocorriam apenas uma vez, e 
as outras 8, três vezes.

Os 78 sujeitos foram distribuídos aleatoriamente em três grupos: um 
podia consultar um dicionário bilíngüe (o grupo B), o segundo, glosas margi-
nais (grupo G), e o terceiro, de controle (grupo C), não teve acesso a nenhum 
desses dois tipos de auxílio.

No grupo G, as 16 palavras sobre as quais ia haver um teste de retenção 
estavam marcadas em negrito, e havia glosas marginais – isto é, equivalentes 
em holandês – para elas. Mas o mesmo foi feito para mais 16 palavras raras, 
no intuito de deixar as outras menos salientes.

Os sujeitos foram informados de que seria realizado um teste de com-
preensão. Não foi dito que ia haver um teste de vocabulário. Os autores ex-
plicam (p. 331) que isso “foi feito para criar condições propícias para a apren-
dizagem incidental do vocabulário: a atenção dos estudantes foi desviada de 
determinadas palavras desconhecidas e dirigida à compreensão do texto como 
um todo” (itálicos no original).

Depois da leitura, foram aplicados três testes. 
O primeiro continha 32 palavras, a saber, as 16 palavras-alvo e mais 

16 que não haviam ocorrido no texto. Os sujeitos tinham que dizer quais 
constavam no texto e fornecer o signifi cado (em holandês ou francês). Aos 
do grupo B solicitou-se ainda que dissessem se tinham consultado as palavras 
durante a leitura.

No segundo, as 16 palavras-alvo foram mostradas e os alunos tinham 
que dizer se eles as conheciam antes da leitura. A análise posterior mostrou 
que eles de fato não as conheciam.  

No terceiro teste, pediu-se aos estudantes para fornecerem o signifi ca-
do das 16 palavras-alvo, que dessa vez estavam inseridas num contexto, no 
mesmo em que haviam aparecido no conto.

Resultados:
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Os sujeitos dos três grupos reconheceram mais palavras que tinham ocor-
rido três vezes do que aquelas com uma única ocorrência.
Os 24 alunos do grupo B consultaram o dicionário muito raramente, qua-
tro deles nenhuma vez. Os outros vinte procuraram, em média, apenas 1,9 
das 16 palavras. Os autores tiram a seguinte conclusão (p. 335): “Quando 
estudantes avançados de L2 lêem um texto no intuito de compreendê-lo 
globalmente, eles não sentem a necessidade de interromper o fl uxo da 
leitura e investir um tempo e esforço mental consideráveis para inferir ou 
consultar o signifi cado de palavras desconhecidas.
Na retenção das palavras, o grupo G obteve resultados signifi cativamente 
melhores do que os dois outros grupos. Supõe-se que o fato de que o 
grupo B não conseguiu resultados melhores do que o grupo C seja devido 
às pouquíssimas consultas. No caso das palavras que os sujeitos do grupo 
B consultaram, os escores de retenção estiveram melhores até mesmo dos 
do grupo G.

Parece claro que a taxa de retenção é pior quando não se pode verifi car 
o signifi cado em nenhum lugar (foi o caso do grupo C). Porém, não há re-
sultados conclusivos quanto ao efeito das glosas marginais e das consultas ao 
dicionário (bilíngüe), pois, se é verdade que o grupo que dispunha de glosas 
reteve mais palavras, é verdade também que a retenção foi melhor quando os 
alunos consultavam o dicionário.168

**********
Grabe & Stoller (1997)

Os autores fi zeram um estudo de caso sobre leitura e desenvolvimento do 
vocabulário em L2. O relato é resumido em 4.1.2.

**********
Fraser [Carol] (1999) 

A autora queria responder principalmente a duas perguntas: o que 
alunos adultos fazem quando encontram palavras desconhecidas durante a 
leitura de textos em LE, ou seja, quais são suas “estratégias de processamento 

168 A pesquisa de Hulstijn, Hollander & Greidanus foi incluída neste livro porque os autores 
investigaram o efeito não somente de glosas marginais como também da consulta ao dicio-
nário. Estudos sobre glosas marginais nos quais não se tratou de dicionários (por exemplo, 
Watanabe 1997) não foram considerados aqui. Entretanto, resumos de pesquisas sobre glosas 
eletrônicas encontram-se  em 6.1. 
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lexical”, e em que medida as diversas estratégias infl uem na retenção dessas 
palavras. Como a maioria dos pesquisadores mencionados neste capítulo, ela 
fala em “aprendizagem do vocabulário”. 

Os sujeitos foram oito universitários francófonos que estavam estudan-
do ESL em nível intermediário.169 A pesquisa durou vários meses, durante os 
quais a autora se encontrou diversas vezes individualmente com cada aluno. 
Nessas sessões, os sujeitos receberam um treinamento em estratégias metacog-
nitivas (especialmente sobre como proceder durante a leitura em LE), leram 
vários textos (podendo usar DBs ou DMs), fi zeram testes de compreensão  e 
de vocabulário após cada leitura, além de um protocolo oral retrospectivo no 
qual falaram sobre as suas estratégias de processamento lexical, tendo essas 
sido divididas em inferir, consultar um dicionário e ignorar. No caso do inferir, 
Fraser havia estabelecido subdivisões. Uma semana após cada leitura foi feito 
um teste de retenção sobre dez palavras escolhidas entre aquelas que haviam 
sido indicadas pelos sujeitos como sendo desconhecidas.

Resultados:

Quanto à escolha das “estratégias de processamento lexical”: 44% dos alu-
nos preferiram inferir, 29%, consultar, e 24%, ignorar. Em 29% dos casos, 
houve uma combinação de duas estratégias, sendo a inferência sempre a 
primeira.
Quanto ao efeito das estratégias sobre a compreensão: 78% das consultas 
e 52% das inferências resultaram em compreensão completa, e 20% das 
inferências levaram a uma compreensão parcial.
Quanto à retenção das palavras na memória durante uma semana: tendo 
feito consultas no dicionário, os sujeitos se lembraram de 30% dos itens 
lexicais; tendo preferido a inferência, a taxa foi de 31%; mas após uma 
combinação de inferência e consulta, a retenção subiu para 50%.

Para esses últimos dados, a autora dá a seguinte explicação (p. 238): 
“Inferir o signifi cado desconhecido das palavras e depois consultar o dicioná-
rio para conferência […] pode ser uma rotina que envolve um processamento 
mais profundo.” E a respeito do uso de dicionários, Fraser conclui (p. 239): 
“Assim, este estudo sugere uma reavaliação do papel ínfi mo freqüentemente 
atribuído ao uso de dicionários em aulas de leitura em L2. Os resultados 
destacam a importância das consultas tanto para uma determinação efi caz do 
signifi cado das palavras quanto para a aprendizagem do vocabulário.”  

169 Como a autora era professora da York University de Toronto, supõe-se que os sujeitos eram 
canadenses.
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Sem dúvida, os resultados são importantes e interessantes, porém, não 
podem ser generalizados, devido ao ínfi mo número de sujeitos. Por outro 
lado, eles estão de acordo com os resultados de outros estudos, por exemplo, 
como diz a autora (p. 239), com os de  Luppescu & Day (1993) e Knight 
(1994). 

**********
Gonzalez (1999)

No título de seu artigo, Gonzalez fala em “construção do vocabulário” e no 
texto menciona a “aprendizagem do vocabulário”, mas na verdade sua pesquisa trata 
da compreensão de leitura. Portanto, esse estudo é resumido em 4.1.2.

**********

McCreary & Dolezal (1999)

Esse estudo, no qual os autores queriam verifi car o efeito do contexto e de 
consultas a um DM sobre a “aprendizagem” de palavras é resumido em 5.2.2, porque 
foi usado um único dicionário.

Quanto ao conceito de aprendizagem, os próprios McCreary & Dolezal colo-
cam o termo aprender entre aspas, entendendo que se tratava de “tentar apreender os 
signifi cados de palavras” (p. 114) num teste de múltipla escolha.

**********

Nikolova (2002) 

Tratando-se de um artigo que relata um estudo sobre o efeito do uso 
de multimídia sobre a aprendizagem do vocabulário, não vou resumi-lo. Mas 
como os sujeitos dessa pesquisa também consultaram um dicionário, cito as 
observações da autora a respeito do uso de dicionários. Saliento que, como 
se percebe na citação, não foi investigado o efeito desse uso sobre a apren-
dizagem do vocabulário, mas a atividade desenvolvida pelos sujeitos levou a 
melhores resultados.

No presente estudo, os sujeitos foram encorajados a usarem as infor-
mações dos dicionários para participarem na criação de um produto 
por cuja qualidade eles eram responsáveis. Seu sucesso – o fato de que 
todos completaram a tarefa e concluíram uma unidade multimídia 
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de alta qualidade – traz evidência de que o tédio do uso de dicioná-
rios foi, de alguma maneira, superado. Esta pesquisadora especula que 
a preocupação principal dos sujeitos tenha sido elaborar a unidade. 
Por isso, o ato relativamente tedioso de consultar dicionários foi visto 
como apenas um instrumento na realização de uma tarefa mais inte-
ressante e relativamente mais criativa. O fato de desviar a atenção de 
uma tarefa monótona conseguiu fazer com que o uso de dicionários se 
tornasse parte de uma experiência [...] mais aventureira, a qual trouxe 
bons resultados na aquisição do vocabulário.

A autora reconhece que o texto usado foi bastante curto e que seriam 
necessários estudos mais abrangentes. 

**********
Ronald (2002) 

Nessa pesquisa havia um único sujeito. O próprio autor a chama de 
“estudo de caso” e salienta que, em muitos aspectos, os resultados dizem res-
peito apenas àquele sujeito, de modo que a investigação deve ser considerada 
“exploratória”.

Como diz o título, ele queria investigar o aumento – ou a aprendiza-
gem – do vocabulário mediante a leitura extensiva de textos e o uso de dicio-
nários. Ronald adotou o seguinte procedimento: 

O sujeito, uma japonesa que estava no terceiro ano de um curso de Le-
tras-Inglês, mas com pouca experiência em leitura extensiva, teve que ler em 
casa um livro infantil de 140 páginas, ou cerca de 40.000 palavras. Um teste 
com outro aluno, de nível semelhante, havia mostrado que cerca de 97% do 
vocabulário desse livro eram conhecidos. Com base em vários estudos e cálcu-
los, foram escolhidas 300 palavras que apareciam uma única vez no texto.

A leitura foi feita sete vezes; apenas nas últimas três vezes pôde ser 
usado um dicionário, um DA, mais exatamente o LDOCE. Antes da primei-
ra e depois de cada uma das sete leituras, a aluna teve que avaliar o grau de 
conhecimento que ela tinha das 300 palavras – e de mais 20 palavras raras (de 
controle), selecionadas ao acaso e que não ocorriam no livro – , diferenciando 
entre “não conheço”, “não tenho certeza de que conheça”, “acho que conhe-
ço” e “com certeza conheço” (p. 767).

Antes da quinta leitura, ela recebeu breves instruções sobre o uso do 
LDOCE. Em cada uma das três últimas leituras, ela teve que anotar as pala-
vras que consultava.
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No fi nal, ela foi solicitada a traduzir para o japonês aquelas palavras 
que, na sua avaliação, ela disse conhecer com certeza.

As respostas dadas antes e após as leituras, ou seja, as auto-avaliações 
da aluna, mostrariam a progressiva aprendizagem das 320 palavras. Ronald 
afi rma que, com base nas auto-avaliações antes e após as quatro primeiras 
leituras, a aprendizagem posterior – se as leituras fossem feitas sem consulta 
– podia ser prevista, e essa previsão podia ser comparada com o que ocorreu 
de fato quando foi usado o LDOCE. A diferença entre os dados previstos e os 
resultados efetivos seria atribuída ao efeito do uso do dicionário.

No teste de “tradução”, a aluna conseguiu indicar o equivalente japo-
nês de apenas 56% das palavras que, na sua auto-avaliação, ela conhecia com 
certeza. É verdade que há uma diferença entre compreender uma palavra, ou 
conhecer seu signifi cado, e saber traduzi-la. Mesmo assim, esse desempenho 
muito fraco parece revelar que as auto-avaliações não correspondiam aos fa-
tos. Apesar disso, o autor apresenta os seguintes resultados (p. 770):

A leitura extensiva, sem e com o uso do dicionário, leva a um crescimento 
vocabular.
O uso do dicionário causou uma taxa de crescimento vocabular acima 
daquela provocada pela simples leitura extensiva.

**********
Wingate (2002)

Como, por exemplo, Knight (1994), a autora investigou tanto a retenção de 
palavras quanto a compreensão de leitura. Veja o resumo em 4.1.2.

**********

Conceição (2004) 

Na sua pesquisa sobre a aprendizagem do vocabulário em língua in-
glesa, a autora, que abordou também questões como “experiências anteriores 
de aprendizagem” e crenças de alunos em relação à aprendizagem de LEs, 
investigou principalmente a retenção do vocabulário, verifi cando, inclusive, a 
infl uência do uso de dicionários – assunto que nos interessa aqui.  

Os 51 sujeitos brasileiros eram universitários que estavam freqüentan-
do um curso de Inglês Instrumental.

Afi rmando que a maioria dos estudos sobre a aprendizagem do voca-
bulário “focaliza a investigação da retenção dos itens lexicais na memória de 
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curto prazo” (p. 99), Conceição queria avaliar a retenção após um período 
maior de tempo, que, na sua pesquisa, foi de uma semana.

A autora adotou – com relação a essa avaliação – os seguintes procedi-
mentos: aplicação de um teste de vocabulário; leitura de um texto em inglês; 
questionário retrospectivo sobre a utilização de dicionários durante a leitura; 
e teste de retenção após uma semana.

No teste de vocabulário, foi constatado que os sujeitos possuíam “vo-
cabulário sufi ciente para a realização da tarefa de leitura em inglês, uma vez 
que a média no nível de 3.000 palavras foi de 69,0%” (p. 129).

O questionário retrospectivo mostrou o seguinte (pp. 201ss.): 

69% dos sujeitos consultaram um dicionário, e todos esses utilizaram um 
DB.
54% o fi zeram para aprender o signifi cado de palavras novas, ao passo 
que 46% queriam “satisfazer a necessidade imediata de compreensão de 
texto”.
37% fi zeram uma primeira leitura sem se deter para esclarecimentos, 37% 
marcaram as palavras desconhecidas para depois consultar o dicionário, 
e 36% consultaram o dicionário cada vez que surgia uma palavra desco-
nhecida.
86% disseram ter tentado inferir o signifi cado antes de consultar o dicio-
nário.
29% consultaram a mesma palavra mais de uma vez.
Apenas 23,5% dos alunos usaram alguma estratégia de retenção após a 
consulta.

Visto que haviam surgido dois grupos – um que consultou o DB 
(69%) e um que não o consultou (31%) – a autora pôde verifi car, no teste de 
retenção, a infl uência do dicionário. O teste foi feito da seguinte maneira:

Foram incluídas nele aquelas palavras que haviam sido consultadas por 
70% dos sujeitos, ou seja, 18 itens lexicais. Uma semana após a leitura do tex-
to, os informantes foram solicitados a escolher, a respeito de cada um dos 18 
itens lexicais, uma de quatro observações: 1) “Não me lembro de ter visto esta 
palavra antes.” – 2) “Já vi esta palavra antes mas não sei o que ela signifi ca.” 
– 3) “Já vi esta palavra antes e acho que ela signifi ca ....”. – 4) Eu conheço esta 
palavra. Ela signifi ca .... .”170

Às respostas foi dada uma pontuação de 1 a 3 (p. 122): 1 ponto para 
a categoria (1); 2 pontos para a categoria (2) e para as categorias (3) e (4), 

170 O teste “foi uma adaptação do teste elaborado por Paribakht & Wesche [...]” (p. 115). Uma 
cópia encontra-se em um dos apêndices da tese.  
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nos casos em que o signifi cado apontado estava incorreto; 3 pontos para a 
categoria (3) – desde que o signifi cado indicado estivesse correto – e para a 
categoria (4). 

Os dois grupos alcançaram quase a mesma pontuação, ou seja, as dife-
renças não foram estatisticamente signifi cativas. Veja os resultados:

Grupo que consultou o DB: 1 ponto – 22%; 2 pontos – 48%; 3 pontos 
– 30%.
Grupo que não usou o DB:  1 ponto – 24%; 2 pontos – 45%; 3 pontos 
– 31%. 

Esses dados permitiram à autora afi rmar que o uso do dicionário “não 
contribui de maneira signifi cativa para a retenção” (p. VI). 

Veja também Conceição (2004) no capítulo 2.2.

**********

Conceição (2004a)

Como Hulstijn (1993), a autora queria investigar em que medida ta-
refas diferentes infl uem no uso de dicionários e como essa utilização se refl ete 
na retenção das palavras. Ela não esclarece se os dicionários utilizados eram 
DBs ou DMs.

Ela dividiu uma turma de 14 alunos brasileiros de um curso de leitura 
em inglês em dois grupos: após a leitura de um texto, um grupo devia fazer 
um resumo, o outro, responder a perguntas de compreensão. Todos os alunos 
deviam anotar as palavras que eles consultassem no dicionário.

Constatou-se que cada membro do primeiro grupo fez, em média, 
17,29 consultas; no segundo grupo, a média foi de 28,14. Referindo-se a 
Hulstijn (1993), a autora acredita que essa diferença considerável deva-se 
ao fato de que “para a realização do resumo, os alunos necessit[am] apenas 
de uma compreensão global, enquanto que, para responder às perguntas, 
se torna[...] necessária a compreensão de detalhes envolvidos no texto” 
(p. 139). 

Em seguida, Conceição selecionou dez palavras que haviam sido con-
sultadas por todos os sujeitos e aplicou um teste de retenção após vinte dias. 
Nesse teste, as dez palavras foram apresentadas dentro de um pequeno con-
texto (um parágrafo), e os sujeitos deviam fornecer um sinônimo inglês ou 
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um equivalente português. Dessa forma, a autora queria evitar as falhas dos 
testes de múltipla escolha.

A média de acertos dos dois grupos foi de 2,4, “considerada signifi ca-
tivamente baixa, o que sugere que [...] consultar uma palavra no dicionário 
parece não contribuir efi cazmente para a retenção de itens de vocabulário na 
memória”  (p. 137).

Como seis dos sete alunos de cada grupo haviam anotado o signifi cado 
das palavras durante a leitura, Conceição conclui que “a combinação das duas 
estratégias (consultar e anotar) parece não surtir resultados positivos [para a 
retenção]” e que é necessário “que haja uma recorrência do item lexical para 
que a retenção ocorra”  (p. 138).

Embora – devido ao pequeno número de sujeitos e de itens lexicais 
analisados – os resultados não possam ser generalizados, eles confi rmam o que 
parece óbvio: diferentes tarefas motivam um uso diferenciado do dicionário, 
e a consulta (mesmo junto com a anotação do signifi cado) não garante a re-
tenção na memória. Na verdade, essa última constatação não diz respeito ao 
uso de dicionários, e sim à memória. Com certeza, alunos com boa memória 
teriam se lembrado do signifi cado de muito mais palavras. 
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5. Estudos sobre assuntos e 
dicionários específi cos

5.1 Pesquisas sobre determinados 
componentes

Existem vários estudos em que se investigou o uso, ou o efeito do uso, 
de algum componente específi co dos verbetes de certos dicionários (defi ni-
ções, fraseologismos, exemplos). Os relatos de tais pesquisas estão resumidos 
aqui. Estão incluídos aqui também estudos sobre outros fatores específi cos, 
como a estrutura de acesso.

No capítulo 2 – onde estão arroladas pesquisas nas quais foram usados 
questionários – não se fez essa separação. Entre as enquetes listadas lá, as se-
guintes tratam de questões específi cas: (em 2.1) Wiegand (1984, 1985a); (em 
2.2) MacFarquhar & Richards (1983) e Varantola (1992).

 5.1.1 Uso efetivo 

Jain (1981)171 

O autor aborda o problema das defi nições, mostrando que, embora 
os learner´s dictionaries (ingleses) ajudem o usuário na produção de textos 

171 Summers (1988: 116) cita um trabalho de 1979 desse autor, dizendo que ele obteve “resul-
tados inestimáveis”. Pela descrição feita por Summers, deve tratar-se de uma outra versão do 
artigo aqui resumido, ou de um trabalho muito parecido.
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mais do que os dicionários tradicionais, as defi nições ainda são muito 
falhas – sobretudo por causa do vocabulário limitado que é empregado 
nelas – levando a erros no emprego das palavras. Nesi (2000: 72) cita esse 
artigo como um “pequeno estudo do uso de dicionários”. O que Jain fez, 
na verdade, foi pedir 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 cometeram muitos erros, o autor mostra por quê, explicando o que 
há de falho nas defi nições dos dicionários aos quais os estudantes tinham 
acesso.

**********

Tono (1987)
 
Uma nova e ampliada versão desse estudo encontra-se no capítulo 8 

de Tono (2001). O autor menciona a versão original, mas na sua bibliografi a 
faltam os dados bibliográfi cos. Eu os achei em Bogaards (1991a). Na internet, 
encontram-se referências com dois títulos diferentes e o ano de 1988. 

O presente resumo, baseado na versão publicada em Tono (2001: 116-
142), deveria estar no capítulo 2, pois não foi investigado o uso efetivo, ou 
seja, os usuários não foram observados durante as consultas, ou testados de-
pois. Porém, como o procedimento permitiu verifi car de que maneira eles 
fariam as consultas, resumo o estudo aqui. As mesmas observações valem para 
Bogaards (1990, 1991a, 1992, 1992a). Já Béjoint (1981) e Atkins & Varan-
tola (1998), que trataram do mesmo assunto apenas em um dos itens de seus 
questionários, são resumidos em 2.2. 

O referido assunto é: consultas de “idioms”. Depois de Béjoint (1981) 
ter dedicado um único item de seu questionário a esse tema, Tono queria 
investigar mais detalhadamente de que maneira usuários procedem quando 
procuram tais expressões, ou, mais exatamente, em qual verbete as procu-
ram. O autor discorre brevemente sobre defi nições do termo idiom e sobre o 
tratamento que essas expressões recebem nos dicionários. Embora idiom seja 
normalmente traduzido por expressão idiomática, prefi ro chamá-las de fraseo-
logismos (por esse ser um termo mais abrangente), pois nem todos os idioms 
usados na pesquisa são expressões idiomáticas.172 

172 Para uma discussão desses termos, cf. Welker (2005: 143, 162ss.). 
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Participaram 129 alunos de gradução de uma universidade japonesa. 
45 deles estavam cursando Letras-Inglês. Os restantes, sendo de outros cur-
sos, tinham um nível de profi ciência em inglês e de habilidade de consulta a 
dicionários ingleses bem inferior.

Cada um dos 129 sujeitos recebeu uma lista com 63 fraseologismos. 
Sua tarefa foi indicar, em cada um deles, o componente no verbete do qual 
iriam procurar o fraseologismo se pudessem consultar um dicionário. (Para 
tomar um exemplo do português, a questão era se uma expressão como “dar 
água na boca” deveria ser procurada nos verbetes dar, água ou boca.)

Tono apresenta um quadro com todos os fraseologismos e com os 
componentes que foram escolhidos por cada um dos dois grupos de alunos.

Tendo classifi cado os idioms conforme as classes gramaticais a que per-
tenciam os componentes (por exemplo, havia expressões constituídas de subs-
tantivo e de adjetivo, ou de verbo e de preposição, ou de verbo e de objeto), 
o autor mostra quais componentes foram escolhidos preferencialmente (p. 
124). Num segundo quadro, ele apresenta todos os componentes escolhidos, 
diferenciando as preferências dos dois grupos. Devo abster-me de trazer esses 
detalhes, embora eles sejam interessantes.

Tono verifi cou em diversos dicionários em quais verbetes e de que for-
ma os 63 fraseologismos estão registrados de fato e mostra essas informações 
num quadro.173 Em seguida, apresenta o dado mais importante, a saber, a por-
centagem de coincidência entre a escolha dos sujeitos e a escolha dos lexicó-
grafos dos dicionários analisados quanto ao verbete em que os fraseologismos 
são procurados e registrados, respectivamente. Percebe-se que, nos casos em 
que os sujeitos eram relativamente unânimes na escolha, essa coincidência era 
de, no máximo, 54,4%. Mesmo assim, o autor conclui que “há uma concor-
dância geral entre as expectativas dos usuários e as dos lexicógrafos” (p. 137) e 
que ela é satisfatória (p. 139). Por outro lado, na discussão dos resultados, ele 
afi rma que há um “desencontro entre as estratégias de consulta dos usuários” 
e a “efetiva apresentação dos fraseologismos” nos dicionários (p. 139).

No fi nal do artigo, Tono admite que seu estudo não é conclusivo e 
que seria necessário pesquisar-se sobretudo como os usuários procuram tais 
expressões quando as encontram em frases ou textos.

 
**********

173 Na versão de 2001, ele acrescentou vários dicionários que ainda não haviam sido publica-
dos em 1987.
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Bogaards (1990)174 

Os títulos tanto desse artigo quanto de Bogaards (1991a) e de Bogaards 
(1992a) não revelam o assunto verdadeiro dos estudos relatados. Apenas o de 
Bogaards (1992) explicita que o tema eram as colocações. Na verdade, todos 
os quatro artigos mencionados tratam das estratégias dos usuários para acha-
rem expressões fi xas nos dicionários.175

Tendo constatado que não existe uma política uniforme entre os lexi-
cógrafos para a questão em qual lugar as tais expressões devem ser registradas 
e explicadas, o que difi culta a procura, Bogaards (1990) quis verifi car se os 
usuários têm alguma estratégia para achá-las.

Nesse artigo, ele relata dois estudos.

a)Primeiro estudo
Os sujeitos eram 28 universitários holandeses que estavam no terceiro ano 

de um curso de Letras-Francês. Bogaards lhes apresentou uma lista com 32 expres-
sões fi xas, metade em francês, metade em holandês. Elas eram compostas de um 
substantivo e de um adjetivo. Em algumas, ambos os componentes eram palavras 
freqüentes, em outras, palavras raras, e, num terceiro grupo, um componente era 
uma palavra freqüente, o outro, uma palavra rara. Foi solicitado aos sujeitos que 
sublinhassem o componente no verbete do qual procurariam a expressão.

Resultados:

Na maioria das vezes (expressões francesas: 93%, holandesas: 76%) foi 
sublinhado o componente raro.
No caso das expressões compostas de duas palavras freqüentes, houve uma 
preferência – mas menos nítida - pelo substantivo: em francês – 76%; em 
holandês – 70%.

A diferença de porcentagens na escolha do componente raro é explica-
da por Bogaards pelo fato de que, em francês, as palavras raras são desconhe-
cidas para os sujeitos, mas, em holandês, eles, falantes nativos, têm uma certa 
noção das palavras raras. 

174 Veja no segundo parágrafo do resumo de Tono (1987) por que esse como alguns outros 
estudos se encontram neste subcapítulo. 
175 Em Bogaards (1992) consta o termo colocações, mas nem todas as expressões ou locuções 
mostradas eram colocações. Não cabe aqui discutir o termo colocações. Usarei o termo expressões 
fi xas (para referir-me a  expressões mais ou menos fi xas, ou seja, colocações ou expressões idio-
máticas) ou simplesmente expressões – como Bogaards o faz de vez em quando. Para uma dis-
cussão de diferentes tipos de fraseologismos, veja os capítulos 5.4.6 e 5.4.8 de Welker (2005).
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b) Segundo estudo
Foi adotado o mesmo método, ou seja, os sujeitos tinham que subli-

nhar a palavra no verbete da qual buscariam a expressão fi xa. Porém, dessa 
vez havia muito mais sujeitos, e os componentes das expressões – nova-
mente francesas e holandesas – eram não somente substantivos e adjetivos 
como também verbos e advérbios. Foram selecionadas 52 expressões em 
cada língua. Para não cansar os informantes, elas foram divididas em duas 
listas, de modo que a cada um dos 646 sujeitos foi submetida uma lista 
com 26 expressões.

615 listas puderam ser analisadas. Aquelas com expressões francesas 
vieram de 287 francófonos (143 alunos de 2º grau e 144 estudantes de Psico-
logia) e 51 alunos estrangeiros de francês na França; do levantamento sobre 
as expressões holandesas participaram 244 falantes de holandês (122 alunos 
de 2º grau e 122 estudantes de Psicologia), assim como 33 estrangeiros apren-
dendo holandês nos Países Baixos.

Bogaards arrola todas as 104 expressões e mostra os resultados, diferen-
ciando, em cada língua, universitários de alunos de segundo grau. Analisando 
as listas, ele constatou que não houve diferença signifi cativa entre esses dois 
grupos, mas sim entre falantes nativos e estrangeiros. Em seguida, ele inter-
preta os dados, levando em conta apenas as escolhas dos falantes nativos.

Resultados gerais (referentes aos falantes nativos):

“Os francófonos são primeiramente sensíveis à freqüência das pala-
vras; depois, eles levam em conta a estrutura sintática, preferindo os 
elementos independentes [...], tendo, portanto, uma nítida predileção 
pelo verbo.”
“Os falantes de holandês interessam-se em primeiro lugar pela classe das 
palavras, dando prioridade aos substantivos, depois vêm os adjetivos e em 
seguida os verbos. A freqüência tem um papel secundário.” (p. 101)

**********

Bogaards (1991a) 

Em Bogaards (1990), o autor havia verifi cado em quais verbetes estu-
dantes franceses e holandeses procurariam expressões fi xas (cf. supra). Como os 
resultados indicaram que a freqüência dos componentes das expressões era um 
fator importante (sendo que os sujeitos haviam escolhido os componentes menos 
freqüentes), ele queria investigar agora não somente se esse resultado se repetiria, 
mas também se diferenças na freqüência teriam alguma infl uência.
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Foram elaboradas duas listas, cada uma com 35 expressões fi xas france-
sas. Na primeira (lista A), havia 24 expressões compostas de “artigo + substan-
tivo + de + substantivo” e 11 constituídas de “verbo + substantivo”. Na segun-
da (lista B), todas as 35 expressões consistiam em “verbo + substantivo”.

Foram estabelecidas sete classes de freqüência: 1-200, 201-500, 501-
1.000, 1.001-2.000, 2.001-3.000, 3.001-5.000, mais de 5.000. Depois de 
verifi car-se a freqüência de cada um dos componentes das expressões em um 
dicionário de freqüências, foi indicada a classe à qual cada palavra pertencia. 
Por exemplo, a uma palavra que, segundo o dicionário, fazia parte das 200 
palavras francesas mais freqüentes era atribuída a primeira classe.

Os sujeitos foram falantes nativos de francês: 60 universitários e 48 
alunos do segundo grau. As duas listas foram distribuídas aleatoriamente nos 
dois grupos.

A tarefa dada aos estudantes foi a mesma do estudo de Bogaards (1990): 
marcar a palavra no verbete da qual eles procurariam a respectiva expressão.

O autor apresenta os dados referentes às duas listas, distinguindo os dois 
grupos de sujeitos, indicando se foi escolhido o primeiro ou o segundo compo-
nente e mostrando a que classe de freqüência os dois componentes pertenciam.

Resultado geral:

Os dados não são muito nítidos, de modo que Bogaards diz cautelosamen-
te que eles “parecem indicar” o seguinte: 

 A freqüência teve um papel na escolha do componente somente quando a 
diferença de freqüência entre os dois componentes era de mais de 2.000. 
Abaixo disso, a classe gramatical  teve uma certa infl uência.

Ou seja, quando, por exemplo, o verbo fazia parte das 3.000 palavras 
mais freqüentes, e o substantivo, das 500 palavras mais freqüentes (o que sig-
nifi ca que o verbo era bem menos freqüente do que o substantivo), os sujeitos 
tendiam a escolher o verbo.

   **********

Bogaards (1992) 

Esse estudo é anterior aos de Bogaards (1991a, 1992a), pois já foi rela-
tado em um congresso em 1989 e é citado em Bogaards (1991a). 

O objetivo do autor foi o mesmo de Bogaards (1990) – veja supra. 
Ele também usou a mesma lista de 26 expressões fi xas. Entretanto, ele 
queria verifi car as escolhas não de falantes nativos, e sim de aprendizes 
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de LE, mais precisamente de francês. Os sujeitos foram cinco grupos de 
holandeses (num total de 275): 38 alunos de francês no quarto ano dos 
estudos universitários; 45 do primeiro ano; 51 alunos de inglês que, ante-
riormente, haviam estudado francês durante cinco ou seis anos; 88 alunos 
de segundo grau, com quatro anos de aprendizagem de francês; 53 alunos 
de uma escola de Enfermagem que haviam estudado francês durante cerca 
de três anos e meio.

Resultados:

Todos os cinco grupos diferiram (na sua escolha dos componentes das 
expressões fi xas) signifi cativamente dos sujeitos francófonos – e também, 
mas menos acentuadamente, dos holandeses – de Bogaards (1990). Dito 
de outra maneira: “[...] os falantes não-nativos de uma língua usam outras 
estratégias de busca que os falantes nativos. Eles têm a tendência de se 
comportar da mesma maneira que na sua língua materna. Assim, os falan-
tes de holandês, que preferem os substantivos e se importam pouco com 
a freqüência ou com a estrutura sintática, mantém esse estado de espírito 
quando procuram no dicionário francês.”
“[...] as estratégias dos aprendizes de uma língua estrangeira que têm a 
mesma língua materna variam em função de seu nível de conhecimentos 
na outra língua.” (p. 180)

Bogaards conclui dizendo que os lexicógrafos deveriam levar em con-
sideração tais resultados.  

 **********

Bogaards (1992a) 

Nesse estudo, o autor teve o mesmo objetivo e usou quase o mesmo 
procedimento que em Bogaards (1991a). Dessa vez, os sujeitos foram 62 
alunos franceses dos últimos anos do segundo grau (mas apenas 52 “ques-
tionários” puderam ser analisados) e as expressões fi xas estavam inseridas em 
frases. Para mais detalhes, veja Bogaards (1991a) supra.

Resultado geral:

Os sujeitos tendiam a escolher o componente de menor freqüência, desde 
que a diferença de freqüência entre os dois componentes fosse maior que 
2.500.

**********
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Tono (1992)176 
[Tono (2001: 167-173)]

Tendo constatado, em Tono (1984), que alunos japoneses de LE têm 
difi culdades em usar dicionários, o autor queria verifi car em que medida os 
“menus” – ou listas de acepções – existentes em alguns learners´ dictionaries 
poderiam ajudá-los.177 

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).178 Tono não pôde fazer um 
teste de habilidades de consulta, mas acredita que os dois grupos represen-
tam 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-
nifi cado não poderia ser adivinhado com base no contexto (por exemplo, 
o signifi cado 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 infor-
mação (que Tono chama de “colocacional”) sobre a preposição a ser usada 

176 Meu resumo é baseado no capítulo 10 de Tono (2001), onde se encontra uma nova versão 
do artigo de 1992.
177 Sobre “menus”, Welker (2005: 211s.) informa: “[...] alguns dicionários adotam o seguinte 
procedimento: mostram, logo após as informações sobre o lema, um “resumo” de todo o ver-
bete, listando as diversas acepções, que são retomadas e detalhadas abaixo do quadro”. Numa 
nota, ele esclarece: “Os termos usados por [...] são resumo, comentário de orientação e menu, 
respectivamente.” Tono (2001: 167) afi rma que foi ele mesmo quem, em 1984, sugeriu que 
“o sistema de menu, uma lista de acepções sem exemplos ou informação 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 modifi cações. Eu vou 
chamar esses “menus” de listas de acepções. 
178 O autor diz (inclusive na tabela dos resultados) que foram 182 alunos de segundo grau, mas 
os dados indicam que foram 152 (dois grupos de 76).
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com os adjetivos (stup of = sorry; stup about = angry). Desse modo, o consulen-
te saberia que, no contexto da frase citada, na qual consta a preposição about, 
o signifi cado de stup seria angry. A metade dos sujeitos de cada grupo recebeu 
“minidicionários” em cujos verbetes existiam as referidas listas de acepções, 
que, pela hipótese do autor, deveriam facilitar a busca da acepção correta.

Nas traduções dos alunos, foi verifi cado 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 
signifi cativamente melhor do que o outro.
Entre os alunos universitários, a diferença não foi signifi cativa.

Tono (p. 173) conclui que as listas de acepções constituem um auxílio 
efi caz 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”.

**********

Bogaards (1997)
[Dolezal & McCreary (1999: 16)]

Veja o resumo feito por Dolezal & McCreary (1999: 16): 

Bogaards examina a teoria de Hausmann sobre a análise de colocações 
e a testa nas estratégias de consultas de aprendizes de francês e holan-
dês, descobrindo diferentes estratégias para cada grupo: alunos holande-
ses estudando francês procuravam primeiro a base, depois, o colocador, e 
buscavam primeiro o substantivo em colocações em que apareciam subs-
tantivos e adjetivos ou substantivos e verbos; mas os alunos francófonos 
que estudavam holandês não tinham uma preferência clara pela base ou 
pelo colocado, preferindo, em vez disso, olhar primeiro o substantivo e, 
sobretudo, consultar palavras raras.179

**********

179 Sobre os termos base e colocado, cf. Welker (2005, capítulo 5.4.6).  Veja também Bogaards 
(1990).
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Tono (1997) 
[Tono (2001: 174-188]

Como vários outros relatos de pesquisa do autor, esse também foi re-
publicado, numa versão levemente modifi cada, em Tono (2001), onde colhi 
as informações que seguem.

Tono pretendeu investigar o efeito daqueles componentes de certos 
learners´  dictionaries que são chamados de signposts (no LDOCE3) ou de 
guidewords (no CIDE).180 No lugar desses termos ingleses, usarei, como 
Métrich (1993: 84), indicador semântico. Diga-se de passagem que o ter-
mo signpost é nada esclarecedor, e guideword 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 indicado-
res: “no”, “without hope”, “electricity”, “photograph”, “test results”, “below 
zero”).

Além da efi cácia, o autor queria também verifi car se os lexemas esco-
lhidos 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 profi ciência 
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 
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 “–“ signifi ca 
que não havia indicador semântico): a) LDOCE3 (–), CIDE (–); b) LDO-

180 Welker (2005: 210s.) esclarece que esses componentes, que se encontram no início das 
diversas acepções, objetivam ajudar o usuário a “escolher imediatamente [a acepção] que o 
interessa”. Eles costumam estar em caixa alta.
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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 difi cultaria a procura dos indicadores em verbetes 
longos. 

O que ele não explica é por que no caso “b” a procura nesse dicio-
nário foi muito mais rápida de que no CIDE (38,83 segundos vs. 90,37 
segundos). Como ele mostra os verbetes de um dos lemas desse caso (tra-
ta-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 surpreendente 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 efi cazes, Tono fez um segundo teste. 

Segundo teste 
Participaram 46 alunos japoneses de um curso de licenciatura em in-

glês. Seu nível de profi ciência – 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, fi nish,  
period, serious).

Depois, ele verifi cou nos dois dicionários quantas das palavras ou 
expressões anotadas pelos estudantes coincidiam com os indicadores se-
mânticos. 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:
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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 signifi cado “amplo ou abstrato demais” (p. 185). 

**********

Bogaards (1998a) 

O título do artigo revela claramente que o autor queria verifi car quais 
tipos de palavras os usuários consultam. O estudo foi motivado pela leitura 
do relato de uma outra pesquisa (Hulstijn 1993), na qual havia sido investiga-
do o que infl uencia as consultas, sem que fossem levados em conta diferentes 
tipos de palavras.

Bogaards fez um estudo em duas partes, das quais participou um total 
de 45 alunos holandeses que estavam no primeiro ano de um curso de Letras-
Francês.

Pediu-se que eles lessem três textos franceses, sendo que cada terço dos 
sujeitos recebeu os três textos em ordem diferente. 

Na primeira parte do estudo, os sujeitos tinham que ler os dois primei-
ros textos e sublinhar as palavras que eles procurariam num DB se tivessem 
que traduzir os textos para o holandês. 40 alunos participaram dessa tarefa.

Na segunda parte, os sujeitos tinham que traduzir o terceiro texto para sua 
LM, podendo usar um DB. Pediu-se também que eles sublinhassem as palavras 
que tinham consultado. Cada terceiro texto foi traduzido por 13 a 18 alunos. 

Bogaards escolheu textos de características bem diferentes (sendo que um 
dos „textos“ era constituído de frases isoladas) para que o tipo de texto não infl u-
ísse nos resultados. Mas todos os três continham o mesmo número de palavras 
(155) e em cada um ocorriam 15 das palavras-alvo. Esses itens lexicais eram de 
três tipos: a) palavras raras (desconhecidas da maioria dos sujeitos); b)  palavras 
freqüentes, porém usadas num sentido peculiar, freqüentemente idiomático, des-
conhecido dos alunos; c) falsos cognatos. Eles eram distribuídos de maneira dife-
rente nos três textos: no primeiro, havia 8 do tipo „a“ e 7 do tipo „b“, no segundo, 
8 do tipo „c“ e 7 do tipo „a“, e no terceiro (nas frases), 8 do tipo „b“ e 7 do tipo 
„c“. Portanto, ao total havia 45 palavras. Bogaards afi rma que era impossível infe-
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rir do contexto o signifi cado desses itens lexicais. Entretanto, na análise dos dados, 
ele constatou que nem todas as palavras eram desconhecidas. Os casos em que 
um terço ou mais dos sujeitos traduziram as frases corretamente sem consultar o 
dicionário foram descartados dos resultados. Assim, contaram para a análise 29 
itens: 11 do tipo „a“, 10 do tipo „b“ e 8 do tipo „c“.

Resultados:

Não houve diferença signifi cativa entre a primeira parte do estudo e a segunda 
(na qual foi feita a tradução) quanto ao tipo de palavras sublinhadas.
As porcentagens de todos os tipos de palavras sublinhadas foram um pou-
co maiores na tradução do que na simples leitura (por exemplo, 67% vs. 
57% ou 35% vs. 28%). 
Foram sublinhadas muito mais palavras raras (tipo „a“) do que falsos cog-
natos (tipo „c“). A tabela apresentada por Bogaards permite calcular a mé-
dia: 62% do tipo „a“ vs. 20% do tipo „c“.
No caso dos itens do tipo „b“ constatou-se uma variação entre dois textos: 
no terceiro texto (isto é, nas frases), a porcentagem se aproxima daquela 
das palavras raras; já no primeiro texto ela é bem maior do que aquela dos 
lexemas raros (cerca de 87%). 
Os erros cometidos nas traduções evidenciaram as seguintes porcentagens 
de consultas malsucedidas: palavras do tipo „a“ – 29%; tipo „b“ – 41%; 
tipo „c“ – 53%.
Porcentagens de erros cometidos quando o dicionário não foi consultado: 
palavras do tipo „a“ – 51%; tipo „b“ – 77%; tipo „c“ – 96%.

O autor discute esses resultados, chegando a algumas conclusões, mas 
o essencial é que foi demonstrada a diferença nas consultas e nos erros entre 
os três tipos de palavras. O problema dessa pesquisa é que a base empírica foi 
muito pequena, o que é admitido por Bogaards quando a chama de „estudo 
em pequena escala“. 

**********

Gonzalez (1999) 

No seu artigo – inclusive no título – Gonzalez menciona várias vezes a 
aprendizagem do vocabulário, mas seu estudo diz respeito ao uso do dicioná-
rio na compreensão de leitura. Tendo lido o trabalho de McKeown (1993), o 
autor interessou-se especialmente pelas defi nições dadas nos dicionários e as 
difi culdades que elas criam para a compreensão. 
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Os sujeitos foram alunos de cursos de ESL em Nova Iorque. Gonzalez 
não revela o número explicitamente, mas parece que foram mais de 75. 40% 
eram latino-americanos, 33%, asiáticos, e 27%, haitianos. Todos estavam 
morando nos Estados Unidos havia três ou quatro anos. 

Esses alunos foram solicitados a ler em casa semanalmente três artigos 
de jornal de sua escolha, escrever um pequeno resumo e comentário sobre 
cada um, selecionar cinco palavras desconhecidas em cada artigo e inferir seu 
signifi cado ou consultar um dicionário (também de sua escolha), anotando 
essas palavras junto com a defi nição que eles imaginaram (no caso de inferi-
rem) ou encontraram no dicionário. 

Após doze semanas, cada um dos alunos tinha escrito em um caderno 
os resumos de 36 artigos e anotado 180 palavras com as defi nições. Dos mais 
de 75 cadernos, Gonzalez escolheu quinze para analisá-los. Além disso, ele 
entrevistou os estudantes para saber, por exemplo, quanto tempo eles tinham 
levado para realizar as tarefas, que problemas tinham encontrado e quais di-
cionários haviam usado.

Infelizmente Gonzalez não explica como ele conseguiu diferenciar en-
tre defi nições fornecidas pelos sujeitos a partir de sua inferência e defi nições 
encontradas nos dicionários. Também não esclarece que, aparentemente, os 
alunos tinham que escrever as defi nições em inglês, apesar de alguns deles 
terem consultado DBs.

Depois de estabelecer quatro categorias para as palavras anotadas pelos 
sujeitos, o autor indica o seguinte resultado:

Cerca de 79% das defi nições encontradas pelos alunos nos dicionários 
eram aceitáveis, isto é, adequadas dentro do respectivo contexto, 19% 
eram inaceitáveis, e para 2% não foram dadas defi nições.

Com base nas entrevistas, e comentando alguns erros, Gonzalez afi rma 
que em muitos casos os estudantes não souberam achar a forma canônica de itens 
lexicais fl exionados ou palavras compostas. Em outros, as defi nições dos dicioná-
rios eram defi cientes. Concluindo, ele faz as seguintes observações (p. 269):

Entrevistas com meus alunos revelaram que [na opinião deles] o trabalho 
com dicionários é laborioso, mas necessário.
[...] para uma pequena minoria dos estudantes, a atividade era frustrante 
porque o dicionário não fornecia defi nições adequadas.
Os alunos de ESL têm que ser ensinados a utilizarem o dicionário com 
prudência. Os professores podem facilitar esse processo oferecendo na sala 
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de aula oportunidades para a prática de consultas a dicionários e dando 
tarefas que promovam melhores hábitos de uso. 
Os alunos principiantes em ESL benefi ciam-se de dicionários para apren-
dizes – especialmente adaptados a eles – que: (a) forneçam defi nições com 
boas diferenciações, (b) tenham um grande suporte explicativo  e (c) apre-
sentem múltiplas informações de modo claro. 

5.1.2 Efeito do uso 

Miller & Gildea (1984)

Nesse artigo os autores relatam dois estudos. O primeiro foi resumido 
em 3.1. Como o segundo investigou certos componentes de dicionários, a 
saber, defi nições e exemplos, resumo-o aqui.

Os sujeitos eram alunos (norte-americanos) da 6ª série de três turmas 
(o número de sujeitos não é informado). 

Esses alunos, considerados crianças, foram solicitados a escrever frases 
– na sua LM – com 10 palavras difíceis, isto é, palavras que se aprendem nor-
malmente apenas na 12ª série. Seu signifi cado, supostamente desconhecido, 
tinha que ser procurado em algum lugar. Foi fornecida a cada turma uma 
fonte de informação diferente: a) uma defi nição; b) um exemplo (em forma 
de frase) que consta num dicionário; c) uma frase (contendo a palavra) tirada 
de um jornal de grande circulação.

As frases produzidas foram julgadas por dois avaliadores e classifi cadas 
em “aceitáveis” [A], “entre aceitáveis e inaceitáveis” (“marginal”) [M] e “ina-
ceitáveis” [I]. 

Resultados (em percentuais):
A M I

Defi nições 36 33 31
Exemplos 55 22 23
Frases de jornal 52 19 26

Nitidamente, o desempenho dos sujeitos foi melhor quando podiam ler 
frases em que as palavras estavam empregadas, tanto nos exemplos de dicionários 
quanto nas frases de jornal, o que comprovou a convicção dos autores de que 
defi nições lexicográfi cas muitas vezes levam a erros na produção. No entanto, 
Miller & Gildea reconhecem que o resultado positivo obtido pelos alunos que 
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podiam ler exemplos ou frases de jornal era devido, em parte (mais exatamente 
em cerca de 10%), ao fato de que eles escreveram frases muito parecidas com as 
dos “modelos”. Por outro lado, os autores notaram também que, mesmo no caso 
dos exemplos, ou seja, não somente quando leram defi nições, os alunos às vezes 
empregaram a estratégia “kidrule” (explicada em 3.1, no resumo da outra pesqui-
sa). Mas Miller & Gildea admitem que, em tais casos, “algo mais está em jogo”, 
pois os alunos “não podem simplesmente procurar alguma palavra conhecida nas 
frases ilustrativas”, isto é, nos exemplos, como acontece quando lêem defi nições; 
“eles têm que abstrair primeiro um conceito conhecido do contexto de uma pala-
vra desconhecida, e só então aplicar kidrule” (p. 24). 

  
**********

Black (1986)
[Maingay & Rundell (1987: 132-135); Nesi & Meara (1994: 2s.); Nesi 

(2000: 18-20)]

Esse trabalho não foi publicado. Maingay & Rundell, que, aparente-
mente, participaram da pesquisa, explicam que a autora do relato – de “1985” 
– é Alison Black e que o estudo foi realizado por um departamento da editora 
Longman em colaboração com a unidade de Psicologia Aplicada do Medical 
Research Council em Cambridge. Nesi & Meara citam tanto Black quanto 
Maingay & Rundell, mas indicam o ano de 1987 (ano de publicação de 
Maingay & Rundell). Já Nesi, que deve ter lido o trabalho inteiro, pois ela 
entra em muitos detalhes, indica o ano de 1986. Lendo-se Summers (1988), 
percebe-se que essa lexicógrafa da editora Longman relata a mesma pesquisa 
(cf. infra), mencionando que Black (que, aparentemente, era psícologa) aju-
dou. Uma informação que somente Nesi fornece é o número de sujeitos. 

**********

Miller & Gildea (1987)
[Nist & Olejnik (1995: 176); Dolezal & McCreary (1999: 83); Nesi (2000: 46)]

Julgando pelo breve resumo em Dolezal & McCreary (1999: 83), esse 
artigo parece relatar a mesma pesquisa de Miller & Gildea (1984). 

Já Nist & Olejnik falam primeiro sobre Miller & Gildea (1987) 
como se fosse o artigo de 1984, e depois mencionam um estudo posterior 
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(“follow-up study”), de 1987, no qual os sujeitos puderam ler uma frase-
exemplo antes de escrever uma frase. Nist & Olejnik dizem que, “depois, 
[...] no estudo seguinte”, os pesquisadores forneceram três frases-exem-
plos para cada palavra. 

Nesi, por sua vez, refere-se a Miller & Gildea (1987) como sendo um 
trabalho posterior a Miller & Gildea (1984), no qual foi relatado mais um 
estudo (“a further study”). Ela informa que esse “lança dúvidas sobre o valor 
de se mostrar ao sujeito várias frases-exemplo em vez de somente uma” e que 
“os autores perceberam que ´os graus de aceitabilidade das frases escritas após 
as crianças terem visto uma frase-modelo eram os mesmos que no caso de elas 
terem escrito as frases com base em três exemplos´” (Nesi, p. 46).

**********

Summers (1988)

A maior parte do artigo é constituída de considerações da autora sobre 
vários aspectos da utilização de dicionários. Mas ele contém também o relato 
de três pesquisas: uma foi citada em 2.1, a segunda em 2.2, e a terceira – par-
cialmente já relatada por Black (1986) – será resumida aqui.

A editora Longman queria verifi car o efeito de defi nições e exemplos, já 
que estava sendo cogitada a publicação de um DA para alunos avançados que 
não contivesse defi nições porque algumas pessoas achavam que seria melhor 
incluir apenas exemplos do que oferecer defi nições junto com exemplos.

Summers não diz quantos alunos participaram.181 
Foram escolhidos três textos (aproximadamente do nível daqueles usa-

dos no exame do Cambridge Profi ciency. Um grupo de alunos leu os textos, 
indicando as palavras mais difíceis, que eles gostariam de consultar. Com 
base nessas indicações, os pesquisadores escolheram 8 palavras supostamente 
desconhecidas. Para cada uma dessas 8 palavras, foram elaborados um teste 
de múltipla escolha e três tipos de verbete com: a) somente uma defi nição; b) 
somente um exemplo; c) uma defi nição e um exemplo.

181 Em Nesi (2000: 18) consta que, no estudo de Black (1986) – novamente relatado em 
Summers (1988) – havia 16 sujeitos no primeiro “experimento”, e 24, no segundo. Esses dois 
“experimentos” são as duas fases do teste de compreensão. Em Summers (ibid.: 121) há um 
dado que permite calcular o número de alunos no teste de redação de frases: foram produzidas 
360 frases; como tiveram que ser empregadas 9 palavras diferentes, as 360 frases devem ter sido 
escritas por 40 sujeitos.
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Cada sujeito da pesquisa (obviamente eram outros alunos) recebeu um 
cartão contendo um texto, o teste de múltipla escolha e os três tipos de verbe-
tes. Havia também cartões sem nenhum verbete, os quais forçariam os alunos 
a escolherem as respostas certas só com base no contexto. Não fi ca claro como 
esses cartões – com 4 condições diferentes – foram distribuídos. A autora diz 
apenas (p. 120) que eles foram misturados e que cada estudante recebeu ver-
betes dos três tipos e também cartões sem verbete. 

O teste de múltipla escolha foi feito duas vezes: 
Na primeira vez, os sujeitos leram o texto, podendo consultar um dos 

três verbetes, ou – na quarta condição – nenhum. 
Na segunda vez, em que se pretendia verifi car a retenção das informações 

na memória, os alunos leram o mesmo texto e fi zeram o mesmo teste de múltipla 
escolha, dessa vez sem poder consultar nenhum verbete. Summers não informa 
quanto tempo depois do primeiro teste foi feito esse teste de retenção.

Resultados (em porcentagens de sucessos):
 

Verbete 
só com 

defi nição

Verbete só 
com

exemplo

Verbete com 
defi nição e 
exemplo

Sem consulta

Primeiro teste 74 82 75 55
Teste de retenção 67 67 64 48

Os dados mostram o seguinte: 

A consulta aos verbetes melhorou signifi cativamente as taxas de sucesso. 
Nas duas situações de teste não houve diferença signifi cativa entre os três 
tipos de verbetes. Porém, estranhamente, na primeira vez, os verbetes so-
mente com exemplos foram um pouco mais vantajosos do que os dois 
outros. 
No que diz respeito à retenção das palavras depois da consulta no primeiro 
teste, constata-se que os alunos se lembraram bastante bem, visto que as 
taxas de sucesso não eram muito menores no segundo experimento.

Summers, observando que, em princípio, o contexto pode ajudar a 
compreender o signifi cado, tenta mostrar que, no texto lido pelos alunos, isso 
difi cilmente ocorreu. Mas Nesi (2000: 20) diz que, com certeza, o contexto 
ajudou a adivinhar o signifi cado. Se isso aconteceu, os resultados – de um 
teste sobre a infl uência dos três tipos de verbetes – não são válidos.   

Em seguida, foi feito um teste para investigar o efeito dos três tipos de 
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verbetes na produção de textos.182 A autora diz que os sujeitos tinham que 
“produzir nove das palavras em frases” (p. 121), isto é, escrever uma frase com 
cada uma das palavras. Supõe-se que os sujeitos não tenham podido consultar 
os verbetes novamente.

As frases foram avaliadas, separadamente, por quatro juízes, que atri-
buíram os seguintes valores: O = correto e original (quando a frase era correta 
e não imitava a defi nição); C = correto (a frase era correta, mas muito seme-
lhante à defi nição ou à frase no texto, ou não sufi cientemente informativa 
para deixar claro que o aluno havia entendido o signifi cado); I = incorreto.   

  Resultados (em percentuais):

Verbete 
só com 

defi nição

Verbete só 
com

exemplo

Verbete com 
defi nição e 
exemplo

Sem consulta

O 17 23 23 14
C 24 20 36 17
I 41 44 28 34
Frase não feita 7 4 3 25

O verbete com defi nição e exemplo mostrou-se bem superior aos outros 
tipos na redação de frases corretas (36% de corretas e apenas 28% de in-
corretas). Mais uma vez, o pior resultado foi obtido quando não se podia 
consultar um dicionário.

A própria autora reconhece que certos aspectos da pesquisa foram 
artifi ciais. Uma das críticas feitas por Nesi (2000: 19s.) – nas suas con-
siderações sobre Black (1986) – diz respeito ao fato de que não foi veri-
fi cado se as palavras eram realmente desconhecidas dos sujeitos. Laufer 
(1993: 133) critica que não foram revelados o número de sujeitos nem o 
método de análise.  

**********
Benson (1989)

O autor aborda o assunto colocações. Veja o resumo em 5.2.2.

**********

182 Esse teste de produção, aparentemente, não foi relatado por Black (1986). Cf. Nesi (2000: 
19s.). 
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Scott & Nagy (1989)
[Nist & Olejnik (1995: 179)]

Essa é mais uma pesquisa sobre a compreensão das defi nições lexi-
cográfi cas. Depois de resumir os resultados do estudo de Miller & Gildea 
(1987), Nist & Olejnik (1995: 179) dizem o seguinte sobre a investigação de 
Scott & Nagy (1989), que também se referia à LM: 

[Eles] sugeriram que é a estrutura da defi nição que leva a mal-entendidos. 
Em vários estudos, nos quais examinaram apenas  verbos (as palavras eram 
inventadas), eles descobriram que, quando se davam defi nições aos alunos 
e que esses, ao encontrarem as palavras em frases, tinham que dizer se as 
palavras eram empregadas correta ou erradamente, os estudantes aceita-
vam frases incorretas como sendo corretas em metade dos casos. Num 
estudo em que a forma da defi nição foi alterada, não houve um efeito 
maior do formato da defi nição: os sujeitos ainda aceitaram fragmentos de 
defi nições como representações do signifi cado das palavras.

**********

Kostrzewa (1991)
[Wingate 2002: 57s.] 

Nessa tese de doutorado, o autor queria investigar a efi cácia de diferen-
tes estilos defi nitórios.

Universitários alemães com nível avançado de inglês, divididos em três 
grupos de 8 a 9 sujeitos, leram quatro pequenos textos em inglês. Um grupo po-
dia usar o LDOCE (grupo 1), o outro, o COBUILD (grupo 2), e o terceiro po-
dia consultar verbetes elaborados pelo autor (grupo 3). Nesses verbetes ocorriam 
menos palavras desconhecidas e a sintaxe era mais simples do que nos dois DAs. 
Além disso, havia mais “redundâncias”. Por “redundâncias” o autor entende quer 
a repetição de partes das defi nições sob forma modifi cada (usando-se, por exem-
plo, parassinônimos) quer a existência de frases-exemplos. Nas suas defi nições 
(que Wingate chama de “explicações”), o autor aparentemente havia colocado o 
lema às vezes mais no início, às vezes mais no fi nal.

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, 
Kostrzewa pretendeu verifi car a retenção das palavras.
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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 difi cultaram a compreensão.

Resultados:

Tanto no teste quanto nas entrevistas constatou-se que defi nições 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 fi nal das defi nições, os su-
jeitos a compreendiam melhor.
Alguns alunos, apesar de compreenderem a defi nição de certas palavras, 
não conseguiram fornecer o equivalente alemão. 

Wingate critica vários aspectos dessa pesquisa: o número de alunos 
em cada grupo era pequeno demais para garantir dados quantitativamente 
signifi cativos; 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 profi ciência dos sujeitos nem revelou de que maneira eles foram 
divididos em grupos; o segundo teste foi aplicado apenas vinte minutos 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.

 
**********

McKeown (1991)

Como disse Imbs (1960:9), a “arte suprema, em lexicografi a, é a 
da defi nição”. Nessa afi rmação está implícito que é extremamente difícil 
fornecer uma boa defi nição. Preocupada com a compreensão, por parte 
de alunos de primeiro grau,  de defi nições em DLMs, McKeown primeiro 
discute o assunto de maneira geral, citando vários autores; depois, dife-
rencia quatro categorias de defi nições problemáticas; em seguida, estabe-
lece quatro princípios para criar defi nições que possam ser compreendidas 
por jovens aprendizes (de LM). Com base nesses princípios, ela elaborou 
algumas novas defi nições.

Em dois estudos, ela comparou o efeito dessas defi nições revisadas 
(DRs) com o de defi nições tradicionais (DTs) tiradas de dois dicionários es-
colares.
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Primeiro estudo
Os sujeitos foram 25 alunos (provavelmente norte-americanos) da 

quinta série. Foram-lhes apresentadas defi nições de 12 palavras, sendo 6 DTs 
e 6 DRs. Sua tarefa foi escrever uma frase com cada uma das palavras. As fra-
ses foram consideradas aceitáveis ou inaceitáveis, dependendo de a situação 
descrita nelas ser apropriada com relação ao signifi cado das palavras, ou não. 
Na análise constatou-se que quase um terço das frases não podia ser avaliado. 
Restaram 218 frases.

Resultado: 

As DTs causaram 75% de frases inaceitáveis, as DRs, apenas 50%.

Portanto, as DRs tiveram um efeito melhor que as DTs, mas, com 
50% de erros,  essas últimas também não eram tão boas. Acreditando que 
a tarefa dada aos sujeitos – a produção de frases – não fosse a melhor para 
averiguar a compreensão de defi nições, a autora resolveu fazer uma segunda 
investigação.

Segundo estudo
Dessa vez, participaram 60 alunos (novamente da quinta série). Fo-

ram-lhes apresentadas oralmente as defi nições de 12 palavras (6 DTs e 6 
DRs). Após cada defi nição, eles tiveram que responder, por escrito, a duas 
perguntas sobre o uso das palavras. Por exemplo, a respeito de prudent (“pru-
dente”), perguntou-se o que deveria ser feito de maneira prudente e quando 
se poderia aconselhar alguém a ser prudente. Para que o conhecimento pré-
vio das palavras não infl uísse nos resultados, a autora as substituiu por pala-
vras inventadas (“nonwords”). As respostas foram julgadas boas, aceitáveis ou 
inaceitáveis. Boas, por exemplo, seriam aquelas que mostrassem o uso apro-
priado e característico da palavra.

Resultado:

O efeito das DRs foi consideravelmente melhor, pois elas levaram a um 
número bem maior de respostas boas e bem menor de respostas inaceitá-
veis do que as DTs. (No caso das respostas aceitáveis, os números foram 
quase iguais.) 

A autora conclui que as DRs – que “focalizaram o uso prototípico ou 
característico” (p. 154) – ajudaram os alunos a “compreender os empregos 
típicos das palavras e evitar alguns dos problemas inerentes nas defi nições dos 
dicionários” (p. 152).

**********
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Laufer (1992)

O título desse artigo deixa bem claro o objeto de estudo; falta só dizer 
que a autora queria verifi car o efeito dos dois tipos de exemplos.183  

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).184

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 efi cácia 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 verifi cação da 
compreensão das palavras, os sujeitos tinham que traduzi-las para o hebreu, 

183 O tema “exemplos nos dicionários” foi tratado exaustivamente por Humblé (1997 [2001: 
55-96]) e por Welker (2005: 149-162).
184 No texto de seu artigo, Laufer cita essa pesquisa como “Rundell & Maingay (1990/1991)”, 
mas nas referências bibliográfi cas 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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sua LM. Para cada tradução correta, eles receberam 2 pontos, para cada tra-
dução aproximada, 1 ponto, e para traduções erradas, 0 ponto.

Resultados do experimento 1 (também denominado teste de “example 
only”): 

 Os escores conseguidos nessa condição foram bastante baixos, o que mos-
tra que depreender o signifi cado apenas do contexto de exemplos parece 
ser difícil.
No caso dos exemplos autênticos, o escore médio foi de 2,15 (de um má-
ximo possível de 20), no caso dos exemplos inventados, 4,15, sendo a 
diferença estatisticamente signifi cativa. Isso quer dizer que os exemplos 
dos lexicógrafos deram mais pistas para a compreensão do signifi cado do 
que aqueles extraídos de um corpus.

No segundo experimento, constava nas folhas não somente um exem-
plo (autêntico ou inventado) como também a defi nição de cada palavra. Des-
sa vez, participaram 36 estudantes, e, além da verifi cação 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 (“defi nition + example”): 

compreensão:
 Os escores médios foram, compreensivelmente, bem melhores: 9,32 

e 10,45, respectivamente. A diferença entre os dois foi estatisticamente 
signifi cativa, ou seja, mesmo quando havia uma defi nição, os exemplos 
inventados pelos lexicógrafos ajudaram mais na compreensão do que os 
autênticos.
produção:

 A diferença entre os escores médios (7,36 e 8,36, respectivamente) não 
foi signifi cativa, o que quer dizer que o tipo de exemplo praticamente não 
infl uiu 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 signifi cativa 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 
refl exão 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-
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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. 

Como foi constatado, por exemplo, por Welker (2005: 157, 161), 
muitos exemplos que se encontram nos dicionários – tanto os autênticos 
quanto os inventados – não são muito bons. Assim, fi ca 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.    

 
**********

Laufer (1993)

Enquanto Laufer (1992) estudou a diferença entre exemplos autênti-
cos e exemplos inventados, Laufer (1993) queria fazer uma investigação pare-
cida com a de Summers (1988), ou seja, verifi car a infl uência dos exemplos e 
da defi nição 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 EAP.

Os procedimentos foram muitos parecidos com os do experimento 
anterior. Veja:

A autora escolheu 18 palavras raras. Num pré-teste com um outro gru-
po, foi comprovado que elas eram, com grande probabilidade, desconhecidas 
pelos sujeitos.

Foram preparadas duas versões do teste, cada uma com metade das pa-
lavras; numa, havia apenas uma defi nição 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 verifi cação da compreensão) 
e escrever uma frase com cada uma (= produção).185 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 defi nição, agora ele via também um exemplo, e 

185 Tono (2001: 20, 22s.) faz um breve resumo dessa pesquisa, que ele colocou no seu subca-
pítulo sobre aprendizagem do vocabulário.
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vice-versa. Pediu-se que os sujeitos reconsiderassem as soluções dadas na pri-
meira frase e que anotassem, caso desejassem, uma nova tradução e fi zessem 
uma nova frase.

Desse modo, a autora pôde verifi car o efeito de consultas no caso de 
existirem nos verbetes: a) somente exemplos; b) somente defi nições; c) de-
fi nições e exemplos. Como metade dos sujeitos havia visto primeiro as de-
fi nições e depois, na outra versão, os exemplos, enquanto na outra metade 
aconteceu o contrário, Laufer dividiu a condição (c) em “defi nição+exemplo” 
e “exemplo+defi nição”.

Resultados (escores médios):

Somente
defi nição

Somente 
exemplo

Defi nição + 
exemplo

Exemplo + 
defi nição

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 meno-
res. 
Quanto ao objetivo da verifi cação, fi ca patente que a condição 
“defi nição+exemplo” foi signifi cativamente mais vantajosa tanto na com-
preensão quanto na produção.
Na compreensão, a vantagem da defi nição sobre o exemplo também foi 
signifi cativa, já na produção ela foi muito pequena.

Como cada metade dos alunos viu primeiro ou a defi nição ou o exem-
plo, Laufer pôde calcular em que medida o acréscimo da outra informação 
– exemplo ou defi nição – ajudou. No quadro a seguir, mostram-se as melho-
ras nos escores médios que esse acréscimo provocou.

  
Defi nição, 

depois exemplo
Exemplo, 

depois defi nição

Compreensão 1,34 2,93 
Produção 1,36 1,70 

Os números mostram que foi mais vantajoso ler primeiro o exemplo e 
depois a defi nição do que vice-versa, porém esse acréscimo trazido pela 
defi nição só é estatisticamente signifi cativo na compreensão.

Eis como Laufer resume os resultados referentes à efi cácia dos diversos 
elementos (sendo que o símbolo “>” signifi ca “melhor do que”): 
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Compreensão:  defi nição+exemplo > defi nição > exemplo
Produção:   defi nição+exemplo > (defi nição = exemplo)
Contribuição de cada componente:
Compreensão:  defi nição  > exemplo
Produção:   defi nição = exemplo  

Poder-se-ia perguntar por que a autora quis verifi car a consulta em 
verbetes em que não houvesse defi nições. Será que tal DM ou DA existe ou 
é imaginável? Embora não achando isso realista (p. 141), implicitamente ela 
dá a resposta afi rmando (p. 133) que Summers (1988) mencionou a possibi-
lidade de um DA onde houvesse apenas exemplos e que tal dicionário estava 
previsto para estudantes muito avançados (cf. o resumo de Summers 1988 
supra).

No fi nal de seu artigo, Laufer afi rma que o já tradicional verbete dos DAs, 
que consiste em defi nição e exemplo, é a melhor solução, já que esses dicionários 
são usados tanto em atividades receptivas quanto nas produtivas. Mas ela imagina 
um pequeno DM que serviria apenas para a recepção – sobretudo de textos em 
áreas específi cas – e que poderia oferecer apenas defi nições. 

**********
McKeown (1993)

Na maior parte, esse artigo é uma nova versão de McKeown (1991), 
embora – curiosamente – a autora não cite seu estudo publicado dois anos 
antes. Veja, por favor, o resumo de McKeown (1991). 

Nesse artigo de 1993, ela acrescenta as seguintes informações: 
a) nos dois estudos (de 1991), foram usadas DTs e DRs; 6 palavras 

foram as mesmas nos dois estudos, e em cada um dos estudos foram usadas 
mais 6 palavras diferentes; assim, havia 18 palavras-alvo ao total (que são 
arroladas numa tabela); 

b) nos dois estudos, a própria pesquisadora julgou as respostas, mas 
25% foram avaliadas também por uma segunda pessoa; 

c) o segundo estudo foi feito em duas turmas de duas escolas e, em 
cada uma delas, em duas sessões; na primeira sessão, foram testadas, em cada 
escola, 6 palavras, sendo 3 com DTs e 3 com DRs em uma turma, enquanto 
na outra turma havia DRs para as 3 primeiras palavras e DTs para o conjunto 
das outras 3; na segunda sessão, foram apresentadas as defi nições das 6 pala-
vras restantes, da mesma maneira; 
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d) os dados exatos do segundo estudo foram, com relação às DTs: respos-
tas boas (que agora ela chama de “distinct”) – 14%; aceitáveis (agora chamadas de 
“generic”) – 26%; inaceitáveis – 60%; com relação às DRs: respostas boas (“dis-
tinct”) – 41%; aceitáveis (“generic”) – 27%; inaceitáveis – 32%; 

e) as diferenças entre DTs e DRs foram estatisticamente signifi cativas 
levando-se em conta quer apenas as respostas boas quer as respostas boas e 
aceitáveis juntas.

Além de informar esses detalhes, McKeown (1993) afi rma ter solici-
tado as opiniões não somente dos sujeitos (crianças) como também de 10 
alunos de pós-graduação que já eram professores experientes. De 157 comen-
tários que as crianças fi zeram, 80% foram favoráveis às DRs, e 20%, às DTs. 
Perguntadas sobre sua preferência, 96% votaram pelas DRs. Também os 10 
professores foram claramente a favor das DRs, o que foi expresso em 92% das 
120 avaliações de defi nições.

A conclusão da autora é que defi nições podem levar a uma aprendi-
zagem mais efetiva, desde que as atuais sejam melhoradas (p. 28).  Mas ela 
salienta no início de seu artigo que é improvável que defi nições garantam 
uma compreensão completa das palavras, sendo necessário para isso uma ex-
posição repetida a contextos ricos em informações (p. 17). 

  
**********

Cumming, Cropp & Sussex (1994)  

Discorrendo sobre as vantagens de recursos lexicais eletrônicos, os autores 
mencionam o fato de que em dicionários eletrônicos não há restrições impostas 
por  limitações de espaço como nos dicionários impressos. Assim, defi nições, por 
exemplo, poderiam ser mais compridas do que normalmente.

Visto que existem dicionários impressos nos quais as defi nições são de 
fato mais compridos do que tradicionalmente, Cumming, Cropp & Sussex 
queriam verifi car a preferência dos usuários e o efeito dos dois formatos de 
defi nição, ou estilos defi nitórios.

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 
defi nição tradicional (DT); na segunda, uma defi nição em forma de frase, ou 
defi nição 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).



327

5. ESTUDOS SOBRE ASSUNTOS E DICIONÁRIOS ESPECÍFICOS

As DTs foram tiradas do LDOCE (porque elas constituem, segundo 
os autores, o “ponto alto da arte” desse estilo defi nitório) 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.

Na primeira parte estava a palavra a ser defi nida, 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 
signifi cado, 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 fi zeram 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 (defi nição 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 defi nições 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 fi nais sobre a utilidade não se refl etiram 
no desempenho, pois não houve diferenças signifi cativas entre as quatro 
condições nem na produção nem na recepção de textos. 
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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 (1994)186 

Querendo investigar a infl uência do background lingüístico e cultural 
no uso de dicionários, a autora fez uma pesquisa com 51 portugueses (em 
Portugal) e  44 malaios (na Malásia), todos eles aspirantes a professores de 
inglês. Os malaios estudavam inglês como segunda língua, tendo-o aprendi-
do de modo informal. Eles possuíam um vocabulário bem maior do que os 
portugueses (o que foi constatado num teste de conhecimento de vocabulá-
rio; cf. p. 96). Segundo Nesi, os europeus, por outro lado, têm a vantagem da 
proximidade das duas línguas (estrutura e cognatos).

O método foi o mesmo empregado por Nesi & Meara (1994): os su-
jeitos foram solicitados a formar frases com 18 palavras relativamente raras 
– isto é, que poderiam ser desconhecidas – junto com palavras bem comuns; 
desse modo, em cada frase ocorreriam uma das palavras raras e uma das pala-
vras comuns. Nesi explica que esse procedimento foi adotado “para impedir 
que os sujeitos simplesmente reproduzissem as frases dos exemplos do dicio-
nário; [eles] eram obrigados a criarem um novo contexto para acomodar as 
duas palavras do par na mesma frase”.187 

Os alunos podiam consultar um determinado DA (LDOCE). 
Um grupo de três pessoas avaliou as sentenças, distinguindo vários 

tipos de erros. Nesi reconhece que não havia unanimidade entre os três avalia-
dores, e, às vezes, nem as opiniões de um mesmo avaliador eram consistentes 
entre si (p. 97), porque eles não tinham sido treinados para a tarefa de avalia-
ção nem discutido o assunto antes de proceder à análise das sentenças. 

Resultados: 

Os malaios consultaram bem mais palavras (em média, 16 vs. 12,9), gastaram 
mais tempo na leitura dos verbetes (em média, 31,75 segundos vs. 24,66) e 
produziram menos sentenças corretas (obtendo 3,09 pontos vs. 3,52).

186 Nesi (2000: 94ss.) apresenta uma versão ampliada – na qual me baseio.
187 Das duas pesquisas, a de Nesi & Meara (1994) parece ter sido a primeira, pois Nesi (1994: 
579) diz que a sua “partiu de estudos anteriores” e a descrição desses leva a crer que se trate de 
Nesi & Meara (1994). 
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No item “categorização das sentenças”, Nesi menciona vários problemas 
relacionados com a avaliação e os diversos tipos de erros. Na discussão, ela tenta 
explicar os resultados: os cognatos ajudaram os portugueses (mas nem sempre, 
porque o cognato na LE pode ter um signifi cado diverso ou ser usado de maneira 
diferente). De qualquer modo, quando havia cognatos tanto em português quan-
to em malaio, os lusófonos foram mais bem-sucedidos. O melhor resultado geral 
dos lusófonos é explicado pelo fato de que eles aprenderam inglês formalmente e 
devem ter tido mais contato com dicionários.

**********

Nesi & Meara (1994)

Os autores queriam investigar a efi cácia das defi nições de DAs 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 defi nições, 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.

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 profi ciência; entretanto, eles afi rmam 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), razão pela qual repito o que foi dito supra: os sujeitos foram so-
licitados a formar frases com 18 palavras relativamente 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 procedimento foi adotado 
“para impedir que os sujeitos simplesmente reproduzissem as frases dos 
exemplos do dicionário; [eles] eram obrigados a criarem um novo con-
texto 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 DA diferente.

As frases produzidas foram avaliadas por três “juizes”, que eram falan-
tes nativos de inglês e professores experientes. 
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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 signifi cado 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 signifi cativa entre os três dicionários com respeito 
aos tipos “a” e “c”, mas, no caso do tipo “b”, o grupo de sujeitos que 
consultou o OALD cometeu signifi cativamente mais erros do que os dois 
outros. Os autores supõem que isso se deva às características do estilo de-
fi nitório desse dicionário.

Em seguida, Nesi & Meara mostram e analisam exemplos de erros as-
sim como as respectivas defi nições existentes nos DAs, chegando às seguintes 
conclusões principais: 

Em pouco menos de um quarto dos casos, os sujeitos erraram porque 
usaram a estratégia kidrule.188 Para detectá-la, os autores a empregaram “de 
trás para frente”, substituindo a palavra consultada por um segmento apro-
priado da defi nição; eles acreditam que, se desse modo podiam ser produzidas 

188 A designação kidrule foi criada por Miller & Gildea (1984) quando investigaram as estra-
tégias que crianças norte-americanas adotam ao consultarem DLMs. Os autores (cf. o resumo 
em 3.1) imaginaram que as crianças seguiam os seguintes passos (formulados como imperati-
vos): 1) Encontre a palavra no dicionário. 2) Leia a defi nição. 3) Selecione um segmento curto 
e conhecido. 4) Faça uma frase que contenha esse segmento. 5) Substitua o segmento escolhido 
pela palavra consultada.
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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 defi nição 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 confi aram demais em uma única de várias defi nições dadas no 
DA. Em outros casos, os erros foram provocados pelo fato de o consulente 
não prestar atenção às informações gramaticais ou colocacionais.

No fi nal do artigo, Nesi & Meara admitem que as condições em que 
a tarefa – consistindo em redação e consultas – foi realizada eram bastante 
artifi ciais. Mesmo assim, acreditam que a pesquisa forneceu “algum insight de 
como aprendizes interpretam verbetes de dicionários”.

**********

Nist & Olejnik (1995)

Os autores investigaram o efeito de defi nições em DLMs, fazendo uma dis-
tinção entre defi nições adequadas e inadequadas. Como sua pesquisa trata também 
da infl uência do contexto e da aprendizagem do vocabulário, o estudo é resumido 
em 4.4.2.1.

**********

Nesi (1996)189 

Como se depreende do título do artigo, a autora queria verifi car 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-
Bretanha – que podiam consultar um dicionário (ou melhor, verbetes pre-
parados). Eles foram divididos em dois grupos; para o grupo A, os exemplos 

189 Nesi (2000: 106-116) apresenta uma versão bastante ampliada – na qual me baseio.
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constantes dos verbetes 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 infl uiu signifi cativamente 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.190 

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 colocacio-
nal tem uma parte importante – não foi possível determinar em que medida 
os exemplos melhoraram a compreensão do signifi cado das palavras. 

**********

Martin-Rutledge (1997)

O objetivo desse trabalho foi verifi car “quais aspectos dos exemplos 
são os mais úteis para estudantes de tradução no que concerne à escolha dos 
equivalentes”.

Roberts & Martin-Rutledge (1999) afi rmam que “embora [o] estudo 
tivesse um objetivo mais específi co do que aquele de Mackintosh [1998], 
[o] teste gerou conclusões mais gerais sobre o uso de dicionários bilíngües”. 
Porém, no texto disponível na internet, a autora não apresenta resultados. 
Mesmo assim, faço um breve resumo.

No que diz respeito ao conceito de exemplo, Martin-Rutledge baseia-se 
em Toope (1996). Lendo a dissertação desse autor, percebe-se que ele havia feito 

190 Humblé (1997 [2001: 49s.]) faz algumas críticas a essa pesquisa. Ele mostra, por exemplo, 
que todas as 18 palavras escolhidas por Nesi são “inadvertidamente” de origem latina. 
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uma extensa pesquisa bibliográfi ca, constatando (p. 201) que a “ampla variedade 
de opinião existente na literatura mostrou que vários conceitos essenciais para 
a discussão de exemplos lexicográfi cos não haviam sido defi nidos claramente”. 
Mas ele – e, portanto, também Martin-Rutledge – aceita a idéia de que exemplos 
podem ser “combinações livres” ou vários tipos de “exemplos restritos” (p. 204), a 
saber, colocações, expressões fi xas e palavras compostas.191

 Assim, Martin-Rutledge queria examinar em que medida os seguin-
tes fatos infl uenciam na escolha do equivalente em DBs de francês-inglês: o 
número, a fonte e o comprimento dos exemplos em forma de combinações 
livres; o número de colocações, de palavras compostas e de expressões fi xas; a 
apresentação de todos esses tipos de “exemplos”; a pertinência da informação 
implícita nesses “exemplos” em oposição a informações explícitas.

A autora fez um pré-teste – do qual participaram alunos (provavel-
mente canadenses cuja LM era o inglês) estudando francês como L2 – para 
selecionar as palavras-alvo. Depois, foi realizado um teste-piloto com 10 alu-
nos (entre eles alguns ex-alunos) da Escola de Tradução e Interpretação da 
Universidade de Ottawa. 

No teste fi nal, havia 80 sujeitos, todos eles estudantes do mesmo curso. 
A autora afi rma que mais 20 iriam participar posteriormente, ao passo que 
Roberts & Martin-Rutledge (ibid.) falam de um total de 90 sujeitos.

A esses alunos foi apresentado um texto em francês assim como sua 
tradução para o inglês. Mas na versão inglesa faltavam algumas palavras e 
expressões. Portanto, a tarefa foi traduzir as palavras e expressões correspon-
dentes do francês para o inglês. Os sujeitos podiam consultar verbetes tirados 
de DBs de francês-inglês, tendo que dizer se os haviam utilizado e qual parte 
dos verbetes tinha sido mais útil.

Mediante perguntas suplementares, foi possível estabelecer vários gru-
pos (por exemplo, conforme o sexo, a LM ou a participação em programas de 
imersão), de modo que a autora diz poder analisar quais tipos – e formas de 
apresentação – de “exemplos” foram mais vantajosos para esses sujeitos. 

Como foi dito no início, infelizmente não se encontram os resultados 
no texto disponível na internet.

**********

191 O conceito de exemplo não pode ser discutido aqui. Em Welker (2005: 150) defendi a 
idéia de que “exemplos deveriam ser defi nidos como enunciados (que podem ser abreviados)” 
e perguntei “por que considerar colocações e frasemas como exemplos se esses dois tipos de 
sintagmas podem ser designados como tais?”. Sobretudo expressões idiomáticas não podem ser 
consideradas “exemplos de uso” dos lemas, pois elas têm seus signifi cados próprios.
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Tono (1997) 

O autor estudou o efeito de um componente denominado signpost ou guide-
word. Como foi verifi cado seu efeito sobre as consultas e não sobre o desempenho 
em alguma atividade de recepção ou produção de textos, o resumo encontra-se em 
5.1.1.

**********

Bogaards (1998) 

Como deixa transparecer o título do artigo, Bogaards queria verifi car 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 DAs de inglês sobre o sucesso das consultas durante a leitura.

Os DAs eram o CIDE, o COBUILD, o LDOCE e o OALD, cujas es-
truturas de acesso192 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.193

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 fre-
qüência – as quais deveriam ser do conhecimento dos sujeitos – e de muitas 

192 O conceito de estrutura de acesso (access structure em inglês, Zugriff sstruktur em alemão) foi 
criado por Wiegand (cf. Wiegand 1989b: 393s., Hausmann & Wiegand 1989: 337ss.). 
Gouws (2001) discorre sobre estruturas de acesso, mas não investigou o seu efeito, embora no 
título de seu artigo ele se refi ra ao uso.
193 Sobre guide word (ou guideword) e sign post (ou signpost), cf., em 5.1.1,  o resumo de Tono 
(1997); sobre menu, veja a nota 177.
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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 signifi cado foram 
eliminados. Dessa forma, fi caram 20 palavras.

Os sujeitos da pesquisa eram 54 alunos holandeses do fi nal do ensino 
de segundo grau, que tinham estudado inglês durante cerca de sete anos.

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 
fi nal da tarefa (a qual era encontrar o signifi cado 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 qualifi cada 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
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Nas análises estatísticas, o autor percebeu que esses dados tinham uma 
correlação não signifi cativa 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

Percebe-se que o CIDE e o LDOCE foram bem melhores, no conjunto 
dos dois quesitos, do que o OALD, e que o COBUILD esteve no meio.194 

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 válidas): 

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 

194 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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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 signifi cados 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.

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 defi nição 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 infl uenciado os resultados mostrados no úl-
timo quadro, pois encontrar e compreender o signifi cado certo é uma coisa, 
achar – na memória – a tradução certa, é outra.   

**********

Mackintosh (1998)

Veja em 4.3.2 algumas observações gerais sobre esse artigo, no qual 
são relatados dois estudos em que os sujeitos eram estudantes de um curso de 
Tradução no Canadá. Aqui é resumido o segundo estudo. O resumo do outro 
encontra-se em 3.2.

Como o primeiro estudo havia indicado que os estudantes preferiam 
ler as defi nições na sua LM, o que parecia indicar que eles tinham difi cul-
dades em lê-las na LE, a autora queria investigar as difi culdades postas pelas 
defi nições em LE.

Dessa vez participaram 106 estudantes do mesmo curso, sendo 65 
francófonos e 41 anglófonos.

Foi adotado o seguinte procedimento:
Os sujeitos receberam folhas nas quais havia 8 frases isoladas (que a 

autora chama de “contextos”). Cada frase continha uma palavra inventada, e 



338

HERBERT ANDREAS WELKER

abaixo da frase estava escrita uma defi nição, tirada de um DM geral (Webster`s 
Ninth New Collegiate Dictionary para o inglês e Petit Robert para o francês), 
referente, obviamente, ao lexema real que foi substituído pela palavra arti-
fi cial.  Para a metade das palavras, a defi nição estava redigida na LE, e para 
as outras 4, na LM. Para cada um dos dois grupos de sujeitos (anglófonos e 
francófonos), haviam sido preparadas cinco versões das folhas, com frases e 
defi nições diferentes em cada uma delas. A tarefa dos estudantes foi fornecer 
o equivalente ou uma explicação na sua LM. Eles foram solicitados também 
a sublinhar os itens lexicais da defi nição que eles não entendiam. As frases 
não ofereciam nenhuma pista contextual para adivinhar-se o signifi cado das 
palavras, e as palavras haviam sido escolhidas de tal maneira que as defi nições 
tivessem uma complexidade semelhante. 

Resultados:

Respostas corretas após a leitura das defi nições: 
na LM: anglófonos – 59,1%; francófonos – 52,3%;
na LE: anglófonos – 32,3%; francófonos – 48,1%.

Média do número de lexemas não compreendidos nas defi nições:
na LM: anglófonos – 0,55; francófonos – 0,75;
na LE: anglófonos – 1,71; francófonos – 0,94.

Mackintosh esclarece que no caso das respostas erradas pode ter aconteci-
do que os sujeitos não soubessem traduzir as palavras ou explicá-las na sua LM, 
apesar de tê-las compreendido. Por isso, o segundo resultado (número de palavras 
não compreendidas nas defi nições) é importante para a pesquisa, mostrando que 
em quase todas as defi nições há lexemas que os usuários não conhecem, até mes-
mo na LM. Surge então a necessidade de se melhorarem as defi nições.

**********

Nesi (1998) 

A autora queria investigar a efi cácia dos verbetes de vários dicioná-
rios.195 Ela escolheu os quatro famosos learners´ dictionaries OALD5, LDO-

195 No título do artigo, são mencionadas tanto defi nições (“defi ning 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 defi nições.
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CE3, COBUILD2 e CIDE, além de um DLM de tamanho semelhante 
(Concise Oxford Dictionary – COD).196 Como lemas, selecionou cinco pala-
vras (inglesas) que designam utensílios domésticos (colander, insole, plunger, 
shoehorn, spout), pela seguinte razão:  esses lexemas são gramaticalmente regu-
lar, não estão restritos em termos de colocações, a maioria dos participantes 
não os conhecia, mas conhecia os objetos que eles designam, e esses objetos 
podem ser facilmente ilustrados por imagens (p. 160).

Foi avaliado o grau de difi culdade 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 
(“helpfulness”) dos verbetes. Na terceira página, os sujeitos tinham que escre-
ver uma frase com cada uma das cinco palavras, e na quarta, identifi car, 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-Bre-
tanha), 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-

196 Os mais conhecidos e comentados learners´ dictionaries ingleses são OALD, LDOCE, 
COBUILD e CIDE. O último foi publicado em 1995, ano no qual também chegaram ao mer-
cado novas edições dos outros três. Essas edições geralmente são identifi cadas como OALD5, 
LDOCE3 e COBUILD2. Os quatro dicionários – nessas edições – foram comparados, por 
exemplo, por Bogaards (1996), Herbst (1996) e Aarts (1999). Böhner (1999) fez uma pequena 
enquete sobre seu uso (cf. 2.2).
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ram consideradas ambíguas aquelas que não deixavam claro que o signifi cado 
da palavra tinha sido compreendido. Constatou-se depois que, em 85,8% dos 
casos de frases ambíguas, os sujeitos acertaram na identifi cação dos objetos, 
ou seja, tinham entendido a defi nição.

Para as tarefas de produção de frases e de identifi cação dos objetos, 
foram calculados os escores esperados de cada um dos dicionários.

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 en-
tre os dois primeiros e o último era signifi cativa.
Tanto na produção de frases quanto na identifi cação dos objetos, as dife-
renças entre escores esperados e escores obtidos não foram signifi cativas; 
porém, o uso do CIDE levou a bem mais frases corretas e identifi cações 
corretas do que o esperado.
Contando-se apenas os casos em que os sujeitos tinham indicado pouca fa-
miliaridade com as palavras, as porcentagens de acertos (tendo-se acesso às 
defi nições de determinado dicionário) foram as seguintes: CIDE e LDO-
CE – 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 identifi cação dos objetos: CIDE e 
LDOCE em primeiro lugar, e COD, em último.

Nesi salienta que ela não pretendeu investigar diferenças entre esti-
los defi nitórios, e sim entre tipos de verbetes. Porém, o que ela queria ve-
rifi car foi em que medida os sujeitos conseguiriam descobrir o signifi cado 
de certas palavras, e o signifi cado costuma ser depreendido das defi nições 
e/ou dos exemplos de uso. Mas ela esclarece que no LDOCE, no CO-
BUILD e no COD não havia exemplos; já no CIDE existiam exemplos 
para duas palavras. Assim, foram misturadas duas coisas: verifi caram-se 
estilos defi nitórios (ou simplesmente defi nições) 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 desempenho dos sujeitos e que apenas o CIDE oferecia exemplos 
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(os quais podem ter ajudado na compreensão das palavras), seria neces-
sário admitir que as defi nições 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.

**********

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.

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 (fi erce e smooth).

Para cada uma dessas palavras foram preparadas 6 versões de verbete, 
as quais se diferenciavam pela quantidade e forma de apresentação das in-
formações gramaticais, que, por sua vez, se restringiam à indicação da classe 
gramatical (abreviada ou não) e à apresentação de formas fl exionadas (sim ou 
não). Assim, na versão mais explícita, a classe gramatical (substantivo, verbo, 
adjetivo) estava indicada sem abreviatura, e estavam listadas as formas fl e-
xionadas; na versão menos informativa, não havia nem a indicação da classe 
gramatical nem as formas fl exionadas. 

A autora esclarece que, na própria defi nição e nos exemplos presen-
tes em todos os verbetes, encontravam-se informações gramaticais implícitas. 
Por exemplo, 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 (“leafl ets”) – entre os 1.500 sujeitos. Nos folhetos 
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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 (“helpfulness”) dos verbetes que lhes fo-

ram 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 verbe-
te não foram signifi cativas.

Escores no teste:
Os melhores escores foram conseguidos na consulta aos verbetes nos 
quais não havia indicação da classe gramatical, mas sim a apresentação 
de formas fl exionadas (plural de substantivo, pretérito de verbo, com-
parativo de adjetivo): em média, 44,7% dos sujeitos acertaram em todas 
as 3 frases feitas com cada uma das 6 palavras-alvo. O pior resultado foi 
obtido com verbetes sem nenhuma das informações gramaticais explíci-
tas: 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 de-
terminadas palavras-alvo ou tinham pouca familiaridade com elas:
Das seis versões de verbetes, as duas mais informativas levaram a escores 
signifi cativamente melhores do que as duas menos informativas.
Esses mesmos sujeitos deram mais respostas corretas do que incorretas em 
quase todas as condições, ou seja, mesmo não conhecendo a palavra e não 
recebendo nenhuma informação gramatical explícita 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 descobri-
ram as formas corretas nos exemplos.

Com base nesse último resultado, a autora conclui que seria desne-
cessário incluir no dicionário formas fl exionadas para as quais existem regras 
gerais. Por outro lado, ela afi rma que a hipótese de que um maior número de 
informações gramaticais seria vantajoso foi confi rmada.
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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 & Van der Kloot (2001)

Nos learners´ dictionaries  OALD5, LDOCE3, COBUILD2 e 
CIDE197 –  como também em outros DAs – é dada bastante importância 
às informações gramaticais, sobretudo a respeito dos verbos, mas essas 
informações são apresentadas de formas diversas. Bogaards & Van der 
Kloot queriam verifi car em que medida os dicionários se distinguem em 
matéria de fi ndability (ou seja, a facilidade com que o usuário encontra as 
informações gramaticais) e de usability (que os autores entendem como 
compreensibilidade das informações). Eles restringiram seu estudo às in-
formações 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 me-
nos conhecidas” (p. 106). Por isso, foram escolhidos verbos 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.198 Assim, chegou-se a 35 verbos. Num teste com dezesseis 
alunos de inglês foi verifi cado quais desses verbos preenchiam as condi-
ções 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: 

197 Cf. a nota 196.
198 Essas “construções” costumam ser chamadas de verb patterns. As construções, ou padrões 
(patterns) de uso, em que os verbos são empregados são determinadas pelo próprio verbo, mais 
exatamente pela valência do verbo. Nas áreas de gramática e de lexicografi a, o termo valência 
(valency) é pouco usado em inglês. Sobre valência, veja Borba (1996) ou Welker (2005a).
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pedia-se para marcar o tempo de início e de fi m 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 informa-

ção pertinente;
os sujeitos deviam completar a frase em inglês.199 

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 gráfi cos. 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.”
As 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) signifi cativo” dos dicionários no que diz respeito à relevância das 
informações encontradas e ao desempenho na resolução da tarefa (“correct-
ness”): nos dois quesitos, o CIDE parecia ser menos bom do que os dois 
outros; apenas no caso da correção, o COBUILD2 parecia ser melhor do 
que o LDOCE3.
Os alunos de segundo grau gastaram muito mais tempo para achar a in-
formação relevante e a encontraram mais raramente do que os universi-
tários.
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 & Van der Kloot (2002) uma nova pesquisa 
sobre o mesmo assunto.

**********

199 Veja um exemplo de tarefa infra no resumo de Bogaards & Van der Kloot (2002).
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 Bogaards & Van der Kloot (2002)

Os resultados do estudo de Bogaards & Van der Kloot (2001) foram 
inconclusivos. Os autores explicam que vários fatores podem ter interferido. 
Por isso, queriam investigar novamente o mesmo assunto, a saber, a infl uên-
cia de várias maneiras de se apresentarem informações sobre as construções 
verbais, ou “construções do verbo” (“verb constructions”). Dessa vez, os sujei-
tos não teriam que procurar em verbetes inteiros, pois, além de uma defi nição 
e exemplos, foram-lhes mostradas apenas essas informações.

Bogaards & Van der Kloot distinguem quatro modos, ou tipos, de 
apresentação 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 
COBUILD2);

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 defi ni-
ção (nas defi nições sentenciais do COBUILD2 e, menos sistema-
ticamente, 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 profi ciência em 
inglês parecido com o do segundo grupo.

Foram preparados verbetes para cada um dos verbos. Nesses verbetes 
artifi ciais 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.

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. 
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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 verifi caram qual parte do verbete tinha sido escolhida 
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 detalhada-
mente em duas tabelas e dois gráfi cos – foram analisados estatisticamente.

Resultados (referentes aos quatro tipos de informação gramatical):

Não se notou diferença signifi cativa 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 universitá-
rios tendiam “a preferir uma informação gramatical dada de forma menos 
abstrata sempre que estivesse disponível” (p. 755).200 O tipo “c” fi cou em 
segundo lugar.
Quanto à efi cácia dos diversos tipos – medida pelo desempenho no preen-
chimento das lacunas – não houve diferença signifi cativa. A taxa de acertos 
fi cou entre 80 e 90%.

Esse último resultado é comentado por Bogaards & Van der Kloot 
(p. 756) com as seguintes palavras: “Tem-se a impressão de que os usuá-
rios sabem intuitivamente como colher a informação que mais lhes convém. 
Uma vez que acharam essa informação, eles conseguem usá-la corretamente 
na maioria dos casos.” 

 **********

200 Baseio esse resumo dos resultados nas conclusões dos autores. Entretanto, os dados apresentados 
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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Wingate (2002) 

Depois de ter percebido, no segundo dos estudos descritos em 4.1.2, 
que as defi nições de determinado DA de alemão (Langenscheidt Großwör-
terbuch Deutsch als Fremdsprache - LGDaF)  constituem um problema para 
alunos de nível  intermediário, a autora propôs um novo tipo de defi nição 
(ND) e quis investigar se esse tipo era melhor para tais aprendizes assim como 
quais características tornam as defi nições mais efi cazes.201 Para isso, Wingate 
realizou mais duas investigações. 

O segundo estudo com protocolo oral
Foram usados os mesmos textos de leitura dos dois estudos anteriores 

e foram aplicados os mesmos testes (cf. 4.1.2). Porém, dessa vez, foram com-
parados não dois, e sim três tipos de dicionários: um DB, o LGDaF (com as 
defi nições tradicionais) e um “DA” com as defi nições propostas pela autora.

Os sujeitos foram novamente universitários chineses, de nível inter-
mediário em alemão. Os 13 alunos foram divididos, por um lado, em dois 
grupos conforme sua habilidade verbal, e, por outro, em três grupos que 
tiveram acesso a um dos três “dicionários”. Na verdade, apenas o grupo do 
DB precisou usar um verdadeiro dicionário (grupo 1); aos outros foram dis-
ponibilizados simplesmente verbetes, quer tirados do LGDaF (grupo 2), quer 
elaborados pela autora e contendo as NDs (grupo 3). 

Ao contrário dos estudos anteriores, havia não 23, e sim 61 palavras-
alvo, pois Wingate incluiu todos aqueles itens lexicais que haviam sido con-
sultados no primeiro experimento por mais de 15% dos sujeitos (p. 81).

Na análise dos dados, a autora contou também os 4 participantes que 
fi zeram o primeiro protocolo oral (cf. 4.1.2), de modo que ela considera que 
havia 17 sujeitos.

Para esse estudo, foram tomadas as mesmas precauções, e adotados os 
mesmos procedimentos do anterior.

Resultados (p. 145ss.):

Consultas bem-sucedidas (isto é, a palavra consultada foi entendida): gru-
po 1 – 48,48% (de 127 consultas); grupo 2 – 40,27% (de 124); grupo 3 
– 57,87% (de 133).

201 A problemática das defi nições é tratada no capítulo 5 de seu livro, no qual ela apresenta 
sua proposta de um novo tipo de defi nições para um DA de alemão (pretendendo “seguir o 
modelo das defi nições do COBUILD tanto quanto possível” – p. 130), dando exemplos e 
explicando as vantagens. 
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Escores no teste de compreensão de leitura: 
Primeiro texto: grupo 1 – 27,3%; grupo 2 – 23,39%; grupo 3 – 14,41%.
Segundo texto: grupo 1 – 38,85%; grupo 2 – 36,66%; grupo 3 – 
34,75%.

Escores nos testes de vocabulário: 
TV1: grupo 1 – 5,4; grupo 2 – 4,16; grupo 3 – 3,83.
TV2: grupo 1 – 8,6; grupo 2 – 8; grupo 3 – 9.

A autora salienta que o grupo das NDs (grupo 3) fez o maior número 
de consultas bem-sucedidas, mas reconhece que esses sucessos não correspon-
dem aos resultados dos testes (já que esse grupo obteve três vezes os piores 
escores) e observa que, de qualquer maneira, os resultados dos três grupos não 
são consistentes. 

O grupo 1 – que usou o DB e cujos dados são comentados nas páginas 
183-188 do livro de Wingate – havia sido incluído nesse estudo apenas para 
uma triangulação com os dados dos dois estudos anteriores. O que interessava 
a autora agora, na verdade, era a qualidade das defi nições dos DMs. Por isso, 
ela fez, com base nos protocolos orais, uma análise detalhada das consultas 
dos grupos 2 e 3, dando exemplos de como os sujeitos reagiram às defi nições 
do LGDaF e às NDs propostas por ela (p. 147-178). Wingate mostra os pro-
blemas encontrados pelos sujeitos principalmente no LGDaF, mas também 
as falhas nas suas estratégias de consulta (p. 178-181).

As principais falhas dos alunos foram: a) o uso da estratégia “kid-
rule” (cf. nota 188), que foi responsável por 23% das consultas malsu-
cedidas; b) a leitura de apenas parte do verbete; c) o fato de não saber 
onde procurar palavras compostas, expressões idiomáticas (p. 178s.) ou 
palavras fl exionadas (p. 189).

Segundo Wingate, a causa das difi culdades encontradas nos DMs é 
(como já foi constatado por muitos autores) a necessidade de se economizar 
espaço (p. 190). No caso específi co do LGDaF, foram observados os seguintes 
problemas: 1) visto que o vocabulário defi nitório não é restrito, ocorrem nas 
defi nições palavras desconhecidas pelos consulentes (p. 177); 2) nas defi ni-
ções de palavras derivadas é empregada a palavra básica, que não é defi nida e, 
quando desconhecida, tem que ser consultada também, o que gera frustração 
(p. 174s.); 3) o texto das defi nições, sobretudo no caso dos verbos, freqüente-
mente é “extremamente condensado” (p. 171).

A autora afi rma que tais obstáculos à compreensão foram evitados nas 
suas próprias defi nições, que, como já foi dito, muitas vezes tomam a forma 
de frases.
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Como a base empírica desse estudo foi muito pequena – com apenas 
6 sujeitos em cada um dos dois grupos que consultaram DMs – ela resolveu 
fazer uma nova investigação (p. 190).

O “segundo experimento”
Como em Hong Kong não havia um número sufi ciente de universi-

tários aprendendo alemão, o estudo foi feito em Shangai com 86 alunos de 
um curso intensivo (p. 88s). Eles também eram de nível intermediário, tendo 
tido 470 horas-aula de ensino. Eles não estavam acostumados a usarem DMs. 
Sua habilidade verbal não pôde ser testada, de modo que ela apenas foi avalia-
da por seus professores. Wingate não esclarece que, diferentemente de Hong 
Kong, o idioma de ensino na universidade não era o inglês.

Dessa vez, a autora não dispunha do programa de computador, de 
sorte que os materiais (textos de leitura, verbetes, testes) estavam impressos 
em folders.

O objetivo foi verifi car se as NDs eram mais efi cazes do que as defi ni-
ções do LGDaF, ou, mais precisamente, qual tipo garante uma melhor com-
preensão das palavras. Por isso, não foram feitos os mesmos testes aplicados 
anteriormente. Assim, as tarefas foram:

– marcar as palavras conhecidas numa lista de 92 itens;  
– ler os mesmos dois artigos de antes;
– fornecer, na LM (chinês), equivalentes ou paráfrases das palavras-

alvo e anotar se o respectivo verbete foi consultado;
– marcar “verdadeiro” ou “falso” num teste de compreensão.
Pelo fato de quase todas as palavras-alvo serem polissêmicas, os sujeitos 

tiveram que ler os artigos para saber em qual acepção elas eram empregadas 
no contexto. O último teste não objetivou medir a compreensão, e sim ape-
nas garantir que os textos fossem lidos (p. 87). 

As palavras-alvo foram inicialmente 21 da lista de 61 mencionada aci-
ma. 13 delas eram as mesmas do primeiro experimento. O critério de esco-
lha foi, além de elas serem supostamente desconhecidas, o fato de que elas 
tinham a ver com as hipóteses estabelecidas após o estudo descrito supra. 
Como o resultado da primeira das tarefas indicou que a maioria dos sujeitos 
conhecia 3 das palavras-alvo, elas foram descartadas, de modo que a análise 
levou em conta apenas 18 (p. 197). 

44 dos 86 sujeitos puderam consultar as defi nições do LGDaF, 42, as 
NDs. Para que houvesse dois grupos iguais na análise estatística, os dados de 
2 alunos do primeiro grupo – escolhidos ao acaso – foram desconsiderados. 
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Em cada um dos grupos, metade dos sujeitos havia sido considerada de alta 
habilidade verbal e de baixa habilidade verbal, respectivamente (p. 198).  

As respostas do teste de compreensão das palavras (ou de “fornecimen-
to de equivalentes”) foram julgadas “corretas” (1 ponto), “errada” (0 ponto) 
ou “parcialmente correta” (0,5 ponto). Elas foram avaliadas por um professor 
chinês de alemão. As de trinta sujeitos – escolhidas ao acaso – foram avaliadas 
por um segundo professor. A opinião desse foi solicitada também nos casos 
em que o primeiro considerou a resposta “parcialmente correta” (p. 90s.).

Resultados do teste sobre as palavras-alvo:

Escores médios dos dois grupos: grupo do LGDaF – 4,37; grupo das NDs 
– 5,95. 
Escores médios dos dois grupos de habilidade verbal: 
alta: grupo do LGDaF – 5,48; grupo das NDs – 8,45;
baixa: grupo do LGDaF – 3,26; grupo das NDs – 3,45.

Comprovou-se que as NDs eram signifi cativamente mais efi cazes para 
a compreensão das palavras do que as defi nições do LGDaF. Porém, o grau de 
signifi cância foi devido ao desempenho do grupo de alunos de alta habilidade 
verbal, pois no outro grupo a diferença não foi signifi cativa. Assim, a autora 
teve que rejeitar a hipótese de que as NDs seriam especialmente vantajosas 
para os alunos de nível intermediário e de baixa habilidade verbal.

Em seguida, Wingate mostra os dados referentes a diversas palavras-
alvo, pretendendo confi rmar ou rejeitar várias hipóteses específi cas (que não 
podem ser relatadas aqui). No resumo do capítulo no qual é descrito esse es-
tudo, ela admite que, devido ao fato de que os fatores testados nunca podem 
ser isolados completamente e devido ao pequeno número de palavras-alvo, os 
resultados obtidos a esse respeito teriam que ser verifi cado em novas pesquisas 
(p. 217).

A autora conclui: 
a) que suas NDs – caracterizadas por um vocabulário defi nitório restri-

to e pelo emprega de frases completas (como no COBUILD) – são mais úteis 
para alunos de nível intermediário do que as defi nições do LGDaF; 

b) que não foi possível determinar qual das duas características é mais 
importante (embora haja indícios de que seja o vocabulário restrito); 

c) que foi comprovada a importância de um “contexto rico”, isto é, de 
exemplos e redundâncias. 

Assim, ela recomenda que nas defi nições em DAs para alunos de nível 
intermediário seja oferecido esse “contexto rico” e que o vocabulário defi ni-
tório seja restrito.  

**********
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Szczepaniak (2006) 

Nesse livro, que é uma versão revista da sua tese de doutorado, defen-
dida em 2004, a autora trata de expressões idiomáticas. Além de discorrer 
sobre a pesquisa no campo do uso de dicionários, sobre leitura e sobre a 
variabilidade de expressões idiomáticas, ela relata (p. 59-90) um estudo no 
qual diz ter tido como objetivo investigar “o efeito do uso de dicionários so-
bre o desempenho de aprendizes muito avançados em EFL na compreensão 
de leitura” (p. 59). Como veremos, o que Szczepaniak verifi cou na verdade 
foi especifi camente a infl uência de dicionários na compreensão de expressões 
idiomáticas (EIs).

Os sujeitos foram 143 universitários poloneses que estavam nos últi-
mos anos de um curso de Letras-Inglês, pretendendo tornar-se professores, 
sendo, por isso mesmo, considerados de nível bem avançado em inglês. Eles 
foram divididos em dois grupos. O grupo A, composto de 75 alunos, foi 
o grupo de controle, não podendo usar dicionários. No grupo B, havia 68 
sujeitos.

A autora queria saber em que medida esses estudantes compreendiam 
EIs modifi cadas, isto é, expressões que, nos textos, não estavam na sua forma 
canônica ou dicionarizada e em que medida consultas a um determinado DA 
– a saber, ao LDOCE3 (cf. nota 196) – ajudariam.

Inicialmente foram escolhidos 50 textos autênticos nos quais ocorriam 
tais EIs, mas depois foram selecionados apenas cinco, cujo tamanho foi redu-
zido a cerca de 150 palavras. Em cada um desses 5 pequenos textos havia uma 
das EIs “ocasionalmente modifi cadas” (p. 61). Por exemplo, a EI to be tarred 
with the same brush apareceu de forma diferente na frase “[...] the United Sta-
tes should not be tarred with the colonial brush”. 

O grupo A recebeu três tarefas.202 Após cada uma, ou seja, antes de 
começar a seguinte, os sujeitos tinham que entregar as folhas com suas res-
postas. As três tarefas foram:

202 Os esclarecimentos da autora sobre os procedimentos são bastante confusos, ou mal-orga-
nizados. Por exemplo, no item sobre os sujeitos (p. 63), ela explica as tarefas do grupo B, mas 
não do grupo A; já no item sobre procedimentos (p. 64), ela apenas fala do grupo A. Uma das 
tarefas é caracterizada como “extrair” EIs. Seria mais facilmente compreensível se ela usasse o 
verbo identifi car. Nos dois referidos itens é dito que a última tarefa dos sujeitos era formar EIs 
com certas palavras  (“to form idioms using word-cues”), mas apenas posteriormente torna-se 
claro que se trata das mesmas EIs ocorridas nos textos. Também o item sobre o “desenho” da 
pesquisa (p. 60) é confuso, não permitindo a compreensão sem informações adicionais.
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a) ler os 5 textos e parafrasear em inglês ou em polonês as partes des-
tacadas (nas quais ocorriam as 5 EIs, por exemplo, aquela citada 
acima);

b) identifi car cada uma das 5 EIs (isto é, indicar a forma canônica) e 
auto-avaliar o grau de familiaridade com elas;

c) a partir de dois componentes dessas mesmas EIs (fornecidos pela 
pesquisadora), escrever a forma canônica dessas EIs assim como 
uma breve defi nição para cada uma. 

As tarefas do grupo B foram quase as mesmas, com as seguintes dife-
renças:

1) Após a conclusão da primeira tarefa, esses sujeitos puderam con-
sultar o dicionário e, caso achassem necessário, corrigir suas pará-
frases, tendo que dar algumas informações, a saber: qual palavra 
ou expressão foi consultada; em que verbete ela foi procurada; se 
a informação buscada constava integral ou parcialmente no DA; 
se em casa eles usavam o mesmo dicionário; caso contrário, se eles 
consideravam mais difícil encontrar a informação num dicionário 
ao qual não estavam acostumados.

2) Na tarefa “b”, eles não precisaram avaliar seu grau de familiaridade 
com as EIs, mas tiveram que marcar uma das seguintes opções: “eu 
conhecia a EI, por isso não a consultei”; “eu conhecia a EI, mesmo 
assim a consultei”; “eu não conhecia a EI, por isso a consultei”; “eu 
não conhecia a EI, mesmo assim não a consultei”.

3) Na tarefa “c”, eles tiveram que indicar o grau de familiaridade que 
eles tinham com as EIs antes de ter consultado o dicionário.

 

Analisando as respostas dos dois grupos, a autora constatou que, por 
razões que não  cabe explicitar aqui, os dados referentes a uma das EIs tiveram 
que ser descartados. Assim, fi caram apenas 4 EIs.

As paráfrases – mediante as quais a autora pretendia mensurar a com-
preensão das EIs antes e depois do uso do DA e que foram avaliadas inde-
pendentemente por duas pessoas – foram consideradas “corretas”, “parcial-
mente corretas” ou “incorretas”. Os mesmos julgamentos foram feitos sobre 
a indicação da forma canônica das EIs e sobre as defi nições fornecidas pelos 
sujeitos. 

Resultados:
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Em média, os sujeitos dos dois grupos afi rmaram que tinham pouca fami-
liaridade com as 4 EIs. Apenas 2% dos alunos do grupo B se contradisse-
ram: eles haviam afi rmado que conheciam determinada EI, mas, quando 
tiveram que escolher entre as alternativas citadas no item 2 acima, respon-
deram que não a conheciam. A autora conclui que, em geral, os sujeitos 
souberam avaliar seus conhecimentos – com relação às EIs – com bastante 
exatidão (p. 69).
Dos 68 alunos do grupo B que puderam usar o LDOCE3, 50% costu-
mavam utilizá-lo em casa. 65% daqueles 34 estudantes que não estavam 
familiarizados com esse DA consideraram que as consultas eram fáceis; os 
outros reclamaram da difi culdade em ter que procurar numa macroestru-
tura que eles não conheciam (p. 76).
No que diz respeito às opções mencionadas no item 2 acima, os dados 
foram os seguintes: 78% dos alunos (do grupo B) afi rmaram não conhecer 
as EIs, mas apenas 63% as consultaram; 22% disseram que as conheciam, 
mesmo assim 16% as consultaram (p. 72), mostrando assim que preferi-
ram checar o signifi cado.  
A qualidade das paráfrases feitas pelo grupo A e daquelas escritas pelo gru-
po B antes do uso do DA foi muito semelhante, o grupo A obtendo um 
escore médio levemente melhor (0.20 vs. 0.18). Com as correções feitas 
pelo grupo B após as consultas, seu escore melhorou em 50%, passando 
para 0.27 (p. 66s.). Cabe salientar que as diferenças entre os escores obti-
dos nas paráfrases de cada uma das 4 EIs foram enormes.
Nas duas partes da tarefa descrita acima no item “c”, o grupo B obteve 
escores signifi cativamente melhores do que o grupo A: na indicação da 
forma canônica das EIs, os valores médios foram  0.47 e 0.16, respectiva-
mente, e na redação das defi nições, 0.51 e 0.11 (p. 74s.). 

Os resultados resumidos nos dois últimos parágrafos comprovaram a 
utilidade do uso do DA. Entretanto, num item intitulado “caminhos” (“paths”), 
a autora mostra outros dados: 

Apenas 22% de todas as consultas bem-sucedidas levaram a uma melhora 
das paráfrases; em 64% dos casos, os escores não melhoraram, e em 7% 
até pioraram (p. 73). Uma maneira diferente de apresentar os dados é a 
seguinte (p. 74): após a maioria das consultas, os alunos tiveram novas 
idéias a respeito do signifi cado das EIs, mas em 50% de todas as consultas 
isso não melhorou ou até piorou seu desempenho; em outros  casos, os 
sujeitos mantiveram suas idéias erradas mesmo após o uso do DA (22%); 
desse modo, “o uso do dicionário deu resultados negativos em 72% (50% 
+ 22%) dos casos [...]”.  
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Esses resultados – referentes aos escores obtidos pelos alunos do grupo 
B na redação das paráfrases – contradizem aquele mencionado acima, segun-
do o qual o desempenho melhorou em 50% após as consultas. Em nenhum 
momento, nem mesmo no item “Discussão”, Szczepaniak aborda essa con-
tradição. 

Nas observações fi nais do capítulo sobre a pesquisa, ela afi rma que o 
dicionário, por indicar o “signifi cado canônico” das EIs (que difi cilmente po-
deria ser inferido), foi essencial para a bem-sucedida realização da tarefa das 
paráfrases (p. 84s.). E na conclusão do livro, ela ainda salienta que “o uso do 
dicionário afetou positivamente a compreensão em 28% de todas as buscas 
completadas com sucesso”, mas também chama a atenção ao fato de que os 
sujeitos – aprendizes de nível avançado – muitas vezes não souberam aplicar, 
nas suas paráfrases das versões modifi cadas das EIs, o conhecimento obtido 
no dicionário (p. 88).

5.2 Pesquisas sobre o uso de determinados
dicionários 

Como foi dito na introdução, fazem-se muitas vezes generalizações 
indevidas, por exemplo, quando, com base numa pesquisa sobre um deter-
minado dicionário, ou sobre um tipo especial de dicionário, se expressam 
opiniões sobre dicionários em geral. Sem dúvida, alguns dos resultados de 
tais estudos podem ser extrapolados, mas não se pode generalizar sem analisar 
criteriosamente quais dados são generalizáveis. É para chamar a atenção para 
esse fato que reuni os resumos de investigações sobre determinados dicioná-
rios, ou tipos de dicionários, em um subcapítulo específi co.

Tal separação não foi feita no caso de pesquisas por questionário, todas 
elas resumidas no capítulo 2. A razão é que, de qualquer maneira, os resulta-
dos de tais enquetes devem ser interpretados com cautela. Entre os estudos 
arrolados naquele capítulo, os seguintes tratam de determinado dicionário 
ou tipo de dicionário: (em 2.1) Gray (1986) e Benbow et al. (1990); (em 
2.2) Rasmussen (1985), Summers (1988), Bräunling (1989), Tickoo (1989) 
e Leffa (1991).
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Embora os learners´ dictionaries constituam um tipo especial de dicio-
nários, as pesquisas sobre eles – ou nas quais havia consultas a tais DAs – não 
foram resumidas neste subcapítulo, devido ao grande número. Resumos des-
sas investigações encontram-se em quase todos os outros capítulos.

5.2.1 Uso efetivo

Hartmann (1994)

O autor discorre primeiro sobre dicionários híbridos (DHs), ou “bi-
lingualizados”, em geral, lamentando que eles sejam pouco conhecidos (em 
1994, é claro) e quase ignorados pelos estudiosos da lexicografi a.203 Nessa 
situação, ele quis investigar o seu uso e as opiniões dos usuários. Devido à 
falta de maiores recursos, limitou-se a fazer – na Inglaterra, 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 DHs, todos baseados em 
DMs de inglês: alemão, árabe, coreano, espanhol, francês, grego e holandês. 
Desse modo, conseguiram-se 28 sujeitos, todos eles alunos (estrangeiros) de 
diversos 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 DHs. 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 afi rmações do autor):

Nenhum dos 28 informantes estava familiarizado com os DHs.
Ficou evidente de que tal tipo de dicionário pode ser útil, especialmente 
em atividades receptivas. 
Os sete DHs utilizados podem ajudar em tarefas de compreensão de 
leitura, desde que os textos não sejam muito técnicos ou de um voca-

203 Sobre DHs, cf. nota 54.
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bulário muito amplo e que os usuários tenham as devidas habilidades 
de consulta.
Os sujeitos apreciaram a justaposição de defi nições na LE e de equivalen-
tes na sua LM.
Os DHs constituem uma útil ponte entre o DB tradicional e o DA.
Os informantes mostraram falta de interesse em se familiarizarem com 
introduções ou com a organização dos dicionários.

  

**********
Augst (1997)

Na Alemanha, o dicionário mais utilizado é um dicionário ortográfi co 
(Duden). Querendo verifi car de que maneira ele é usado de fato pelos falantes 
nativos, Augst fez um estudo no qual foi empregado o método do protocolo 
escrito, estruturado, não controlado (cf. 1.3.4). 

A cerca de 50 pessoas foi distribuído um formulário. Pediu-se aos in-
formantes para anotarem, durante um mês, nas quatro colunas do formulá-
rio, a data da consulta, o problema, o procedimento durante a consulta e a 
solução encontrada. Apenas 26 informantes entregaram o protocolo preen-
chido. O próprio autor está consciente de que, devido ao pequeno número 
de sujeitos, sua investigação deve ser considerada apenas um estudo piloto (p. 
221). Ele também sabe dos problemas de tais protocolos, pois reconhece que 
possivelmente os sujeitos não anotaram todas as consultas porque não que-
riam “passar vergonha”, ou anotaram consultas que, numa situação real, eles 
nem teriam feito, ou esforçaram-se mais do que normalmente para encontrar 
a informação procurada (p. 211).

Além de apresentar alguns dados numéricos, Augst mostra quais 
palavras foram consultadas, dá exemplos de como os sujeitos procederam, 
enumera e comenta os casos em que eles não encontraram a solução do seu 
problema e cita alguns comentários sobre o dicionário. Aliás, um dos infor-
mantes usou um outro dicionário, e um não disse qual consultou.

Resultados gerais:

Foram anotadas 208 consultas, ou seja, em média, 8 por sujeito. A maioria 
anotou entre 2 e 12, mas um informante anotou 30 consultas.
77,9% das consultas diziam respeito à ortografi a, 16,3%, ao signifi cado, 
5,3%, à morfologia e 0,5%, à pronúncia. 
84,6% das consultas foram bem-sucedidas; em 9,1% dos casos, a solução 
não se encontrava no dicionário; em 6,3% das consultas, os sujeitos não 
acharam a resposta, embora ela estivesse no dicionário. 
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Além dos problemas admitidos pelo autor, é de lamentar o fato de que 
não se sabe quem foram os sujeitos.

**********

Harvey & Yuill (1997)    

Harvey & Yuill investigaram o uso – durante uma atividade produtiva 
– de um determinado DA, a saber, o COBUILD, de 1987, que tem duas 
características peculiares: 1) as defi nições são dadas em forma de frases com-
pletas (“defi nição oracional” ou “sentencial”); 2) informações gramaticais – e 
algumas outras – são dadas em “colunas extras” à margem do verbete.204

Havia 211 sujeitos, de 28 LMs diferentes, que estavam morando na 
Grã-Bretanha, muitos deles estudando em alguma universidade. Quanto ao 
inglês, eles estavam aprendendo-o na universidade ou em escolas de idiomas. 
102 eram de sexo masculino.

Além dessas informações, os autores queriam saber quantos nunca ti-
nham consultado o COBUILD, quantos o usavam regularmente e quantos 
o utilizavam de vez em quando. Todos esses dados estão anexados ao artigo. 
Como para cada uma dessas categorias também é informado o número de 
consultas, o leitor pode constatar, por exemplo, que as mulheres fi zeram, em 
média, 2,87 consultas, os homens, 2,64.

Os autores dizem que não verifi caram a profi ciência lingüística, mas 
que eles haviam pedido às escolas e universidades que fossem escolhidos alu-
nos sufi cientemente competentes para poderem usar, sem ajuda, um DA 
como o COBUILD.

Os sujeitos tinham a tarefa de escrever uma redação – sobre um dos quatro 
temas a serem escolhidos – e anotar detalhes sobre suas eventuais consultas. Por-
tanto, o método de investigação era a introspecção dos sujeitos, ou auto-observa-
ção (a qual é expressa em um protocolo escrito). Como eles tinham que preencher 
um formulário na hora da consulta e dois outros um pouco depois, Harvey & 
Yuill (baseando-se em Cohen 1987: 84s.) consideram que a auto-observação era 
em parte introspectiva e em parte retrospectiva.

Antes do início da tarefa, os sujeitos – que talvez não conhecessem 
certos termos lexicográfi cos – foram informados sobre o que são a cabeça do 

204 Os objetivos declarados de Harvey & Yuill foram verifi car: a) os motivos pelos quais alunos 
procuram ajuda num dicionário quando estão produzindo um texto; b) a utilidade do CO-
BUILD nessa circunstância (p. 254).
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verbete, a defi nição, exemplos e a coluna extra. Também foram-lhes mostrados 
exemplos de diversos motivos de consultas para que eles pudessem indicar os 
seus motivos corretamente.

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 “fl uxogramas” (“fl owcharts”), 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 “fl uxogramas” 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 motivos é 679.
81,2% das 679 informações procuradas foram achadas facilmente.
Em 7,2% dos casos, a informação não foi achada com facilidade; segundo 
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 alega-
das 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.
As porcentagens dos “motivos” (entre os quais os sujeitos podiam escolher) 
são:
ortografi a – 24,4
signifi cado – 18,3
existência (isto é, queria-se verifi car se determinada palavra existe em in-
glês) – 12,8
sinônimos – 10,6
gramática – 10,5 
registro – 9,3
colocação – 8,2
formas fl exionadas – 5,9. 

     
Harvey & Yuill fornecem mais detalhes a respeito das informações procu-

radas e dão a sua opinião. Como vários desses detalhes dizem respeito especifi ca-
mente ao inglês e/ou ao COBUILD, limito-me a trazer os seguintes:
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Ortografi a: 92,8% das consultas foram bem-sucedidas; em 74,7% dos 
casos, a informação foi achada na cabeça do verbete. Os autores explicam 
que isso era esperado porque o COBUILD arrola, junto com o lema, as 
formas fl exionadas mais comuns; por outro lado, eles sugerem que di-
cionários para aprendizes incluam formas erradas bastante comuns, com 
remissões para as formas corretas.
Signifi cado: 87,1% das consultas foram bem-sucedidas; quase na metade dos 
casos, o signifi cado foi encontrado na defi nição; em 17,6% dos casos, os 
exemplos ajudaram, e, em 16,7%, a informação sobre o signifi cado foi obtida 
somente nos exemplos. Os autores, além de falar sobre os exemplos autênti-
cos fornecidos pelo COBUILD, comentam que aprendizes, de fato, olham 
os exemplos para melhor compreender o signifi cado, mesmo no COBUILD, 
onde as defi nições 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 defi ni-
ção ajudou, ou a resposta foi encontrada unicamente nela. As dúvidas 
surgiram em três áreas: equivalentes, traduções literais, formas derivadas. 
Os sujeitos perguntavam-se, por exemplo: Será que atmosphere é o equi-
valente 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 antônimos.
Sinônimos: Numa porcentagem relativamente grande (36,1%), os sujei-
tos não acharam sinônimos. Quanto aos 63,9% de consultas bem-suce-
didas, os autores constataram – verifi cando nas redações – que, somente 
num terço desses casos, os sinônimos encontrados foram, de fato, utiliza-
dos, o que revelaria uma certa falta de confi ança, a qual, por sua vez, não 
estaria infundada, pois, muitas vezes, os sinônimos não são intercambiá-
veis. Harvey & Yuill acham que os lexicógrafos deveriam fornecer infor-
mações 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 difi culdade); 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 somen-
te em 9,8% das consultas bem-sucedidas. Harvey & Yuill concluem (p. 
268) que aprendizes “são muito mais capazes de acessar informação gra-
matical por analogia do que em códigos explícitos”.  
Registro: 92,1% de consultas bem-sucedidas (segundo os informantes, 
é claro); a informação foi achada na defi nição (56,9%) ou nos exemplos 
(39,7%). Os autores assinalam a importância dos exemplos para a indi-
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cação do registro, lembrando que esses devem ser muito bem escolhidos. 
Quanto às defi nições, eles esquecem de dizer que o COBUILD difere 
de outros dicionários não somente no que concerne ao estilo defi nitório 
(com suas defi nições oracionais), mas também pelo fato de incluir, nas 
defi nições, informações sobre o registro; ou seja, o resultado obtido nessa 
pesquisa referente ao registro (56,9% das informações encontradas nas 
defi nições) só foi possível num dicionário do tipo do COBUILD.
Colocação: Infelizmente, os autores não defi nem colocação; aparentemen-
te, eles incluem não somente as colocações lexicais como também as gra-
maticais (cf. Welker 2005: 138, 148), ou seja, a co-ocorrência tanto, por 
exemplo, de um substantivo e de um verbo quanto de um substantivo e 
de uma preposição. Como esse último tipo de co-ocorrência – chamada 
também de coligação – é gramatical, não é de surpreender que informa-
ções a respeito dela sejam dadas nas colunas extras do COBUILD. Em 
outros casos, as respostas procuradas foram achadas nas defi nições ou nos 
exemplos. Mas 21,4% das consultas malograram, de modo que os autores 
sugerem 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 
apresenta formas fl exionadas nessa parte do verbete desde que sejam co-
mumente usadas), mas elas foram encontradas também nas defi nições ou 
nos exemplos.

Finalmente, Harvey & Yuill (p. 269s.) comentam o terceiro formulário, 
no qual os sujeitos tinham que indicar se haviam, durante as consultas, achado 
alguma informação sem tê-la procurado. Isso tinha acontecido em 27,6% das 
consultas, sendo que, em primeiro lugar, estavam informações sobre colocações. 
Tendo em vista que, somente em 8,2% do total das consultas, colocações haviam 
sido o alvo, os autores afi rmam que, por um lado, esses fatos lingüísticos deveriam 
ser tratados mais explicitamente e, por outro, os números mostram que coloca-
ções são percebidas e adquiridas de forma implícita.

Nas suas conclusões, Harvey & Yuill destacam o valor do COBUILD, 
comprovado pela alta porcentagem de sucessos nas buscas. As defi nições 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 fi nalidade principal.205

Os pontos fortes dessa pesquisa são: o número relativamente grande de 
sujeitos (de várias LMs), os procedimentos adotados e a tabulação dos nume-
rosos dados obtidos. No que diz respeito aos procedimentos, é preciso dizer 

205 Esse resultado foi confi rmado em Bogaards & Van der Kloot (2001). Cf. 5.1.2.
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que, como os próprios autores reconhecem (p. 256), o método de intros-
pecção interferiu na redação (e, podemos acrescentar, no uso do dicionário, 
de forma que não foi observada a utilização de dicionários em uma situação 
natural). Pensando-se no uso de dicionários em geral, um outro problema é 
o fato de que foi investigado o uso de apenas um determinado dicionário. 
Mesmo assim, os resultados – além de serem interessantes para os editores e 
autores do COBUILD – trazem conhecimentos gerais sobre o uso de DAs de 
inglês na redação, e, tendo em vista que existem pouquíssimos estudos sobre 
o uso de dicionários durante a produção de textos, essa pesquisa – embora 
não tenha verifi cado o efeito do uso – é bastante valiosa.206

**********

Laufer & Kimmel (1997)

Após o estudo de Laufer & Melamed (1994), que demonstrou que, 
podendo escolher entre DB, DA e DH, os sujeitos, em geral, preferiram o 
DH (cf. 4.1.2 e 4.2), Laufer & Kimmel queriam saber se os usuários realmen-
te aproveitavam a peculiaridade dos DHs, a saber, a existência de defi nições 
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 EAP.

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 DH, ou melhor, 
os verbetes de um DH. 

Os verbetes de 10 das 15 palavras foram especialmente preparados 
para o estudo: para 5 deles, os autores redigiram uma defi nição errada (em 
hebreu, a LM); nos outros 5, foi fornecido um equivalente errado. Com isso, 

206 Um resumo encontra-se em Nesi (2000: 41s.). Essa autora faz vários elogios à pesquisa 
de Harvey & Yuill, mas lamenta que as redações praticamente não tenham sido analisadas, 
de modo que os resultados refl etem somente a introspecção e retrospecção dos sujeitos. Ela 
também acha que um estudo como esse é de difícil replicabilidade porque exige muito dos 
pesquisadores e dos sujeitos (“que têm que escrever redações em condições experimentais e 
aprender a fazer a introspecção e a retrospecção”).
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Laufer & Kimmel queriam verifi car qual parte do verbete os sujeitos con-
sultariam. No último terço das 15 palavras, defi nições 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 
signifi cado 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 signifi cado aproximado), e duas, à defi nição em LM (com os 
mesmos tipos de solução dados no caso do equivalente).

Consultando as 10 palavras em que os autores tinham introduzido er-
ros nos verbetes, apenas aqueles sujeitos que lessem tanto a defi nição quanto 
o equivalente perceberiam a incompatibilidade entre as duas partes. Prevendo 
que esses alunos poderiam fi car confusos, os autores avisaram que quem tives-
se alguma dúvida poderia fazer uma pergunta, em particular. Na verdade, isso 
aconteceu poucas vezes. Nesses casos, os autores explicaram (fazendo uma 
mentirinha) que, aparentemente, a palavra tinha dois signifi cados e que  o 
dicionário indicava cada signifi cado 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, hebreu), 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 DH, 
os autores dividiram os sujeitos em cinco categorias: se mais da metade 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 defi nição, 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 defi nições (E), mas a diferença não é estatisticamente signifi cativa; 
já ambas as partes (B) foram consultadas muito menos, e a diferença é 
signifi cativa. 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. 
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No caso das cinco categorias descritas acima (nas quais os estudantes foram co-
locados conforme a parte do verbete que eles consultavam preferencialmente), 
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 consultar ambas as partes (B); 19% 
olhavam a defi nição (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 alunos de segundo grau e universitários, chega-se às 
seguintes porcentagens médias para as cinco categorias (em ordem decrescen-
te) : 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 DHs, isto é, às defi nições e aos equi-
valentes (veja os dados de “B” no fi nal do primeiro resultado), Laufer & 
Kimmel, levando em conta que foram constatados cinco modos de consulta,  
concluem que o DH “parece atender a uma variedade de possibilidades de 
consulta e de preferências individuais”. Para futuras pesquisas, eles sugerem 
que se investigue uma possível infl uência da profi ciência na LE ou da tarefa 
(leitura, redação etc.) sobre o uso de DHs.207  

**********

Wingate (1999)

Depois de discorrer sobre DAs em geral e de comparar um DA de in-
glês com o único DA de alemão existente na época, a autora relata a seguinte 
pesquisa:

 Ela pediu a 4 chineses que estavam estudando alemão em duas  uni-
versidades de Hong Kong para lerem dois artigos de jornal e consultarem 
no referido dicionário (Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremds-
prache – LGDaF) todas as palavras desconhecidas, expressando ao mesmo 
tempo tudo o que se passava na sua mente, ou seja, fazendo um protocolo 
oral (TAP). Os alunos estavam no nível do chamado Zertifi kat Deutsch als 
Fremdsprache, que é um certifi cado internacional, obtido geralmente após 
450 a 600 horas-aula de ensino.

Resultados (conseguidos pela análise dos protocolos):

Em verbetes de palavras polissêmicas, os sujeitos limitavam-se a olhar a 
primeira defi nição.

207 Um resumo desse estudo encontra-se em Th umb (2004: 29s.). Cf. a nota 54.
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Eles substituíam a palavra procurada por alguma palavra conhecida que 
encontravam na defi nição. (É a chamada estratégia kidrule; cf. nota 188.)
Eles reclamavam das defi nições difíceis.

No restante do artigo, Wingate dá exemplos de palavras raras nas defi -
nições constantes no LGDaF (concluindo que esse dicionário não é adequado 
para alunos do nível do Zertifi kat), faz propostas para melhorias em DAs de 
alemão e dá sugestões para o treino do uso de dicionários monolíngües.

Apesar do número muito pequeno de sujeitos, os resultados da pesqui-
sa coincidem com os de outros estudos semelhantes.

**********

Babenko & Troschina (2004)

Depois de discorrer sobre DAs de alemão, as autoras relatam um estu-
do em que foi verifi cada a utilidade de um desses dicionários – que havia sido 
publicado em 2000 – na tradução L

1
-L

2
,
 
mais exatamente na tradução de dois 

textos do russo para o alemão. 
Os sujeitos foram 50 universitários russos “com bons ou muito bons 

conhecimentos de alemão” que nunca tinham utilizado esse dicionário. Como 
método de pesquisa foi empregado o protocolo escrito. As autoras não dão 
informações sobre o tipo do protocolo (se estruturado e se controlado), di-
zendo apenas que os sujeitos foram solicitados a anotar com quais perguntas 
se dirigiram ao DA e se foram bem-sucedidos.

Os estudantes foram divididos em dois grupos: no primeiro, uma das 
autoras supervisionou a realização da tarefa, solicitando que os sujeitos con-
sultassem determinadas palavras e levassem em conta as informações obtidas 
na sua tradução; o segundo (“grupo não controlado”) fez a tradução sem 
supervisão. 

Ao apresentarem os resultados desse estudo, as autoras não diferen-
ciam os dois grupos. De qualquer modo, elas não fazem uma avaliação das 
traduções para medir a utilidade do DA. Porém, Babenko & Troschina ana-
lisaram 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. 

No item “resultados das investigações empíricas”, as autoras resu-
mem as opiniões dos sujeitos a respeito do DA usado. Foram considerados 
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positivos os seguintes fatos: clareza da estrutura do verbete, as informações 
sobre sinônimos e antônimos e as informações sintagmáticas, as quais, en-
tretanto, nem sempre eram sufi cientes para a tradução. Entre as sugestões 
de melhorias, foi mencionada a inclusão de mais colocações e padrões sin-
táticos.

No mesmo item, Babenko & Troschina fazem observações sobre a uti-
lidade do DA como dicionário para aprendizes de LE em geral, embora esse 
assunto não tenho sido investigado.  

**********

Thumb (2004)

Tendo em vista a grande popularidade de dicionários híbridos (DHs) 
em Hong Kong, a autora queria examinar de que maneira eles são usados, so-
bretudo as estratégias de consulta durante a leitura em inglês. Para isso, usou 
principalmente o método do protocolo oral (TAP).

Como eu disse em 1.3.4, Thumb é, entre os metalexicógrafos, junto 
com Wiegand (1998), quem mais detalhadamente escreve sobre TAPs. Não 
somente empregou esse método como também pretendeu verifi car sua utili-
dade. Assim, além de discorrer sobre a história dos TAPs, sobre vantagens e 
problemas desse método, ela descreve minuciosamente como procedeu. 

Thumb fez um estudo-piloto para elaborar um esquema preliminar de 
codifi cação dos protocolos. 

Estudo-piloto
Entre os calouros da Universidade Politécnica de Hong Kong, ela esco-

lheu 139 estudantes de cinco faculdades que estavam matriculados em cursos 
de EAP e pediu para eles preencherem um questionário. 108 o fi zeram. Com 
base nas respostas (referentes ao uso de DHs durante a leitura), ela constatou 
que 51% poderiam ser sujeitos da sua pesquisa. Finalmente, 2 alunos aceita-
ram participar do estudo piloto.

Haviam sido selecionados três textos. Com base em  listas de freqüên-
cia e com um programa computacional, analisou-se a complexidade lexical, 
constatando-se que os três poderiam ser utilizados porque continham palavras 
que os sujeitos muito provavelmente teriam que consultar. Para confi rmar 
esse resultado, os textos foram lidos por 35 alunos. Aquele no qual o número 
de palavras desconhecidas por esses estudantes era menor foi descartado. Um 
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dos dois outros foi escolhido para uma primeira sessão de treino, o outro, 
para a sessão de TAP.

A sessão de treino serviu para acostumar os 2 sujeitos com o método 
de “pensar alto”.

A sessão principal foi realizada – separadamente com cada um dos dois 
alunos – numa sala à prova de som, com microfone, gravador e fi lmadora. 
Foram dadas instruções claras para o TAP. Enquanto o aluno lia, consultava 
e falava (o que foi gravado e fi lmado), um observador fazia anotações sobre 
seu comportamento. 

Após a tarefa, foi feita uma “entrevista de evocação estimulada” (“stimula-
ted recall interview”) da seguinte maneira: a pesquisadora passou o vídeo gravado 
durante a sessão principal e parava cada vez que o sujeito havia fi cado em silêncio, 
pedindo para se lembrar o que tinha pensado naqueles momentos. Os alunos po-
diam falar em chinês (cantonês) ou em inglês. A entrevista também foi gravada. 
Depois, cada sujeito teve ainda que preencher um questionário aberto.

As gravações tanto do TAP quanto da entrevista foram transcritas o 
mais detalhadamente possível.

A autora considerou que o estudo-piloto foi bem-sucedido na coleta 
de dados, razão pela qual foi replicado no estudo principal.

Estudo principal
Os sujeitos foram selecionados em várias etapas: escolheram-se treze 

turmas de EAP em oito departamentos de seis faculdades da referida univer-
sidade; dos 289 alunos, 243 devolveram o mesmo questionário já utilizado 
no estudo-piloto; entre os 139 que foram considerados 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 DH que eles costumavam 
usar. Entre os quatro diferentes DHs utilizados, a grande maioria dos alunos 
(12) usou uma edição de 1984 do Oxford Advanced Learner´s English-Chinese 
Dictionary.

No capítulo 4 de seu livro, Thumb descreve o esquema de codifi cação 
que ela elaborou para os protocolos. Para comprovar a confi abilidade desse 
esquema, ela solicitou a dois outros professores – que receberam instruções 
sobre ele durante duas horas – aplicá-lo na primeira página do protocolo de 
um dos sujeitos. Além disso, ela mesma, tendo codifi cado os protocolos uma 
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primeira vez, codifi cou metade deles um mês depois novamente. Ambas as 
medidas de precaução mostraram que seu esquema era confi ável. Assim, ela 
conclui que tanto o TAP quanto a entrevista de evocação estimulada eram 
métodos “praticáveis” (p. 65).

No capítulo seguinte, ela descreve as estratégias adotadas pelos 18 sujeitos 
em um total de 264 consultas. Diferenciando sete estratégias diferentes, Thumb 
dá exemplos – tirados dos protocolos – para cada uma delas e mostra suas carac-
terísticas. Essas sete estratégias são: ignorar informações secundárias; supor que o 
único signifi cado dado no dicionário seja o certo; minimizar o uso da informação 
principal (que indica o signifi cado) e das informações secundárias; verifi car se um 
signifi cado inferido é correto; parafrasear uma defi nição fornecida no DH para 
adequá-la ao contexto; estender a idéia comum a todas as acepções de uma pa-
lavra; “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 DH.

A classifi cação e exemplifi cação das estratégias certamente são interes-
santes, mas é no sexto capítulo que se encontram os dados mais relevantes a 
respeito do nosso assunto, o uso de dicionários, e, em especial, de DHs. Lem-
bro que em DHs de inglês-chinês há, em cada verbete, além do lema inglês, 
uma parte inglesa (a defi nição e outras informações) e uma  parte chinesa 
(os equivalentes). 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 escolhido 
o signifi cado 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 ape-
nas 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 profi ciência, consta-
tou-se que apenas 2 dos 4 com profi ciência maior usaram as duas partes 
dos verbetes e que alguns dos 14 de menor profi ciência, ao contrário do 
que se poderia esperar, consultaram às vezes a PI.
Thumb verifi cou também para quais das 55 palavras consultadas foram 
olhadas a PI, a PC ou ambas. Ela apresenta os dados e chega à conclusão 
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de que, na maioria daqueles verbetes nos quais foi consultada apenas a PC, 
o equivalente chinês era bem mais curto do que a defi nição inglesa (o que, 
aliás, é o normal). 

 

A autora ainda especula a respeito da questão se diferenças nos estilos de-
fi nitórios do DH mais utilizado e de um outro DH poderiam ter infl uenciado a 
escolha entre as duas partes, mas ela reconhece que não há dados sufi cientes, pois 
apenas dois sujeitos usaram o segundo DH. 

Ela também admite que toda sua pesquisa tem várias limitações: houve 
poucos sujeitos; os alunos eram de apenas dois níveis de profi ciência; não foi 
verifi cado se lhes havia sido ensinada a utilização de DHs;  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 DHs, Thumb afi rma 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).  

5.2.2 Efeito do uso 

Benson (1989) 

Benson é um dos autores do BBI Combinatory Dictionary of English 
(BBI), um dicionário de colocações. Depois de discorrer sobre as defi nições 
de colocação e sobre esse tipo de dicionário, ele relata dois testes em que se 
pretendeu testar a efi cácia do BBI.

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 Lexicografi a Pedagógica ministrado pelo autor.

No primeiro teste, a tarefa foi completar 25 frases. Em cada uma delas 
faltava um componente de uma colocação.208 Foi feito um pré-teste e um pós-
teste, ambos em casa. No primeiro, os sujeitos ainda não tinham acesso ao 

208 No BBI, o termo colocações refere-se tanto a colocações lexicais quanto a coligações (ou 
colocações gramaticais). Cf. Welker (2005: 148).
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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 in-
glesas; com consulta ao BBI conseguiram completar todas as colocações. 

Quod erat demonstrandum. Ou seja, a efi cácia do BBI foi comprovada.

**********

Bogaards (1994) 

Tendo sido convidado a elaborar um DB de francês-holandês para 
alunos holandeses de segundo grau, com apenas dois ou três anos de apren-
dizagem de francês, o autor queria verifi car a efi cácia de diferentes microes-
truturas. Como esse novo DB seria baseado nos grandes DBs da editora Van 
Dale, Bogaards estava especialmente interessado em saber se a microestrutura 
muito peculiar desses DBs – que existe também em outros dicionários da 
mesma editora, todos eles conhecidos como dicionários Van Dale – era re-
almente vantajosa. Tal microestrutura, que Wiegand (1989a) chamaria de 
“semi-integrada”, pode ser resumidamente caracterizada assim: 

Nesses dicionários, há, depois das informações gerais sobre o lema, uma 
parte de equivalentes e uma parte sintagmática. Números não somente 
ligam as duas partes como também diferenciam entre classes gramati-
cais. Assim, o número 2.3 signifi ca que os sintagmas arrolados perten-
cem à acepção 3, e o elemento mais importante é um adjetivo (classe 2).                 
(Welker 2005: 212) 

Bogaards fez quatro estudos – que ele chama de experimentos – nos 
quais compara a microestrutura Van Dale com a de um DB mais tradicional, 
de tamanho médio (denominado Kramers).
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Primeiro estudo
Os 204 sujeitos eram alunos holandeses de segundo grau, tendo estu-

dado francês durante um número variado de anos.
Eles receberam folhas nas quais havia um texto francês e sua tradução 

holandesa. No texto francês, 27 palavras ou expressões – supostamente des-
conhecidas – estavam sublinhadas. No texto holandês, elas não estavam tra-
duzidas. A tarefa era justamente achar a tradução certa em “microdicionários” 
especialmente preparados que continham cópias de todas aquelas páginas (de 
um dicionário real) de que os sujeitos precisariam. Um dos “microdicioná-
rios” era composto de páginas do grande DB de Van Dale, um outro, de pá-
ginas do DB médio de Kramers. Como os verbetes desse último são bem me-
nores do que os do primeiro, páginas extras haviam sido acrescentadas para 
que os “microdicionários” tivessem aproximadamente o mesmo tamanho. As 
páginas estavam em ordem alfabética. Metade dos sujeitos pôde consultar o 
“micro Van Dale”, e metade, o “micro Kramers”. Para ler o texto, consultar 
as palavras desconhecidas e fornecer as traduções, os alunos dispunham de 
quinze minutos.

Resultados:  
Não houve diferenças signifi cativas entre os dois tipos de verbetes nem 
quanto ao número de palavras e expressões consultadas nem com relação 
aos escores obtidos nas traduções.

Segundo estudo
Depois da publicação do novo DB da editora Van Dale, Bogaards re-

plicou o primeiro estudo, usando dessa vez cópias de páginas apenas do novo 
DB e tendo como sujeitos 120 alunos semelhantes aos do primeiro teste. 
A expectativa era que os resultados com o novo Van Dale fossem melhores 
porque os verbetes eram mais breves do que os do grande DB e mais bem 
estruturados do que os do Kramers.

Resultados:  
Novamente não houve diferenças signifi cativas entre os dois tipos de ver-
betes nem quanto ao número de palavras e expressões consultadas nem 
com relação aos escores obtidos nas traduções. Porém, o número de erros 
foi signifi cativamente maior do que com o grande DB Van Dale.

Terceiro estudo
Tendo certeza de que a microestrutura bem estruturada dos dicio-

nários Van Dale é vantajosa, Bogaards imaginou que essa vantagem pu-
desse ser anulada pelo fato de que “os alunos tinham que achar primeiro 
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a página certa e depois o verbete certo antes de poder escolher a tradução 
mais adequada” (p. 199). Por isso, ele fez um terceiro estudo, no qual se-
ria eliminada a infl uência que diferenças na habilidade em manusear um 
dicionário pudessem ter. 

Os sujeitos foram 181 alunos semelhantes aos dos dois primeiros es-
tudos. Haviam sido preparados “microdicionários” compostos de cópias de 
algumas páginas do novo Van Dale e do Kramers, mas, dessa vez, as páginas 
– nas quais se encontravam os verbetes a serem consultados – não estavam em 
ordem alfabética, e sim na ordem em que os alunos teriam que buscar a tra-
dução das palavras desconhecidas. Dessa maneira, eventuais difi culdades de 
alguns alunos com a ordem alfabética não teriam infl uência na utilização dos 
“microdicionários”. Como se imaginou que as consultas fossem mais rápidas, 
a tarefa tinha que ser realizada em apenas dez minutos.

Resultados:
Não houve diferença signifi cativa entre os dois dicionários com relação 
ao total de erros cometidos, mas sim com relação ao número de traduções 
corretas. A razão disso é que um número bem maior de sujeitos consultan-
do o Van Dale conseguiu terminar a tarefa em dez minutos.

Querendo confi rmar a conclusão de que a microestrutura do Van Dale 
ajuda a encontrar mais traduções corretas em um determinado espaço de 
tempo do que a de outros dicionários, Bogaards fez mais uma experiência.

Quarto estudo
Participaram 108 alunos de quatro turmas da mesma série do segundo 

grau. Dessa vez, foi apresentado não um texto, e sim 27 frases isoladas, com a 
tradução parcial para o holandês. Como anteriormente, a tarefa foi preencher 
as lacunas na tradução, ou seja, traduzir 27 palavras ou expressões. Foi dispo-
nibilizado apenas o “micro Van Dale”, novamente com as páginas na ordem 
em que os sujeitos iam precisar dos verbetes. Para diminuir-se ainda mais a 
infl uência do tempo a ser gasto na procura dos verbetes, os lemas pertinentes 
estavam marcados com asteriscos.

Antes da realização da tarefa, metade dos alunos foi instruída a con-
sultar o Van Dale, ou seja, foi-lhe explicado – pelo menos parcialmente – o 
sistema numérico (ou “código de dois dígitos”) adotado na sua microestru-
tura. A outra metade recebeu explicações sobre símbolos e abreviaturas. Nos 
dois grupos, as explicações foram seguidas de uma sessão de treino de dez 
minutos.  
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Resultados:
O grupo ao qual havia sido ensinado o “código de dois dígitos” conseguiu 
traduzir corretamente mais palavras do que o outro. A diferença foi esta-
tisticamente signifi cativa. Porém, a proporção de erros foi quase a mesma 
nos dois grupos.

Bogaards conclui que “novamente parece – mas agora de forma mais 
clara – que a estrutura Van Dale pode de fato ajudar a encontrar palavras mais 
rapidamente” (p. 202). Em seguida, ele comenta os erros cometidos, mui-
tos dos quais causados por difi culdades justamente com o referido sistema 
numérico, e ele discorre sobre essas difi culdades e as desvantagens da micro-
estrutura Van Dale. Não posso entrar em detalhes. Veja apenas as seguintes 
observações críticas a respeito do sistema adotado:

Hansen [...] objeta que tal sistema pressupõe que o usuário possua bas-
tante conhecimentos de gramática, e Welker (2003: 234) acrescenta que, 
mesmo podendo distinguir classes gramaticais, o consulente nem sempre 
vai saber qual elemento o dicionarista considerou o mais importante do 
sintagma; por exemplo, no verbete vida, a expressão ter uma vida boa es-
taria entre os verbos ou entre os adjetivos?               (Welker 2005: 212) 

 

**********

Bogaards (1998) 

Essa pesquisa poderia estar incluída neste subcapítulo, pois ela trata de deter-
minados dicionários, mas como o objetivo do autor era investigar um certo detalhe, 
a saber, a estrutura de acesso, o estudo é resumido em 5.1.2.

**********

Coura Sobrinho (1998)

Nessa dissertação de mestrado, o autor, além de fazer uma revisão da 
literatura sobre a aprendizagem do vocabulário e sobre o uso de dicionários, 
relata uma pesquisa sobre o efeito da utilização de um DM de francês na 
compreensão de leitura. Na verdade, no texto de sua dissertação, ele não in-
forma quais dicionários – ou que tipos – foram usados. Somente nos anexos, 
percebe-se que foi um único DM, a saber, Le Robert Micro Poche. É por essa 
razão que o presente resumo se encontra neste subcapítulo.
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Coura Sobrinho resolveu avaliar a compreensão por meio de tradu-
ções, mais exatamente mediante a tradução de „unidades de tradução“ dos 
textos inteiros. Portanto, o que houve, na verdade, foi um estudo da infl uên-
cia do DM na tradução L

2
-L

1
.

Após um teste piloto, que tinha o objetivo de verifi car problemas na 
metodologia, o autor, que tinha a sua disposição duas turmas de alunos de 
francês (uma com 12 estudantes, a outra, com 10), aplicou três testes. No 
primeiro, a tarefa era traduzir um texto sem o uso de dicionários. Esse teste, 
que serviu para avaliar a profi ciência dos alunos, mostrou uma diferença de 
10,5% entre as duas turmas. Nos segundo e terceiro testes, cada turma – ou 
grupo – tinha que traduzir dois textos, um com dicionário, o outro sem di-
cionário, ou seja, grupo A traduziu texto 1 com dicionário, e texto 2, sem; no 
grupo B, foi o contrário. Solicitou-se aos alunos que anotassem as palavras 
que fossem consultar. 

Os textos dos três testes haviam sido escolhidos entre dez textos fran-
ceses autênticos, cujo grau de difi culdade tinha sido avaliado por nove profes-
sores de francês (que, aliás, fi zeram avaliações bastante díspares). Calculando 
a média das avaliações, Coura Sobrinho tinha escolhido três textos de difi -
culdade média.  

Como alguns alunos não compareceram a todos os três testes, o autor 
obteve dados completos de apenas doze, seis em cada grupo.

Além de calcular a infl uência do DM nos escores dos treze sujeitos, ele 
examinou detalhadamente quais classes gramaticais foram consultadas, em 
quais partes dos verbetes e com que porcentagem de sucesso (cf. o resumo de 
Coura Sobrinho 1998 em 3.2). O autor ainda mostra e explica alguns casos 
de traduções erradas (p. 111ss.) e apresenta dados de uma avaliação que os 
sujeitos fi zeram –  após os três testes – de sua própria atuação.

Num quadro na p. 103 (no qual modifi quei alguns dizeres) constam os 
seguintes resultados referentes aos acertos nas traduções:

Texto Grupo A Grupo B Diferença entre os grupos

1 76,8% 66,3% 10,5%
2 com DM

81,0%
sem DM 

58,3%
22,7%

3 sem DM 
70,1%

com DM 
63,2%

6,8%

Diferença entre 
“com DM” e 
“sem DM”

10,9% 4,9%
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Os dados, além de mostrar a diferença de profi ciência dos dois grupos 
(na linha do texto 1), revelam que o texto 2 foi bem melhor traduzido com a 
ajuda do DM (havendo uma diferença de 22,7 pontos percentuais); já o texto 
3 foi mais bem traduzido sem DM. Porém, o autor somou as porcentagens 
dos dois grupos em cada uma das duas situações (com e sem DM) e chegou 
à média de 72,1% na primeira, e a 64,2% na segunda, ou seja, com o uso do 
DM a porcentagem de acertos foi maior. Isso fi ca patente também quando se 
observam os dados de cada um dos grupos.  

Contudo, estando consciente das diferenças na profi ciência dos dois 
grupos, o autor procedeu a uma análise de covariância (p. 115ss.) que de-
monstrou que, se os dois grupos tivessem a mesma profi ciência, os dados 
seriam os seguintes: 

Sem DM Com DM

Texto 2 62,4% 76,9%

Texto 3 66,1% 67,3%

Portanto, apenas no texto 2, o uso do DM teve uma infl uência niti-
damente positiva sobre a  tradução. Coura Sobrinho reconhece que, embora 
os dois textos tenham sido de difi culdade média, o fator „difi culdade“ pode 
ter interferido. 

Na sua conclusão, o autor, com base nos diversos dados obtidos, apre-
senta os seguintes resultados (p. 120s.): 

os informantes procuraram antes de usar o dicionário compreender o tex-
to de uma maneira   global;
a consulta ao dicionário auxiliou na compreensão do texto, verifi cada atra-
vés da tradução;
informantes que apresentaram melhor desempenho nas leituras sem dicio-
nário foram também mais bem sucedidos nas consultas.
as categorias mais consultadas no dicionário são respectivamente: substanti-
vos, adjetivos (formados a partir de particípio passado), verbos e advérbios;
as consultas malsucedidas se devem principalmente ao fato de os infor-
mantes não conhecerem as características do dicionário, isto é, a forma 
como são organizadas as informações nele contidas.

Nessa conclusão, o autor ocultou o fato de que o DM auxiliou apenas 
em um dos dois textos.

De qualquer modo, há vários problemas na pesquisa: a) o pequeno 
número de sujeitos (que impede uma generalização); b) o fato de ter sido 
usada uma tradução – com a utilização de um DM, não de DBs – para avaliar 
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a compreensão (afi nal, em certos casos, os alunos podem ter compreendido o 
texto, sem, no entanto, saber expressar-se na sua LM); c) a divisão arbitrária 
dos textos em „unidades de tradução“ e sua avaliação; d) o fato de que cada 
grupo traduziu um texto diferente com a ajuda do DM. 

Apesar disso, o estudo de Coura Sobrinho, no qual foi colhido e anali-
sado um grande número de dados, tem o grande mérito de ter sido a primeira 
pesquisa empírica no Brasil sobre o efeito do uso de dicionários “comuns”, 
isto é, não eletrônicos.209

**********

McCreary & Dolezal (1999)

Os autores queriam investigar como estudantes estrangeiros “´apren-
deram´ (ou tentaram apreender o signifi cado de) palavras” (p. 114) em três 
condições diferentes: a) consultando apenas defi nições (grupo A, 23 sujeitos); 
b) somente com a ajuda do contexto (grupo B, 28 sujeitos); c) com a ajuda do 
contexto e das defi nições de um dicionário (grupo C, 23 sujeitos). 

Foi usado um único dicionário, a saber, o American Heritage Dictionary, 
por ser uma obra muito utilizada por estudantes. É um “desk dictionary”, isto é, 
um dicionário geral, comum, não um learner´s dictionary. Não foi utilizado um 
DA porque, segundo os autores, esse tipo não era muito conhecido nos EUA.

Os sujeitos eram 74 universitários de várias nacionalidades estudando 
inglês nos Estados Unidos. Eles tinham aprendido o idioma durante pelo 
menos seis anos na escola, sendo considerados de nível avançado.

Num pré-teste, foi verifi cado, em quatro turmas de alunos, quais são 
as palavras mais difíceis no texto An Alien Child, que é um artigo sobre o pro-
tagonista do conto Paul´s Case. Depois, foi elaborado um teste de múltipla 
escolha para 17 dessas palavras. 

Antes de fazer esse teste, os grupos B e C leram tanto o artigo quanto o 
conto. Durante o teste, os grupos A e C puderam consultar o referido dicionário, 
e, em cada grupo, três alunos foram observados por assistentes que fi zeram per-
guntas sobre suas estratégias de consultas. Essas “entrevistas” foram gravadas.

Os autores analisam detalhadamente os resultados e tentam entender 
os procedimentos dos sujeitos de cada um dos três grupos.210

209 A primeira pesquisa brasileira sobre o efeito do uso de dicionários eletrônicos – ou, mais 
exatamente, de glosas eletrônicas – foi realizada por Leff a (1991).
210 O teste de múltipla escolha foi feito também por alunos americanos, que não tiveram 
acesso nem aos textos nem ao dicionário. Essa parte da pesquisa – realizada “para fi ns de com-
paração” – não interessa aqui.
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Resultado geral:
Em média, os alunos dos grupos A (“só dicionário”) tiveram 70% de acer-
tos, os do grupo B (“só contexto”), 68%, sendo a diferença não signifi ca-
tiva estatisticamente. Já os do grupo C (“dicionário e contexto”) tiveram 
um escore bem melhor: 79,4%. 

Portanto, fi cou claro que o contexto não ajuda mais do que as de-
fi nições encontradas no dicionário, ao passo que a combinação dos dois 
tipos de informação melhora bastante o desempenho num teste de múl-
tipla escolha. 

Quanto às difi culdades e comportamentos dos três grupos separada-
mente, que variaram de palavra para palavra, não posso entrar em detalhes, 
limitando-me às seguintes observações feitas pelos autores (p. 122ss.):

Mesmo o grupo A precisava de uma certa habilidade de inferência (para 
poder aproveitar as informações dadas nas defi nições) e mostrou que, em 
certos casos mais do que em outros, essa habilidade lhe faltava. Em parte, 
a falta de sucesso pode ser atribuída ao tipo de defi nição que o referido 
dicionário – como os  DLMs em geral – oferece.
O grupo B não conseguiu aproveitar todas as dicas do contexto que, se-
gundo a opinião dos autores, permitiriam fazer a escolha certa.

Por um lado, o resultado referente ao grupo C era previsível, pois pare-
ce evidente que a combinação de duas fontes de saber permite um desempe-
nho melhor do que um único tipo de informação. 

Por outro lado, há uma falha nessa pesquisa: aparentemente, antes do 
teste, os sujeitos leram os textos em casa, de modo que eles já podem ter con-
sultado em seus respectivos DBs as palavras desconhecidas (esse fato é admiti-
do pelos autores apenas numa nota, e somente com relação aos grupos B e C). 
Por conseguinte, eles podem ter se lembrado do signifi cado das palavras na 
hora do teste. Assim, não se tem certeza de que os alunos se basearam apenas 
no contexto ou nas defi nições do DM, já que eles podem ter aproveitado mais 
um tipo de informação, obtido antes da realização da tarefa. 

**********
Albus et al. (2001)

Os autores queriam examinar se o uso de um DM simplifi cado de in-
glês durante a leitura melhora o desempenho – em um teste de compreensão 
– de pessoas com profi ciência limitada nesse idioma. Como sujeitos foram 
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escolhidos alunos pertencentes à etnia Hmong que viviam nos EUA, para os 
quais, portanto, o inglês era a L2.211 

O DM foi preferido porque esses alunos, que, em parte, não tinham 
sido alfabetizados na sua LM, teriam difi culdade em utilizar um DB. 

O DM “simplifi cado” não era um dicionário especialmente elaborado 
– como se poderia pensar – e sim The American Heritage English as a Second 
Language Dictionary, que, sendo destinado a alunos de ESL, é mais simples 
do que um dicionário geral.

Além de 133 hmongs, participaram, como grupo de controle, 69 
alunos “regulares”, ou seja, sem a “profi ciência limitada em inglês” (Limi-
ted English Profi ciency – LEP), embora alguns deles também eram da etnia 
Hmong. Todos os estudantes estavam freqüentando escolas no estado de 
Minnesota. 

A tarefa foi a leitura de dois textos, de 900 e 1.040 palavras, respectiva-
mente. Um dos textos foi lido com consultas, o outro, sem. Cada um dos dois 
grupos de sujeitos foi dividido em quatro subgrupos, cada um do qual tinha 
uma seqüência diferente de textos e uso do DM: A) T1  (= texto 1) – CC (= 
com consultas); T2 – SC (= sem consultas); B) T2 – CC; T1 – SC; C) T1 
– SC; T2 – CC; D) T2 – CC; T1 – SC.

Após a leitura foi feito um teste de compreensão.
Durante a execução da tarefa, os pesquisadores registraram o tempo 

que os sujeitos levaram na leitura de cada um dos textos.
Os alunos também fi zeram uma auto-avaliação, antes e depois do tes-

te, de sua profi ciência em inglês e em hmong. Depois da tarefa, ainda pre-
encheram um questionário sobre a utilidade do dicionário e sobre o uso de 
dicionários nas aulas.

Os autores apresentam muitos dados, mas devo limitar-me aos resul-
tados gerais:

O fato de o DM estar disponível durante a leitura de um texto, e não 
durante a leitura do outro, não infl uenciou o desempenho dos sujeitos 
dos dois grupos.
Mesmo quando estava disponível, nem todos os sujeitos o utilizavam. No 
caso daqueles hmongs que o usaram e cuja profi ciência de leitura, segundo 
sua auto-avaliação, era de nível intermediário, o escore no teste foi signi-
fi cativamente melhor do que na leitura sem consultas. Já os hmongs com 
pouca profi ciência não tiraram proveito do DM. 

211 Os autores não esclarecem quem são os hmongs. Trata-se de habitantes do Laos (originários 
da China), muitos dos quais se refugiaram nos EUA durante ou após a Guerra do Vietnam.
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Embora, na média, o uso do DM não tenha melhorado o desempenho 
dos hmongs, 95,8% opinaram que um DM seria útil num teste de com-
preensão de leitura. 

 

**********

Bogaards & Van der Kloot (2001)

Foram estudados determinados dicionários. Porém, por ter investigado um 
certo componente (informações gramaticais sobre verbos), essa pesquisa é resumida 
em 5.1.2.

**********

Bogaards (2002)

Em Wiegand (2002) estão reunidos artigos nos quais é analisado 
detalhadamente o DA de alemão Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(WDaF). O artigo de Bogaards relata um “experimento em pequena es-
cala” (p. 652) no qual foi testada a efi cácia desse dicionário. Para efeitos 
de comparação, o autor decidiu testar ao mesmo tempo um outro DA de 
alemão, a saber, Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache 
(LGDaF). Como circunstância de uso foi escolhida a compreensão de 
textos.

Foram selecionados três pequenos textos alemães, de grau de difi cul-
dade semelhante e adequado ao nível dos sujeitos. Em cada texto foram sub-
linhadas 8 palavras raras, supostamente desconhecidas. A tarefa dos sujeitos 
foi traduzir essas palavras para sua LM, que era o holandês. Na opinião de 
Bogaards, tais traduções fornecem “as indicações mais válidas e precisas da 
compreensão das informações encontradas nos dicionários” (p. 653). 

Os sujeitos foram 27 alunos holandeses dos últimos anos do segundo 
grau (com idades entre 16 e 18 anos). Eles estavam aprendendo o alemão, e 
o autor explica que, como o holandês é lingüisticamente próximo do alemão, 
eles tinham uma profi ciência relativamente boa nessa LE.

Foram preparados cadernos em várias versões, pois cada um dos textos 
deveria ser lido – ou melhor: as traduções das 8 palavras deveriam ser forne-
cidas – em três condições: a) sem ajuda de dicionário; b) com consultas ao 
WDaF; c)  com consultas ao LGDaF.212

212 Bogaards (p. 653) diz que foram 6 versões, mas 3 textos em 3 condições resultam em 9 versões.
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Na primeira folha, foi explicado o procedimento, e na última pediu-se a 
opinião dos sujeitos sobre a ajuda recebida nos dois dicionários. Em cada uma das 
folhas havia um texto; junto com o segundo e o terceiro texto vinham cópias dos 
verbetes das oito palavras tirados do WDaF e do LGDaF, respectivamente. 

Aparentemente, os sujeitos tinham que marcar também o lugar do verbe-
te em que encontraram a informação relevante, mas isso não é explicitado pelo 
autor.

Foram consideradas como corretas não somente traduções perfeitas, 
mas também aquelas que, apesar de gramática e estilisticamente menos ade-
quadas, mostravam que as palavras alemãs tinham sido compreendidas.  

Resultados:

Média das palavras corretamente traduzidas: sem dicionário – 19,0%; 
com WDaF – 44,4%; com LGDaF – 40,7%.

Bogaards se mostra contente com o fato de que o uso dos dicionários 
levou nitidamente a uma melhor compreensão. Por outro lado, salienta que 
menos da metade das palavras foram corretamente traduzidas. Aliás, como 
os sujeitos tinham marcado as partes dos verbetes nas quais eles haviam en-
contrado as informações pertinentes, percebeu-se que em alguns casos eles 
adivinharam o signifi cado, de modo que a média dos acertos com a ajuda dos 
dicionários caiu para cerca de 35%. O autor explica isso com dois fatores: os 
alunos nunca tinham consultado DAs de alemão, e algumas das defi nições 
eram claramente difíceis demais. 

Quanto às opiniões dos 27 alunos, a grande maioria (19) achou que 
os DAs ajudaram um pouco, quatro fi zeram uma avaliação mais favorável e 
dois tinham uma opinião desfavorável. Dezesseis preferiram o LGDaF, seis, o 
WDaF, os outros não tinham preferência. Onze acharam o LGDaF mais útil, 
dez, o WDaF, os outros não opinaram.

Como admitiu o próprio autor, essa foi uma pesquisa em pequena escala, 
com apenas 27 sujeitos, de modo que os resultados não são generalizáveis. Além 
disso, é preciso dizer mais uma vez – como no resumo de Coura Sobrinho (1998) 
– que a tradução não é o meio ideal de se medir a compreensão porque é bem 
possível que os alunos compreendam as defi nições dos dicionários, mas não sa-
bem as palavras correspondentes na sua LM. 

**********
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Bogaards & Van der Kloot (2002)

Foram estudados determinados dicionários. Porém, por ter investigado um 
certo componente (informações gramaticais sobre verbos), essa pesquisa é resumida 
em 5.1.2.

**********
Ronald (2002)

Nessa investigação foi usado um único dicionário – por um único sujeito. 
Como se trata de um interessante estudo de caso sobre a aprendizagem do vocabulá-
rio, o relato é resumido em 4.4.2.2.

**********
Selva & Verlinde (2002)

Os autores pesquisaram a efi cácia do Dictionnaire d´Apprentissage du Français 
Langue Étrangère ou Seconde. Por esse ser um dicionário eletrônico, o artigo é resu-
mido em 6.2.

**********

Laufer & Levitzky-Aviad (2006)

O objetivo desse estudo foi examinar a efi cácia de um determinado tipo de 
dicionário, mas como outros também foram usados, o relato é resumido em 4.3.1.
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dicionários eletrônicos

Permito-me citar Welker (2005: 225):

O termo dicionários eletrônicos refere-se a dicionários: 
1) usados no processamento computacional da linguagem natural;
2) em CD-ROM; 
3) online (acessíveis na internet);
4) portáteis.

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 se restringe aos mencionados em (1), enquanto outros 
justamente excluem esses, e há quem esqueça os portáteis.

Neste livro sobre o uso de dicionários, excluo obviamente o tipo (1), 
porque tais dicionários, muitas vezes chamados de lexical data bases, não são 
consultados como obras de referência. Quanto aos portáteis, tenho conheci-
mento de apenas três pesquisas sobre sua utilização (Taylor & Chan 1994, 
Loucky 2002, Nesi [no prelo]). 

Vários autores realizaram estudos sobre glossários – ou, mais exatamente, 
glosas – chamando-os de dicionários eletrônicos (por exemplo, Leffa 1991, 1993, 
2001; Laufer 2000; Laufer & Hill 2000). Embora não sejam verdadeiramente 
dicionários, devo incluí-los neste capítulo, pois são eles os objetos de estudo da 
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maioria das investigações sobre consultas lexicais em meio eletrônico.213 A grande 
diferença é que, no caso dos “glossários” (melhor seria falar de glosas), o usuário 
não precisa nem procurar o lema nem ler verbetes inteiros e escolher a acepção 
apropriada, já que, via de regra, basta clicar na palavra a ser consultada, que é 
traduzida ou defi nida de acordo com o contexto. O mesmo se aplica a canetas 
tradutoras, às vezes chamadas de “quickionary” ou “quicktionary”, que traduzem 
as palavras quando se passa esse scanner portátil em cima delas.

Existe um bom número de pesquisas sobre o uso de multimídia na 
aprendizagem de línguas estrangeiras.214 Tendo em vista que, via de regra, 
glossários – ou glosas – fazem parte das ferramentas oferecidas na multimídia, 
sua utilização acaba sendo investigada também. Porém, não tratarei dessas 
pesquisas, resumindo apenas as de Chun & Plass (1996) e de Lomicka (1998) 
como exemplos.215 Outros estudos, e os respectivos resultados, são menciona-
dos por Lomicka (ibid.: 42s.).216  

213 “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) Ainda em 2004, De Schryver & Joff e (2004: 187) afi rmam: “Muito poucos dos estudos publi-
cados sobre dicionários existentes no mundo real fazem uso dessa estratégia” (sendo que a estratégia 
mencionada é o registro eletrônico das consultas, e os “dicionários existentes no mundo real” [“real-
world dictionaries”], os verdadeiros dicionários, se opõem aos glossários).
214 Veja, por exemplo, os artigos publicados na revista Language Learning and Technology, 
todos eles disponíveis na internet (<http://llt.msu.edu/archives/default.html>). 
215 Observações em De Ridder (2000: 125s.) dão a impressão de que Black et al. (1992) 
estudaram o efeito apenas de glosas; porém, no breve resumo (“Abstract”) disponível em vá-
rias páginas da internet torna-se claro que os sujeitos desse estudo tiveram acesso também a 
ilustrações visuais e a áudios. Segundo De Ridder, Black et al. investigaram a aquisição do 
vocabulário técnico em língua materna e descobriram que os participantes usaram as glosas 
signifi cativamente mais quando as palavras desconhecidas estavam realçadas (marcadas por um 
ponto preto) e que o aproveitamento das glosas (indicado pelo ato de clicar nas palavras) não 
foi infl uenciado pelo tipo de leitura (procura das informações essenciais vs. leitura detalhada). 
Na pesquisa de Laufer & Hill (2000) – que será resumida em 6.2 – havia links para áudios de 
pronúncia, mas como esses praticamente não foram aproveitados e como não existiam links 
para imagens ou vídeos, considero que ela não investigou material de multimídia. 
216 Um estudo mencionado por vários autores é o de Lyman-Hager et al. (1993), que Lomicka 
resume da seguinte maneira: “Lyman-Hager et al. (1993) examinaram a aquisição do voca-
bulário de alunos de francês de nível intermediário e suas escolhas de glosas. Eles concluíram 
que os estudantes que trabalhavam com o programa multimídia baseado num trecho do conto 
Une Vie de Boy, de F. Oyono, conseguiram reter melhor as palavras do que aqueles que tra-
balhavam com o texto não computadorizado. [...] Os dois grupos tinham acesso a glosas: o 
grupo do computador tinha acesso a anotações multimídia, e o grupo do texto podia consultar 
as mesmas glosas, mas impressas. Imediatamente após a leitura, os sujeitos foram solicitados a 
fazer um protocolo escrito de evocação. Uma semana depois, foi feita uma discussão em sala de 
aula, seguida de um quiz de vocabulário sobre as palavras ´cruciais´ no conto.”
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Visto que há uma diferença considerável entre glossários/glosas e ver-
dadeiros dicionários, dedico um subcapítulo a cada um desses dois tipos. 

Seria vantajoso subdividir mais ainda – diferenciando conforme os 
métodos empregados e as circunstâncias de uso –, porém, tendo em vista o 
número relativamente reduzido de pesquisas sobre consultas em meio eletrô-
nico, limito-me à referida divisão. O fato é que, na maioria, os estudos resu-
midos em 6.1 e 6.2 investigaram o efeito do uso, e não apenas o uso efetivo. 

  

6.1 Glosas eletrônicas

O termo glosa tem várias acepções. Nenhuma das duas que interessam 
à metalexicografi a está registrada no Dicionário de Usos do Português do Brasil. 
Contudo, tanto o Dicionário Houaiss da língua portuguesa quanto o Novo Au-
rélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa trazem o signifi cado “ano-
tação marginal ou interlinear” (Aurélio). 

As glosas – nessa acepção – estão na origem dos glossários e dos dicio-
nários. Veja a explanação de Osselton (1983: 14) para o caso da Inglaterra 
medieval: 

Encontramos [nos textos latinos da era anglo-saxônica] glosas interlinea-
res, isto é, equivalentes ingleses de palavras latinas escritos entre as linhas 
dos manuscritos para ajudar aqueles leitores cujo conhecimento do latim 
era imperfeito. [...] [Mas] perde-se muito tempo quando se escreve o sig-
nifi cado da mesma palavra cada vez que ela aparece, de modo que surgiu 
o hábito de se escreverem listas de palavras-chave quer na margem das 
páginas quer num apêndice.

São essas listas – elaboradas a partir de glosas interlineares ou marginais 
– que constituem os primeiros glossários, os quais evoluíram para verdadeiros 
dicionários (cf. Osselton ibid., apud Welker 2005: 64).

Em (meta)lexicografi a, o termo inglês gloss é empregado ainda em ou-
tros sentidos. Ao tratar dos elementos diferenciadores nos dicionários bilín-
gües, Welker (2005: 207) afi rma: 

Manley et al. ([1988]: 286s.) criticaram o fato de que esse termo [gloss] ha-
via sido empregado para designar coisas bem diversas. Em Zgusta (1971: 
329ss.) e Kromann et al. (1984: 194), ele se refere a quase todos os tipos 
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de elementos diferenciadores. Hausmann & Werner (1991: 2737), ape-
sar de ter uma concepção bem mais restrita, ainda incluem os sinônimos 
e hiperônimos entre as glosas. Já em Métrich (1993: 107ss.), Carvalho 
(2001: 121ss.) e Welker (2003: 87ss.), elas só abrangem elementos para 
os quais não se usam outros termos, a saber, explicações que podem ter 
várias formas.

O que nos interessa aqui são as glosas no sentido de “anotação margi-
nal ou interlinear”, com a diferença de que estamos falando de glosas eletrô-
nicas (ou glosas online), o que quer dizer que as anotações não estão escritas 
à margem ou entre as linhas de um texto impresso, devendo ser acessadas no 
computador mediante o uso do mouse.

Como estamos tratando de algo que certos autores chamam de di-
cionário eletrônico, vamos considerar glosas aqui as anotações verbais – tra-
duções, defi nições ou explicações – que foram acrescidas a textos para 
facilitar a compreensão ou tradução. Entretanto, cabe mencionar que, 
segundo Roby (1999: 96) – que estabelece uma detalhada taxionomia 
– há, nessa mesma função, vários tipos de glosses: por exemplo, em forma 
de imagens, de vídeos ou de áudios. Existe também a possibilidade de os 
próprios aprendizes – consultando dicionários – acrescentarem glosas de 
palavras desconhecidas aos textos antes de passar à leitura; porém, as glo-
sas cujo uso foi investigado nos trabalhos resumidos a seguir são sempre 
traduções, defi nições ou explicações fornecidas pelos autores dos respec-
tivos materiais de ensino.   

Já foi dito acima que, via de regra, a palavra a ser consultada é traduzi-
da ou defi nida de acordo com o contexto. Mas existe também a possibilidade 
de o autor do material didático oferecer glosas eletrônicas que se parecem 
com os verbetes dos dicionários, ou seja, onde o usuário teria que escolher a 
acepção adequada. 

Uma terceira possibilidade é a indicação de um “signifi cado geral” da 
palavra consultada. Roby (1999: 95) lembra que Widdowson (1978: 86), 
embora não pensando nas possibilidades do meio eletrônico, havia diferen-
ciado entre “glosas de signifi cado” e “glosas de valor”:

[...] glosas de signifi cado dão a “defi nição” de um item lexical, enquanto 
glosas de valor dão o signifi cado de uma palavra em determinado contex-
to. As glosas de signifi cado são essencialmente defi nições de dicionário; 
por isso, os leitores podem ter que fazer algum processamento para fazer 
caber essa defi nição “genérica” no texto que estão lendo.  (Roby: ibid.) 
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Widdowson – ainda segundo Roby – chamou a atenção ao fato de 
que seria importante para o leitor saber quais desses dois tipos de glosas são 
oferecidos, pois, se ele pensa que a glosa indica o signifi cado geral, quando, 
na verdade, é mostrada apenas a acepção cabível no contexto, ele pode ter 
difi culdades quando encontra a mesma palavra em outro contexto. Se, ao 
contrário, ele acha que uma glosa que apenas mostra o signifi cado geral dá a 
tradução ou defi nição adequada no respectivo contexto, ele pode não com-
preender o sentido do texto.

De qualquer modo – repetindo mais uma vez – na grande maioria dos 
estudos sobre o uso de glosas eletrônicas, essas glosas, ou anotações, indica-
vam o sentido que a palavra desconhecida tinha no contexto.

Haja vista que glosas não são dicionários, as pesquisas sobre glosas 
em textos impressos não são tratadas neste livro. Os estudos sobre o uso de 
glosas eletrônicas foram incluídos neste capítulo – como já foi dito – somente 
porque vários autores se referem a elas como sendo “dicionários eletrônicos”. 
Quanto a investigações sobre o efeito de glosas impressas, Lomicka (1998: 
41s.) cita alguns trabalhos e menciona os resultados. Essa autora é de opinião 
de que “apesar do debate perpétuo, glosas continuam um auxílio comum e 
aceitável em muitos livros-texto de línguas estrangeiras” (ibid.).217 

Blohm (1982) 
[Roby (1999: 97)]

Essa pesquisa, talvez a primeira sobre o uso de glosas eletrônicas, foi 
resumida sucintamente por Roby (1999: 97): 

Blohm (1982) fez um dos primeiros estudos [“an early study”] sobre glosas 
eletrônicas. Ele pretendeu descobrir se paráfrases em glosas [...] poderiam 
ajudar os alunos a compreender uma passagem que eles estavam lendo no 
computador. Tentou também detectar se o número de glosas acessadas in-
fl uenciaria o volume do que eles recordariam. Ele descobriu que os sujei-
tos com acesso às glosas se lembravam de signifi cativamente mais do que 
os sujeitos nos grupos de controle que não tinham acesso às glosas.218

217 Na pesquisa sobre estratégias de leitura de Hosenfeld (1977), os sujeitos puderam consultar 
glosas ou um glossário, não dicionários. Já em dois estudos de caso posteriores da mesma auto-
ra, os alunos (segundo Cavalcanti 1989: 147) tiveram acesso a um dicionário. 
218 Aparentemente, os participantes da pesquisa fi zeram a leitura em LM, pois Roby diz que 
uma outra autora não citou trabalhos sobre o uso de glosas durante a leitura em LM e que o 
estudo de Blohm permite alguns insights nessa área.
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Roby critica o fato de que Blohm não mediu, ou não revelou, a infl u-
ência do uso das glosas sobre o tempo de leitura. 

**********

Leffa (1991, 1992, 1993, 2001)

Em vários artigos, esse autor brasileiro trata brevemente do pro-
blema do uso de dicionários tradicionais durante a leitura em língua es-
trangeira e principalmente da utilização de um “dicionário eletrônico” ou 
“glossário” por ele desenvolvido. Embora seja verdade que no programa 
usado tem que estar embutido um dicionário – do tipo (1) daqueles men-
cionados no início do capítulo –, os consulentes, na realidade, não estão 
em contato com um verdadeiro dicionário ou glossário, e sim com glosas. 
Isso fi ca bem claro em Leffa (1992: 68s.), onde o autor, depois de ter cha-
mado a atenção para as difi culdades inerentes às consultas a dicionários 
tradicionais, explica:

[...] a maioria das decisões é tomada automaticamente pelo programa, e 
ao leitor – no instante em que ele pressiona uma tecla – é mostrado um 
verbete que mais se aproxima do item lexical da passagem do texto. Como 
o programa esquadrinha o texto em busca de expressões idiomáticas, uma 
expressão como ´put up with´ pode ser tratada globalmente e apresenta-
da ao leitor como um único item lexical, poupando-lhe tempo de várias 
maneiras.

Em Leffa (2001), encontram-se mais explanações sobre o software, 
agora integrado no Projeto ELO (Ensino de Línguas On-line):

O Projeto ELO é um sistema de autoria, com vários componentes, entre 
os quais está o dicionário. Existem no momento três dicionários: (1) por-
tuguês/português, (2) espanhol/português e (3) inglês/português, sendo 
este último o mais completo dos três, com cerca de 27.000 verbetes.

Aproveitando esse sistema, o professor pode decidir a quais glosas os 
alunos terão acesso:

No módulo do aluno, depois que a atividade foi produzida, ao correr o 
mouse sobre o texto, cada segmento é discretamente destacado, mudando 
de cor e mostrando que há por trás da palavra um link para uma tradução 
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ou explicação. Se o aluno clicar na palavra com o mouse, aparece a tra-
dução, tão geral ou específi ca quanto desejar o professor no momento de 
preparar a atividade. (Leffa 2001)

Nos seus trabalhos de 1991, 1992 e 1993, o autor relata uma pesquisa 
sobre o uso desse software na qual queria verifi car a efi cácia das glosas (ou do 
“dicionário eletrônico”) na leitura de textos em inglês.

Foram selecionados 20 estudantes de inglês, de nível iniciante ou “pré-
intermediário”. Cada um leu dois pequenos textos de cerca de 100 palavras, 
sendo um com a ajuda de um DB comum (com 40.000 verbetes) e o outro 
com a ajuda das glosas (que pertenciam a um dicionário, embutido no software, 
de apenas 4.700 entradas). Os textos foram escolhidos aleatoriamente entre 
cinco textos jornalísticos de tamanho e grau de difi culdade semelhantes.

Para verifi car a compreensão, Leffa solicitou aos sujeitos que traduzissem 
os textos para o português, pois a compreensão foi defi nida como “a capacidade 
de recuperar as unidades de idéia numa tarefa de tradução” (Leffa 1992: 70). As 
traduções foram avaliadas por duas pessoas independentemente.

Resultados:

Com as glosas eletrônicas, os sujeitos entenderam em média 86,10% do 
texto, com o DB, apenas 62,70%. A diferença é signifi cativa estatistica-
mente. 
Com as glosas, a tradução durou em média 13,05 minutos, com o DB, 19 
minutos, ou seja, signifi cativamente mais. Leffa (ibid.: 72) pondera ainda 
que, levando-se em conta que nessas medidas de tempo está incluído o 
tempo gasto para escrever a tradução (que é, em média, igual nos dois 
modos de consulta), a diferença entre as consultas às glosas e ao DB foi, 
na verdade, bem maior. 

Em Leffa (2001), onde o autor não se refere a essa pesquisa e sim ao 
Projeto ELO, ele afi rma:

Em termos de compreensão, em caráter ainda informal e partindo dos 
comentários dos próprios alunos e de alguns protocolos iniciais colhi-
dos durante a leitura, os resultados parecem sugerir que a compreensão 
aumenta com o uso do dicionário eletrônico [isto é, com as consultas às 
glosas]. Frases que não eram compreendidas com texto impresso e dicio-
nário tradicional, tiveram um nível melhor de compreensão. Consideran-
do que os alunos eram de diferentes níveis de competência lingüística, 
não se observou muita diferença entre alunos principiantes e adiantados, 
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o que sugere que o dicionário parece ser mais útil àqueles que têm menos 
conhecimento da língua. 

No resumo do relato de Coura Sobrinho (1998) em 5.2.2, foi dito que 
a tradução não é a solução ideal para medir-se a comreensão, mas os sujeitos 
daquele estudo podiam consultar apenas um dicionário monolíngüe, ao pas-
so que, no caso de Leffa, o DB e as glosas já forneciam os equivalentes.

No trabalho de 1991, o autor relata ainda uma pequena enquete sobre a 
utilização do “dicionário eletrônico”. O relato foi resumido no capítulo 2.2.

Cabe destacar o pioneirismo de Leffa na pesquisa brasileira sobre o uso 
de dicionários, em especial sobre glosas eletrônicas.

**********
Roby (1991) 
[Roby (1999: 98)]

O próprio autor resumiu esse estudo em Roby (1999: 98):

Eu realizei uma verifi cação empírica do uso de dicionários e de glosas por 
parte de alunos universitários norte-americanos estudando espanhol. Sua 
tarefa foi ler um resumo biográfi co tirado de uma revista [...]. Empreguei 
um desenho experimental de 2 x 2 (modo de apresentação x suporte se-
mântico). Os modos de apresentação eram papel [isto é, texto impresso] e 
computador. Os dois tipos de suporte semântico eram apenas o dicionário 
e o dicionário + glosas. Os quatro grupos de tratamento eram portanto: a) 
dicionário de papel; b) dicionário e glosas, ambos em papel; c) dicionário 
eletrônico; d) dicionário e glosas, ambos eletrônicos. Os verbetes do DE 
eram os mesmos do dicionário impresso. As glosas tinham sido escritas 
por mim especialmente para o estudo. Os grupos que usaram o computa-
dor acessaram o suporte semântico clicando o mouse. As medidas depen-
dentes foram o tempo de leitura, o número de consultas e a compreensão. 
Os sujeitos também preencheram um breve questionário a respeito de sua 
prática normal de leitura e de uso de dicionários, e eles foram solicitados 
a expressar sua opinião sobre os modos de apresentação e sobre os auxílios 
à compreensão utilizados no estudo.

Resultados (como resumidos por Roby 1999):

Os sujeitos dos grupos (b) e (d) – que puderam usar o dicionário e as 
glosas – leram o texto em um tempo signifi cativamente menor do que os 
outros.
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Os alunos com acesso ao computador fi zeram signifi cativamente mais 
consultas do que os outros.
Não houve diferença entre os quatro grupos no teste de compreensão.
Os sujeitos com acesso ao computador mostraram maior satisfação com o 
“suporte semântico” do que os outros.

**********

Hulstijn (1993) 

Essa pesquisa é uma das mais citadas, provavelmente porque ela trata 
tanto da inferência e da infl uência da tarefa quanto de consultas, além de ter 
sido muito bem desenhada. Às vezes, afi rma-se que Hulstijn estudou a uti-
lização de dicionários, mas em nenhum momento o autor emprega o termo 
dicionário ao referir-se a sua investigação, preferindo falar simplesmente de 
consultas (look-up, consultation) ou de traduções (translation facility). Apenas 
quando discute o problema da inferência, recomenda que os professores ensi-
nem os alunos “a conferirem, em casos de dúvida, a correção de sua inferên-
cia, consultando um dicionário” (p. 142).

Na sua pesquisa, as consultas foram feitas a glosas eletrônicas. Vejamos 
a descrição que Coura Sobrinho (2000: 83s.) dá no seu resumo (semelhante 
àquele constante em Coura Sobrinho 1998: 54s.):

[...] Hulstijn (1993) usou o computador na coleta de dados, de forma 
que as consultas fossem registradas automaticamente, sem o conhe-
cimento dos consulentes. Os textos eram fornecidos tanto impressos 
quanto na tela do computador, e as traduções das palavras desconhe-
cidas dos leitores (identifi cadas por um teste piloto) podiam ser aces-
sadas bastando pressionar a tecla ‘Enter’ sobre a mesma. O mesmo 
procedimento fazia desaparecer as informações sobre a palavra. Assim, 
o comportamento de consulta fi cava registrado eletronicamente para 
cada indivíduo.219

219 Nos seus resumos, Coura Sobrinho emprega tanto o termo dicionário quanto glossário. Po-
rém, ele deixa bem claro que “não foi colocado à [...] disposição um dicionário on-line conten-
do informações normalmente presentes em dicionários bilíngües impressos, mas um glossário 
bastante simplifi cado” (p. 84). De acordo com as explicações dadas no início deste subcapítulo, 
não deveria ser empregado nem mesmo o termo glossário, e sim o de glosas.
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Como consta no título do artigo, o autor queria verifi car em que casos 
aprendizes que lêem um texto em LE consultam o signifi cado de palavras 
desconhecidas e qual a infl uência de diferentes tarefas e de diferenças entre os 
leitores sobre as consultas.

Os sujeitos eram 82 alunos holandeses de segundo grau que tinham 
estudado inglês durante quatro ou cinco anos. Foram feitos dois testes 
para medir seu nível de conhecimento vocabular e sua capacidade de in-
ferência. 

Para responder às perguntas da pesquisa, Hulstijn fez dois experi-
mentos. 

Primeiro experimento
44 dos 82 alunos holandeses foram solicitados a ler um texto em in-

glês de 772 palavras. Para 109 delas, supostamente desconhecidas ou pouco 
conhecidas, existiam glosas (isto é, equivalentes, traduções). Os 44 sujeitos 
haviam sido divididos aleatoriamente em dois grupos: um recebeu a tarefa de 
fazer um resumo de cerca de dez linhas, o outro teve que responder a doze 
perguntas sobre o texto. Desse modo, o autor pretendia saber se o tipo de ta-
refa infl ui nas consultas. Ele imaginou que o primeiro grupo fosse ler o texto 
apenas globalmente e sentisse menos necessidade de verifi car o signifi cado das 
palavras desconhecidas do que o outro grupo, que precisava ler o texto mais 
detalhadamente.

Resultados:
As diferenças nos escores médios dos dois grupos não foram estatistica-
mente signifi cativas, o que mostra que a distribuição aleatória dos sujeitos 
tinha sido bem-sucedida.
Quanto às consultas, existiam enormes diferenças individuais, mas não 
havia diferença signifi cativa entre os dois grupos, ou seja, o tipo de tarefa 
não infl uiu. O autor supõe que isso se deva ao tipo de texto, no qual é 
contada uma estória misteriosa, de modo que os alunos do primeiro grupo 
não sabiam quais fatos seriam importantes para seu resumo.

Segundo experimento
O objetivo foi investigar se o grau de relevância das palavras num texto 

e o grau em que o signifi cado de palavras desconhecidas pode ser inferido 
(“inferability”) infl uem nas consultas. A hipótese era que palavras relevan-
tes seriam consultadas mais do que as irrelevantes, e aquelas cujo signifi cado 
pode facilmente ser inferido seriam consultadas menos.
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No mesmo texto usado no primeiro experimento, 16 palavras foram 
substituídas por palavras inventadas (para garantir que nenhum sujeito as 
conhecesse). 8 dessas palavras artifi ciais estavam em parágrafos sobre os quais 
havia 8 perguntas. Era praticamente impossível respondê-las sem saber o sig-
nifi cado das palavras, de forma que seria necessário consultá-las. As outras 
8 palavras inventadas encontravam-se em parágrafos sobre os quais não se 
faziam perguntas. Desse modo, estabeleceu-se uma diferença na relevância 
dos dois grupos de palavras.220

A infl uência da inferência foi verifi cada da seguinte forma: as 8 pala-
vras de cada um dos dois grupos haviam sido escolhidas de tal maneira que 
seria fácil inferir o signifi cado da metade, e difícil inferir o signifi cado das 4 
restantes. Foi feito um teste com um grupo de leitores experientes para garan-
tir-se que as escolhas estivessem certas.

Desse experimento participaram os outros 38 alunos (do total de 82 
sujeitos).

Resultados:
As palavras relevantes foram consultadas signifi cativamente mais do que 
as irrelevantes.
Não houve diferença signifi cativa – no número de consultas – entre pala-
vras cujo signifi cado podia ser facilmente inferido e as outras.

A análise dos dados dos dois experimentos permitiu ao autor chegar 
ainda as seguintes conclusões:

Os sujeitos com nível maior de conhecimento vocabular consultaram me-
nos palavras do que os outros. (Hulstijn reconhece na p. 144 que a evidên-
cia desse fato foi “modesta”.)
Contradizendo a hipótese, os alunos com maior capacidade de inferência 
não consultaram menos palavras do que os outros. O autor imagina que 
isso seja devido à decisão desses sujeitos de consultar as glosas (“look-up 
facility”) para conferir se suas inferências estavam corretas.
Os alunos não consultaram todas as palavras desconhecidas, nem mesmo 
todas as palavras relevantes. Hulstijn conclui que esses sujeitos foram “ca-
pazes de ler um texto em LE de maneira estratégica” (p. 144).

**********

220 Hulstijn deixa implícito que – obviamente – foram fornecidas glosas com as traduções das 
palavras inventadas. Apenas uma vez (p. 143) ele menciona o fato de que foi consultado o 
signifi cado dessas palavras.
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Chun & Plass (1996)

Essa pesquisa tem como foco o uso de multimídia no ensino de lín-
guas estrangeiras, mais exatamente na compreensão de leitura. Os autores 
investigaram várias questões, mas aqui restrinjo-me a resumir aquilo que diz 
respeito ao uso de glosas, que eles chamam de “anotações”.

Os sujeitos eram 160 universitários norte-americanos que estavam 
estudando alemão com o Cyberbuch Böll, um programa de multimídia 
em torno de um conto do escritor alemão Heinrich Böll. Nem todos par-
ticiparam de todas as etapas da pesquisa. Depois de ver um vídeo sobre 
o conteúdo do conto, eles tiveram que ler o texto, no qual havia glosas 
para 82 das 762 palavras. Todas as glosas ofereciam defi nições em alemão 
e/ou inglês, algumas também imagens ou vídeos. Ao se clicar sobre uma 
dessas palavras supostamente desconhecidas, apareciam ícones dos tipos 
de glosas disponíveis, e os estudantes podiam escolher uma ou várias das 
glosas clicando nesses símbolos.

Após a leitura, 103 sujeitos fi zeram um teste de vocabulário com 36 
das palavras alemãs para as quais existiam glosas, sendo que em um terço 
delas havia: (a) apenas uma defi nição, (b) defi nição e imagem e (c) defi nição 
e vídeo, respectivamente. 

Por último, os 103 alunos tiveram que fazer um resumo do conto em 
inglês, sua LM, e esse resumo foi avaliado contando-se o número de pro-
posições corretas. Na contagem, observou-se se as proposições continham 
palavras para as quais existiam glosas dos três tipos mencionados no parágrafo 
anterior.

Resultado (p. 513):

Pela análise dos resumos, percebeu-se que os sujeitos se lembraram 
significativamente mais de palavras com glosas do tipo (b) ou (c) 
– ou seja, com elementos visuais acrescidos às traduções/definições 
verbais – do que com glosas do tipo (a). Entre os dois extremos, en-
contram-se palavras sem glosas. Esse último fato é explicado pelos 
autores da seguinte maneira: “Uma possível explicação do fato de 
que o não fornecimento de anotações parece ser  melhor do que o 
fornecimento de anotações apenas verbais é que as frases que eram 
mais simples em termos de conteúdo não continham palavras com-
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plexas ou abstratas que necessitassem de explicações ou anotações.” 
(p. 515)221 

**********

Lomicka (1998) 

Como Chun & Plass (1996), a autora queria investigar o efeito de 
diferentes tipos de glosas eletrônicas, que ela divide em “tradicionais” (for-
necendo defi nições e equivalentes) e “estendidas” (acrescentando imagens, a 
pronúncia e outras informações às defi nições e equivalentes).

Os sujeitos eram doze universitários norte-americanos, de 18 a 30 anos 
de idade, que estavam no segundo semestre de um curso de francês. Infeliz-
mente, Lomicka não informa o nível lingüístico desses alunos.

A tarefa era a leitura de trechos de um poema em francês, para o qual 
haviam sido elaboradas glosas, ou “anotações”, em multimídia. 

Antes da realização da tarefa, os sujeitos receberam explanações sobre a 
leitura em LE, sobre o programa de multimídia e sobre o poeta e seu país de ori-
gem. Também receberam instruções sobre o protocolo oral que eles deviam fazer 
durante a leitura: “Eles foram solicitados a pensar em voz alta [isto é, a dizer] tudo 
o que lhes vinha à mente enquanto estavam lendo o texto, a dizer quais glosas 
estavam usando e justifi car sua escolha [...] e fi nalmente expressar, após cada dez 
linhas de texto, o que entendiam de cada linha do contexto do poema.”

Os protocolos orais foram gravados, e todas as consultas foram regis-
tradas eletronicamente.

Os doze sujeitos foram divididos em três grupos de quatro alunos: o 
primeiro não tinha acesso a glosas, o segundo tinha acesso às glosas “tradicio-
nais” e o terceiro podia consultar as glosas “estendidas”.

Os resultados gerais apresentados pela autora – após comentários sobre 
o comportamento de determinados alunos – não são muito nítidos, e ela está 
consciente das limitações da pesquisa, devidas principalmente ao pequeno 
número de sujeitos. Lomicka observa o seguinte (p. 49): 

221 Outros resultados, que não dizem respeito às glosas, mas que vale a pena mencionar, foram: 
1) Assistir ao vídeo (considerado um “advance organizer”) antes da leitura do texto melhorou 
o desempenho na redação do resumo (p. 512). 2) Não havia nenhuma correlação entre o nú-
mero de palavras consultadas e os escores obtidos no resumo (p. 514). Segundo os autores, esse 
último dado confi rma os resultados de Bensoussan, Sim & Weiss (1984) e Hulstijn (1993), 
segundo os quais não existe uma correlação entre número de consultas e desempenho em testes 
de vocabulário.
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Os dados do protocolo oral, junto com os dados dos registros eletrônicos, 
parecem sugerir que o maior obstáculo para esse grupo de leitores em L2 
possa ter sido o vocabulário.222

Enquanto alguns participantes consultaram as glosas em inglês e francês 
para verifi car simplesmente as defi nições das palavras, outros usaram as ano-
tações para conferir suposições. Seu uso das glosas estava orientado para o 
objetivo de traduzir e parafrasear, com a fi nalidade de alcançar um nível míni-
mo de compreensão. Essa tendência é evidente também no grupo C, no qual 
os dados dos registros indicam que, mesmo quando todas as glosas estavam 
disponíveis, os leitores escolhiam primeiro as glosas com as defi nições.  

**********

Nagata (1999) 

Os sujeitos desse estudo foram 26 alunos do segundo semestre de um 
curso de  japonês como LE (provavelmente na Universidade de São Francisco). 
Havia um chinês e um coreano fl uentes em inglês, que era a LM dos outros 24. 

Tendo criado um software chamado Banzai Readings, a autora que-
ria investigar a efi cácia de dois tipos de glosas que existem nesse software 
dentro de textos japoneses: um tipo consiste simplesmente em uma tradu-
ção de palavras ou de estruturas gramaticais; no outro, há, cada vez, duas 
traduções, uma correta e uma errada (Nagata chama esse tipo de “glosa 
de múltipla escolha”); usarei as siglas GS (glosa simples) e GE (glosa de 
escolha). No caso das GEs, o programa avisa imediatamente o aluno se 
escolheu a opção correta. 

A hipótese era que as GEs seriam mais efi cazes porque causariam um 
“processamento cognitivo” mais profundo.

Os 26 sujeitos foram divididos aleatoriamente em dois grupos de 13 
alunos: o grupo das GSs (GGS)  e o grupo das GEs (GGE).

Num pré-teste, foi comprovado que não havia diferença signifi cativa 
entre os dois grupos quanto aos conhecimentos de vocabulário e de estruturas 
gramaticais.

No estudo principal, a tarefa dos sujeitos foi ler, no monitor do com-
putador, um texto em japonês de 260 palavras e traduzir, no “pós-teste”, 20 
palavras e 3 estruturas gramaticais para o inglês.223 As palavras e as estruturas 

222 A autora é tão prudente em relação aos resultados que junta, na mesma frase, as palavras 
seem, suggest e may.
223 Por “estruturas gramaticais”, Nagata entende três fatos gramaticais do japonês que são 
traduzidos por “não tanto quanto”, “porque” e “com”.
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estavam marcadas e numeradas no texto, e para cada uma das palavras existia 
uma glosa, enquanto para cada uma das estruturas gramaticais havia duas 
glosas (isto é, duas frases-exemplos e suas traduções). 

Obviamente cada grupo de sujeitos teve acesso a um tipo diferente de 
glosas (GS, GE).

Um mês depois, foi feito um teste de retenção, no qual os alunos tive-
ram que traduzir novamente as mesmas palavras e estruturas gramaticais.

Resultados:

No pós-teste, o GGE obteve escores signifi cativamente melhores do que o 
outro (de modo que a hipótese foi confi rmada).
As palavras-alvo tendo ocorrido com freqüência variada no texto, notou-se 
que as de maior freqüência tendiam a garantir escores melhores.
No teste de retenção, não houve diferença signifi cativa entre o GGS e o 
GGE no caso das palavras, mas sim no caso das estruturas gramaticais 
(onde o GGE obteve escores melhores). De qualquer modo, os resultados 
pioraram muito em relação ao pós-teste, indicando que a ocorrência em 
uma única lição “não é sufi ciente para permitir a retenção de longo prazo” 
(p. 9 do texto disponível na internet).

A autora mostra ainda diferenças nos resultados referentes às estruturas 
gramaticais, mas como havia apenas três dessas estruturas, difi cilmente pode-
se chegar a uma conclusão geral a esse respeito.

**********

Laufer (2000) 

A autora quis comparar a infl uência de glosas marginais impressas e de 
glosas eletrônicas sobre a retenção de palavras. 

Os sujeitos eram 55 universitários israelenses de inglês de nível avan-
çado. Eles tinham que ler um texto de 621 palavras, no qual existiam glosas 
para 10 palavras e expressões raras (escolhidas num pré-teste), as quais esta-
vam destacadas. Depois, tinham que fazer, numa folha de papel, um teste de 
múltipla escolha sobre o signifi cado das palavras. 

Em seguida, os sujeitos receberam uma lista com as 10 palavras-alvo, 
devendo fornecer uma tradução ou uma explicação em inglês (TR1 = teste de 
retenção 1). O mesmo teste foi feito duas semanas mais tarde (TR2). 
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Laufer tinha formado dois grupos: 31 sujeitos leram o texto impresso 
numa folha, em cuja margem havia as glosas (apenas os equivalentes em he-
breu), e 24 leram o texto no monitor de um computador. 

Quando esses últimos clicavam numa das palavras raras e destaca-
das, abria-se uma janela, na qual havia três opções de glosas: a) o equiva-
lente hebreu; b) a defi nição em inglês; c) um exemplo de uso. Os alunos 
podiam escolher qualquer uma dessas opções, além de combinar duas ou 
três. 

Pelo registro eletrônico (nas chamadas log fi les), a pesquisadora pôde 
verifi car quais palavras foram consultadas, qual tipo de informação foi pro-
curada, quantas vezes a mesma palavra foi consultada e quanto tempo foi 
gasto.

Constatou-se que os estudantes limitaram-se aos seguintes tipos de 
consulta: apenas o equivalente hebreu; equivalente hebreu e defi nição em 
inglês; e equivalente, defi nição e exemplo de uso. 

A avaliação das respostas no TR1 e no TR2 foi feita da seguinte manei-
ra: 0 ponto para tradução errada ou nenhuma resposta; 1 ponto para respos-
tas semanticamente próximas do signifi cado; e 2 pontos para uma tradução 
ou explicação correta. Portanto, o máximo de pontos seria 20 (10 palavras/
expressões vezes 2 pontos).

Resultados relativos à retenção de palavras:

Tanto no TR1 quanto no TR2, as glosas eletrônicas levaram a escores sig-
nifi cativamente maiores do que as glosas na folha de papel (TR1: 87,6% 
de acertos vs. 19,35%; TR2: 24% vs. 4,4%).
Os 17 alunos que, nas glosas eletrônicas, olharam apenas o equivalente 
obtiveram escores levemente inferiores aos que olharam as outras informa-
ções disponíveis. Porém, seus resultados também foram muito melhores 
do que os dos sujeitos do outro grupo, que dispunham dos mesmos equi-
valentes (TR1: 73% vs. 19%; TR2: 19% vs. 4,4%).  
Comparando-se as três opções que o grupo das glosas eletrônicas escolheu, 
verifi cou-se que no TR1 não houve diferenças signifi cativas, mas no TR2 o 
efeito da combinação “tradução + defi nição + exemplo” foi muito melhor. 
Eis os dados: 

só tradução: TR1 – 82,91%; TR2: 27,09%;
tradução + defi nição: TR1 – 90%; TR2 – 0%;
tradução  + defi nição + exemplo: TR1 – 100%; TR2 – 100%.

O melhor resultado obtido pelos alunos que tinham as glosas eletrôni-
cas é explicado por Laufer com as seguintes palavras (p. 852s.): 
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Uma das razões pode ter a ver com o impacto visual produzido por uma 
palavra que está embutida numa janela e que aparece numa posição proe-
minente na tela do computador [...]. Uma outra explicação está relaciona-
da com a ´hipótese do envolvimento´ proposta por Laufer e Hulstijn (no 
prelo). A hipótese afi rma que tarefas que criam a necessidade de se usar 
determinada palavra, de procurar seu signifi cado e de fazer uma ´avalia-
ção´ (uma decisão que envolve os processos de seleção e de combinação) 
terão um efeito melhor sobre a retenção de palavras do que tarefas que 
não induzem os três citados elementos de envolvimento. [...] O grupo do 
computador [...] estava ativamente envolvido na procura pelos signifi ca-
dos das palavras-alvo.

Quanto às diferenças encontradas no efeito dos três tipos de consultas 
às glosas eletrônicas, a autora reconhece que sua base de dados é muito peque-
na, pois a opção “tradução + defi nição + exemplo” foi escolhida apenas por 4 
dos 24 alunos daquele grupo e no caso de apenas 2 das 10 palavras. Mesmo 
assim, mencionando também o estudo de Laufer & Hill (2000, cf. infra), 
Laufer acredita que “[...] na maioria dos casos, a combinação de informações 
lexicográfi cas em duas línguas reforça a retenção” (p. 853).

**********

De Ridder (2002) 

A autora fez uma pesquisa sobre glosas eletrônicas. Veja sua explicação:

[...] a efi cácia das próprias glosas (eletrônicas) não está em questão 
aqui, já que [...] a infl uência de glosas marginais na aprendizagem 
do vocabulário e na compreensão de textos tem sido estudada inten-
sivamente. O que é questionado aqui é se os realces – usados como 
sinalização, como indicação gráfi ca de um link levando a alguma in-
formação adicional – tem um impacto sobre o processo de leitura e/ou 
de aprendizagem da língua. Contudo, leva-se em consideração o fato 
de que os eventuais efeitos de links visíveis (isto é, realçados) ou invi-
síveis poderiam ser afetados pela tarefa de leitura envolvida (geral vs. 
específi ca).  (De Ridder ibid.: 124)

Os sujeitos eram 60 universitários holandeses, do curso de Economia, 
com nível avançado em francês. Eles tinham que ler dois textos autênticos 
franceses, de comprimento e grau de difi culdade semelhantes. Nos dois tex-
tos, existiam glosas para cerca de 112 palavras (5-6% do texto). Haviam sido 
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escolhidas palavras que pelo menos um sujeito de um pré-teste não conhecia. 
Em cada texto havia ainda 4 palavras inventadas (com glosas). 

Em um dos textos, as glosas estavam marcadas (isto é, via-se que existia 
um link para cada uma delas), no outro, as glosas eram invisíveis (mas os es-
tudantes foram informados da existência delas). Nas glosas havia equivalentes 
holandeses e defi nições ou sinônimos em francês, às vezes também alguma 
explicação. Quando se clicava na palavra a ser consultada, a glosa aparecia em 
uma janela pop-up que não cobria o texto que estava sendo lido. 

Os sujeitos foram divididos em dois grupos de 30: um recebeu uma 
tarefa específi ca para a leitura, o outro, não. Sobre a tarefa específi ca, De 
Ridder diz: “A tarefa deste estudo [‘procure e ache’] continha quatro questões, 
nas quais um ou mais itens lexicais tinham que ser encontrados: três questões 
podiam ser encontradas literalmente nos textos; para a quarta, os alunos ti-
nham que estabelecer a relação entre a informação contida em dois parágrafos 
(não necessariamente consecutivos)”.   (p. 130)

As consultas foram registradas eletronicamente, e durante a execução 
das tarefas os sujeitos foram fi lmados.

Depois da leitura houve um teste sobre 38 das palavras supostamente 
desconhecidas. Pediu-se que os alunos dissessem se achavam que as conhe-
ciam antes da leitura. Após uma semana, o mesmo teste foi repetido, porém 
com as palavras colocadas em ordem diferente. Na avaliação, não foram leva-
das em conta aquelas palavras que pelo menos 70% dos sujeitos afi rmaram já 
ter conhecido antes e cujo signifi cado eles acertaram nos dois testes.

Após o primeiro teste de vocabulário foi realizado um teste de compre-
ensão que consistiu em 8 questões de múltipla escolha e 13 perguntas abertas, 
além de um resumo. Na avaliação desse resumo, foram dados pontos para a 
menção das idéias principais e secundárias dos textos.

Também foi feita uma entrevista com perguntas gerais.
Além de responder às questões da pesquisa mencionadas na primeira 

citação, a autora queria medir o nível de concentração dos sujeitos durante a 
leitura. Para isso, ela tomou a seguinte providência: 

Durante as sessões de leitura no computador, aparecia aleatoriamente um 
retângulo [...] (no máximo, cinco vezes nos 25 minutos de leitura). Os 
estudantes foram solicitados explicitamente a clicar nele o mais rapida-
mente possível para fazê-lo desaparecer. Minha expectativa era que quanto 
mais tempo os alunos demorassem a reagir, tanto maior seria o nível de 
concentração e de interação com o texto que estavam lendo. 
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Resultados, como resumidos pela autora (p. 137):

[...] quando aprendizes de línguas estrangeiras lêem um texto no qual o 
link para uma glosa é visível (realçado), eles estão mais prestes a consultar 
a glosa. Porém, esse aumento no clicar não diminui o processo de leitura, 
e tampouco aumenta o vocabulário aprendido incidentalmente. Por outro 
lado, quando os estudantes lêem um texto no qual os links são invisíveis, 
eles tendem a clicar menos excessivamente e de modo mais bem determi-
nado, deixando espaço para a derivação do contexto [isto é, para a adivi-
nhação a partir do contexto], o que, porém, a longo prazo, não tem um 
efeito particularmente positivo sobre a aprendizagem do vocabulário. O 
fato de realçar ou não os links também não tem um impacto sobre a com-
preensão do texto. Aparentemente, os leitores adaptam suas estratégias de 
leitura e de aprendizagem do vocabulário àquela situação no monitor com 
a qual estão confrontados. Então, a tarefa de leitura não muda o compor-
tamento dos alunos com relação ao clicar, pois eles ainda clicam conside-
ravelmente mais quando há links visíveis, mesmo estando eles realizando 
uma tarefa específi ca de leitura. Entretanto, a tarefa de leitura infl uenciou 
a aprendizagem do vocabulário: uma tarefa orientada para o conteúdo 
parece diminuir a atenção dos leitores para o vocabulário.

De Ridder reconhece que os resultados poderiam ser diferentes se os 
sujeitos fossem outros, por exemplo, alunos iniciantes ou de nível interme-
diário, e/ou num outro ambiente cultural. Nas entrevistas e nas fi lmagens, 
percebeu-se também que os estudantes tinham diversos “perfi s de leitura e de 
aprendizagem”, de modo que o fato de as glosas estarem assinaladas ou não 
poderia ter um efeito diferente em sujeitos diferentes.  

**********
Ernst-Martins (2003)

A autora queria fazer um estudo parecido com aquele de Leffa (1991ss.), 
ou seja, verifi car a efi cácia do mesmo software (cf. supra Leffa 1991ss.) quan-
do utilizado como auxílio na leitura de textos em LE. A principal diferença 
foi o fato de a LE nesse caso ser o espanhol. Além disso, a autora pretendia 
comparar a infl uência não somente de DBs e do software (chamado DOL 
– Dicionário on-line bilíngüe acoplado ao texto), mas também de DMs. 

Os sujeitos foram 15 universitários brasileiros que freqüentavam o pri-
meiro semestre de espanhol, sendo, portanto, principiantes. Ernst-Martins os 
dividiu em três grupos (A, B, C), de cinco alunos cada um.
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Eles leram três textos, de diferentes graus de difi culdade. Cada texto 
foi lido por cada grupo com o apoio de um tipo de dicionário diferente. Por 
exemplo, o grupo A usou o DM no texto 1, o DB no texto 2 e o DOL no 
texto 3.

A compreensão foi verifi cada por meio da tradução que os sujeitos fi -
zeram de cada texto. Essas traduções foram avaliadas por um outro professor. 
Foi “atribuída uma nota entre zero e dez para cada texto analisado, descon-
tando-se 0,1 (um décimo) para cada erro cometido, efetuando-se, após, uma 
média de acertos por modalidade de dicionário” (p. 55s.). Também mediu-se 
o tempo gasto na tradução.

A autora analisa detalhadamente os dados obtidos, relacionando as 
notas dos três grupos com os graus de difi culdade dos textos e com o tempo 
gasto.

Resultados gerais:

Baseando-se nas notas médias relativamente altas (acima de 8,43), a autora 
acredita que todos os dicionários ajudaram na compreensão dos textos.
O DOL auxiliou mais do que os dois outros dicionários (sendo que o DM 
fi cou em segundo lugar), porém as diferenças não eram estatisticamente 
signifi cativas. 
Como as médias obtidas com a ajuda do DOL, nos três textos, “apre-
sentam uma variação homogênea, em comparação aos outros dois tipos 
de dicionários”, Ernst-Martins acredita que esse “resultado indica que o 
DOL permitiu que informantes menos profi cientes tivessem praticamente 
o mesmo desempenho dos mais profi cientes”.
Usando o DOL, os alunos gastaram menos tempo para fazer a tradução; 
com o DB, eles demoraram um pouco mais, e com o DM bem mais.

Portanto, levando-se em conta tanto o grau de compreensão, indicado 
pelas notas, quanto o tempo gasto, o DOL foi nitidamente mais efi ciente – o 
que não surpreende. 

 Provavelmente, o resultado não teria sido diferente se a pesquisa tives-
se sido feita de maneira diferente; entretanto, não posso deixar de relembrar 
que a tradução não é a forma ideal de se medir a compreensão (cf. a observa-
ção crítica no resumo de Coura Sobrinho 1998 em 5.2.2). Também teria sido 
melhor se Ernst-Martins tivesse verifi cado quais palavras os alunos consulta-
ram. Mas, de qualquer maneira, esse estudo constitui uma boa contribuição 
brasileira para as pesquisas sobre o uso de dicionários.  
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6.2 Dicionários eletrônicos

Sobre dicionários eletrônicos – acessíveis na internet ou existindo em 
CD-ROM – há muitos trabalhos em que suas funções, facilidades de bus-
ca e problemas são abordadas. Veja, por exemplo, Nesi (1996a), Storrer & 
Freese (1996), Winkler (1998), Nesi (1999b), Leech & Nesi (1999), Petelenz 
(2001), Brito (2002), Campoy Cubillo (2004), Tono (2004).224 Além disso, 
existem resenhas de determinados dicionários. Portanto, e tendo em vista 
que este livro trata especifi camente do uso, abstenho-me de explicar como 
funcionam dicionários eletrônicos.

Seguem os resumos das poucas pesquisas sobre sua utilização. Apenas 
Aust, Kelly & Roby (1993), Nesi (2000a), Tono (2000) e Laufer & Levitzky-
Aviad (2006) compararam DEs com dicionários tradicionais quanto ao efei-
to do uso sobre os escores obtidos em testes. Winkler (2001a) também fez 
uma comparação, mas não a respeito do efeito dos dois tipos de dicionários. 
Loucky (2002), estando interessado principalmente na velocidade das con-
sultas, comparou um DB impresso com vários tipos de DBEs. 

Os relatos das enquetes de Leffa (1991), Taylor & Chan (1994), Sán-
chez Ramos (2004a) e Nesi (no prelo) foram resumidos em 2.2. 

Krantz (1991)

Os dicionários utilizados pelos sujeitos dessa pesquisa eram computadoriza-
dos, mas como o enfoque do estudo foi a aprendizagem do vocabulário e que esses 
dicionários mostravam os mesmos verbetes dos dicionários impressos, resumi Krantz 
(1991) em 4.4.2.2.

**********

Aust, Kelly & Roby (1993)

O propósito dessa pesquisa parece ter sido comprovar as vantagens do 
hipertexto sobre textos impressos. Ou seja, Aust, Kelly & Roby não estavam 

224 Já foi dito que existem poucos trabalhos sobre dicionários eletrônicos portáteis (DEPs). 
Sharpe (1995) trata especifi camente deles, e Nesi (1999: 57ss.) lhes dedica três páginas. Quan-
to a pesquisas empíricas, foram citadas as de Taylor & Chan (1994), Loucky (2002) e Nesi 
(no prelo).
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interessados especialmente em investigar o uso de dicionários, ou a compre-
ensão de leitura. Eles escolheram como tipo de texto o dicionário porque 
nele as vantagens de busca são particularmente evidentes (p. 64). Mas eles 
não compararam apenas um dicionário eletrônico com um dicionário con-
vencional, e sim, um DB e um DM, ou seja, as consultas foram observadas 
em quatro condições: DB (convencional), DM (convencional), DBE (DB 
eletrônico), DME (DM eletrônico).  

Os sujeitos foram 80 estudantes universitários norte-americanos que 
estavam no quinto semestre de um curso de espanhol, tendo estudado o idio-
ma, em média, durante 3,3 anos antes de ingressar na universidade. Sua tarefa 
foi ler um texto em espanhol de 420 palavras – considerado medianamente 
difícil para alunos de seu nível – e, imediatamente após a leitura, escrever, em 
inglês, tudo o que recordavam do conteúdo. Mediante a contagem das pro-
posições contidas nessas anotações ia ser avaliada a compreensão do texto.225 
A avaliação ia ser feita por dois professores

Os 80 alunos foram divididos aleatoriamente em quatro grupos. Os 
estudantes dos dois grupos que iam consultar dicionários convencionais fo-
ram solicitados a sublinhar as palavras consultadas. No caso dos textos eletrô-
nicos, as consultas seriam registradas pelo computador.

O texto a ser lido foi o mesmo para os quatro grupos. 
O hipertexto foi elaborado de tal maneira que duas páginas cabiam 

lado a lado no monitor. Bastava clicar em qualquer uma das palavras para que 
aparecessem, na página ao lado, as defi nições do DM (no grupo do DME) ou 
os equivalentes (no grupo do DBE). Dessa maneira, a frase na qual a palavra 
desconhecida estava inserida permaneceria visível durante a consulta. Com 
mais um clique, os verbetes desapareceriam.226 Para que não houvesse muita 
diferença, o texto impresso dos dois outros grupos foi disposto da mesma 
maneira, ou melhor, foram impressas cópias das páginas que apareciam nas 
telas dos grupos do DBE e do DME.

Todos os dados colhidos foram analisados estatisticamente.
Resultados:

225 Os autores usam o termo “proposition recall protocol”, que, aparentemente, é sinônimo de 
“immediate recall protocol”. Cf. nota 143.
226 Os autores não diferenciam entre defi nições e equivalentes, empregando apenas o termo 
defi nições, e eles não esclarecem se, no DME, constavam verbetes inteiros ou apenas defi nições. 
Do DBE é mostrado um exemplo que evidencia que os alunos podiam ver verbetes inteiros.  
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DBE DME DB DM
Número de consultas 33,20 23,30 14,04 12,15
Tempo gasto (leitura e consultas) em 
minutos

17,46 20,13 19,73 26,90

“Efi ciência” (isto é, consultas por 
minuto)

1,84 1,15 0,75 0,49

Compreensão (medida pelo número de 
proposições anotadas)

11,80 10,10 13,10 12,20

Já que Aust, Kelley & Roby consideram um alto número de consul-
tas um fato positivo, a tabela mostra que, nos três primeiros quesitos, os 
dicionários eletrônicos foram nitidamente melhores do que os convencio-
nais, pois houve um número maior de consultas, no total e por minuto, e 
eles permitiram que a tarefa fosse terminada no tempo mais curto. Porém, 
é interessante notar que o grupo do DB gastou menos tempo do que o 
grupo do DME. 

Dentre as duas categorias de dicionários – eletrônicos e convencio-
nais – os bilíngües foram bem melhores do que os monolíngües.    

No quesito “compreensão” (sendo a compreensão entendida como 
“número de proposições descobertas nos resumos dos alunos”), os dicio-
nários eletrônicos foram um pouco piores do que os impressos, mas os 
autores, desejosos de comprovar a superioridade do hipertexto, salientam 
que, nesse quesito, as diferenças são estatisticamente não signifi cativas, 
e eles acreditam que, com outros tipos de avaliação, por exemplo, com 
testes de múltipla escolha, a vantagem do hipertexto para a aprendizagem 
possa ser demonstrada (p. 70). 

Os dicionários bilíngües, das duas categorias, levaram aos melhores 
escores no teste de compreensão, mas as diferenças não são estatistica-
mente signifi cativas. Por outro lado, a superioridade do hipertexto foi 
nitidamente maior nos bilíngües do que nos monolíngües. Aust, Kelley & 
Roby sugerem que a infl uência dos dicionários bilíngües e dos monolín-
gües seja investigada com textos mais longos e diversifi cados.

Para concluir, cabe assinalar que os DEs utilizados nessa pesquisa 
ofereciam apenas a vantagem da rapidez e facilidade de acesso aos verbe-
tes, pois os próprios verbetes eram os mesmos dos dicionários impressos, 
não havendo outros recursos, como, por exemplo, links para mais infor-
mações.

**********
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Guillot & Kenning (1994) 

Veja as observações de Winkler (1998) sobre essa pesquisa:

Parece, contudo, que produtos multimídia podem ser extremamente mo-
tivadores para a aprendizagem de línguas, e isso também fi ca claro no 
estudo sobre o uso do Robert Electronique de Guillot e Kenning. Eles 
descobriram que seus alunos mostraram uma ´maior capacidade de um 
esforço sustentado´ (1994: 65) quando estavam trabalhando com esse di-
cionário eletrônico, porque ele incentiva a navegação e, desse modo, a 
aquisição do vocabulário: 

 Os estudantes consultaram espontaneamente um certo número 
de palavras desconhecidas ou não claras, não somente nos casos 
em que a tarefa tornou isso necessário ... e sim também simples-
mente por curiosidade...; depois, eles comentaram quão fácil e 
satisfatório isso foi, e acrescentaram que nunca teriam feito tanto 
[to anything like the same extent] com um dicionário impresso, se é 
que o teriam feito.

Na sua enquete, Guillot e Kenning também perceberam um outro aspecto 
positivo dos estudantes que estavam trabalhando com o Robert Electro-
nique. Enquanto o ato de consultar um dicionário impresso é, sobretudo, 
uma experiência individual, os alunos foram capazes de trabalhar em pares 
ou pequenos grupos diante da tela, o que também permitiu ao professor 
monitorar o processo. Assim, o ato de consultar tornou-se muito mais 
visível e aberto à discussão.227 

**********

Knight (1994)

Querendo registrar eletronicamente as palavras que iam ser consulta-
das, a autora usou na sua pesquisa um dicionário “computadorizado”, que 
parece ter sido similar a um dicionário comum. Infelizmente, ela não o des-
creve, dizendo apenas o seguinte: “[O procedimento] simulou o uso real de 
dicionários de duas maneiras: modo de consulta e tipo de defi nição fornecida. 
Para consultar uma palavra, primeiro os sujeitos que tinham acesso a esse 
dicionário pressionaram a tecla prevista para consultas e depois digitaram na 
caixa a forma canônica da palavra espanhola.” (p. 290)

227 A observação sobre o trabalho em grupo pode ser correta, mas refere-se apenas a algo muito 
excepcional, pois, mesmo nos DEs, as consultas não costumam ser feitas dessa maneira.
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Portanto, obviamente as consultas foram facilitadas, de sorte que não 
se trata de uma pesquisa sobre o uso de dicionários comuns. Entretanto, 
como Knight pretendeu investigar principalmente a compreensão de leitura 
e a aprendizagem do vocabulário e visto que os verbetes eram aparentemente 
os mesmos de um  dicionário impresso, resumi essa pesquisa em  4.4.2.2., 
mencionando-a também em 4.1.2.

**********

Laufer & Hill (2000) 

Esse artigo relata a pesquisa realizada por Hill – orientada por Laufer 
– como parte de sua tese de doutorado. As duas autoras queriam responder as 
seguintes perguntas: 1. Qual é a porcentagem de palavras lembradas depois 
de terem sido consultadas num dicionário eletrônico durante a realização de 
uma tarefa? 2. Existe uma relação entre a preferência por diferentes informa-
ções e níveis de retenção? 3. A retenção está relacionada com o número de 
consultas? 

Após algumas observações críticas sobre estudos semelhantes feitos por 
outros autores, Laufer & Hill explicam o software que elas usaram. No títu-
lo, elas o caracterizam como “CALL dictionary” (CALL = computer-assisted 
language learning), e o nome específi co é “Words in Your Ear”. Esse progra-
ma, além de possibilitar o registro eletrônico das consultas, consiste em três 
partes, acessíveis em diversas janelas: um teste para se saber se os sujeitos já 
conhecem as palavras supostamente desconhecidas; o texto a ser lido, no qual 
essas palavras estão assinaladas; e links para diversos tipos de glosas. 

O registro eletrônico e  diferentes tipos de glosa já existiam em pes-
quisas anteriores. A novidade no estudo de Laufer & Hill é que havia cinco 
tipos de informações lexicográfi cas e links para cada um deles: a) a pronúncia 
(gravada); b) a defi nição em inglês (LE); c) o equivalente em L1 (que, no 
caso, era chinês ou hebreu); d) outras informações (semânticas, sintáticas ou 
diassistemáticas); e) a raiz da palavra. Mediante essa diferenciação e o registro 
eletrônico, as autoras queriam verifi car quais informações são preferidas e em 
que medida elas infl uenciam a retenção das palavras.

Os sujeitos eram inicialmente 97 universitários que estavam estudando 
inglês. Aqueles que conheciam alguma das 12 palavras-alvo escolhidas foram 
excluídos, de modo que fi caram 72. Desses, 32 eram israelenses, os outros 40 
eram chineses de Hong Kong. Os universitários israelenses tinham estudado 
cerca de oito anos antes de entrar na universidade e estavam fazendo um cur-
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so de EFL. Os chineses, que tinham estudado o idioma por pelo menos sete 
anos na escola, estavam num curso de ESP.

O texto a ser lido era muito curto (120 palavras) e não apresentava 
difi culdades fora as 12 palavras-alvo. Havia sido verifi cado num teste com 
um outro grupo de alunos que esses lexemas eram provavelmente desconhe-
cidos. 

Antes da leitura, os sujeitos foram informados de que haveria um teste 
de compreensão do conteúdo do texto, e foi sugerido que eles aproveitassem 
as informações lexicográfi cas, pois as  palavras-alvo seriam essenciais para a 
compreensão. 

Depois da leitura, que estava limitada a dez minutos, foi feito um teste 
de retenção sem aviso prévio sobre os 12 itens lexicais, e em seguida foi reali-
zado o teste de compreensão, com seis perguntas. Os dois testes foram feitos 
em folhas de papel, não no computador. O teste de compreensão não foi 
avaliado, pois servia apenas para distrair os alunos, sendo o principal objetivo 
da pesquisa medir a retenção das palavras.

Cruzando os dados dos resultados dos testes com aqueles do registro 
eletrônico, as autoras obtiveram os seguintes dados: o número de palavras 
consultadas e, para cada palavra, os tipos de informações acessadas; o número 
de vezes que determinadas palavras foram consultadas; o número de palavras 
retidas e, para cada palavra,  os tipos de informações consultadas, além de 
uma classifi cação dos estudantes de acordo com a preferência por determina-
dos tipos de informações.

Para as consultas preferidas são usadas as seguintes siglas, que se re-
ferem às informações fornecidas: L1 = equivalente; L2 = defi nição na LE; 
L1/L2 = equivalente ou defi nição; AD = L1, L2 ou L1/L2 junto com infor-
mações adicionais.  

Resultados:  

Por um lado, as preferências variaram entre os sujeitos; por outro, cada 
grupo (israelenses, chineses) teve um certo padrão de consultas. As autoras 
explicam esses fatos com estilos de aprendizagem individuais, diferentes 
línguas maternas e diferentes modos de ensino em cada país. Os israelenses 
preferiram L1 (76%). Somente 16% optaram por L1/L2, e 6%, por L2 
ou AD. Os chineses mostraram as seguintes preferências: AD – 35%;  L2 
– 32,5%; L1/L2 – 17%; L1 – 12%. 
Também a relação entre padrão de consulta e retenção variou entre os 
dois grupos. Os israelenses, apesar de terem preferido L1, obtiveram o 
melhor resultado (45% de palavras retidas) com o padrão L1/L2. Em 
segundo lugar está  L1 (38%). Os chineses  conseguiram os melho-
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res resultados das seguintes maneiras: L2 – 69%; L1/L2 – 66%; AD 
– 60%; L1 – 37%. O fato de que os chineses puderam reter na memó-
ria, em média, bem mais palavras do que os israelenses é explicado por 
Laufer & Hill com o maior tempo gasto na leitura e nas consultas (10 
minutos contra 5-6 minutos dos israelenses), que sugere que a tarefa 
foi executada com mais atenção, de modo que houve um processamen-
to mais profundo.
Juntando-se as médias dos dois grupos, constata-se que os melhores resul-
tados de retenção são obtidos no padrão L1/L2. A média das palavras reti-
das foi bem maior do que em testes realizados em pesquisas anteriores.
Em média, os sujeitos fi zeram consultas de 1 a 3,2 vezes para cada palavra, 
sendo que os chineses procuraram informações quase o dobro de vezes dos 
israelenses. Não houve relação signifi cativa entre número de consultas e 
retenção. Laufer & Hill não sabem explicar esse fato, mas acreditam que 
a atenção na execução da tarefa seja mais importante do que o número de 
consultas.

As autoras concluem que o uso do dicionário – ou software – teve um 
efeito positivo sobre a “aprendizagem incidental do vocabulário”. O fato de 
que a porcentagem de palavras retidas foi bem maior do que em pesquisas 
anteriores é explicado com a possibilidade de os sujeitos escolherem o tipo 
de informação considerado mais apropriado para a tarefa, ou simplesmente 
preferido. 

**********

Nesi (2000a) 

A autora investigou diferenças no uso de um mesmo dicionário (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 afi rma que o teste forneceu dados sufi cientes para comparar os 
dois tipos de dicionários.

Primeiro foi feito um estudo piloto, do qual participaram 15 sujeitos. 
Após modifi cações e melhoramentos, foi realizado o estudo principal, com 
29 sujeitos, todos eles estrangeiros estudando na universidade de Warwick, 
Inglaterra, e participando de cursos de EAP. 

Foram selecionados dois textos de cumprimento idêntico (286 pala-
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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.

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 dicionário em forma de livro e o DE não foi signifi -
cativa 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 signifi cativa – em favor do DE – no que concerne à avaliação da 
facilidade de procura e da satisfação dos sujeitos.

O maior problema com esse estudo é o fato de ter sido usado um texto 
diferente em cada uma das duas situações de uso. Embora de complexidade 
semelhante, a ocorrência de certas palavras em um deles e não no outro pode 
ter infl uenciado o resultado – que é surpreendente porque se espera que as 
consultas no DE, no mínimo,  sejam mais rápidas.

Nesi, depois de mostrar algumas difi culdades que certos alunos tive-
ram com o DE, reconhece que seu estudo tem um alcance limitado, devido 
ao pequeno número de sujeitos e à simplicidade da tarefa. Mas ela salienta 
que os alunos de EAP gostaram de usar o DE. 

**********

Tono (2000) 

Na citação de Welker (2005) no início deste capítulo 6, foram dife-
renciados três tipos de DEs que podem ser consultados diretamente pelo 
usuário: em CD-ROM, online (isto é, acessíveis na internet) e portáteis. 
Mas essa distinção diz respeito apenas à forma externa dos dicionários. 
Quanto à forma interna, ou seja, ao conteúdo, devem ser feitas as seguin-
tes subdivisões: (a) dicionários que têm, grosso modo, o mesmo conteúdo 
e formato dos dicionários tradicionais, em forma de livro; (b) dicionários 
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que foram elaborados especialmente para o meio eletrônico, aproveitando 
ao máximo as possibilidades do hipertexto. No caso dos dicionários que 
estão na internet, há ainda a possibilidade de eles estarem em construção, 
com ou sem contribuições de internautas (cf. Welker ibid.: 228). E, fi nal-
mente, existe na internet um tipo de DE em que não há verbetes (com 
lema e microestrutura), mas onde o programa busca equivalentes (digo 
equivalentes porque aparentemente todos esses dicionários são bilíngües) 
numa base de dados, de modo que são mostradas ao usuário todas as ocor-
rências da palavra-entrada junto com as respectivas traduções (cf. Welker 
ibid.: 232s.).

Tono queria comparar diversos tipos de DBEs com a de um DB co-
mum, impresso. Os três tipos de DBE cujo uso ele investigou são caracteri-
zados 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 respectivos 
equivalentes ao lado (esse tipo é aquele mencionado no fi nal do parágrafo 
anterior); (c) o formato “em camadas” (FC), no qual, numa primeira janela, 
é apresentada a informação básica (lema, pronúncia, conjugação, vários equi-
valentes e exemplos), numa segunda, outras informações (notas explicativas, 
colocações, sinônimos, antônimos e formas derivadas), e na terceira, expres-
sões idiomáticas e phrasal verbs.

Além dos diferentes dicionários, Tono queria comparar a infl uência 
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 diferen-
tes: 1) consultar dez palavras inglesas, simples ou derivadas; 2) consultar 
dez expressões idiomáticas e palavras compostas 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.  
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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 fi lmados. No caso dos 
DBEs, pediu-se que eles apontassem o cursor para os lugares que eles estavam 
lendo para que, na análise dos fi lmes, 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 signifi cativa – quanto à facilidade das consultas nos 
DBEs – entre o FT e o FC, ao passo que o FP permitiu consultas signifi -
cativamente mais rápidas do que o FT.228

Os tipos de tarefa infl uíram signifi cativamente 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 sim-
ples ou derivadas.
A interação entre tipo de dicionário e tipo de tarefa não foi signifi cativa, 
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 efi caz. Porém, 
é preciso observar o seguinte: tais DBEs não existem para todos os pares 
de línguas, e, quando existem, nem sempre são grandes o sufi ciente ou 
contêm equivalentes confi áveis. Aquele usado na pesquisa de Tono foi 
um DBE que estava sendo compilado por tradutores e abrangia mais de 
800.000 itens lexicais, cujos equivalentes haviam sido fornecidos por es-
ses mesmos tradutores.  

**********

228 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 
sobre o uso de dois DAs em CD-ROM (D-CD). Nas duas investigações, os 
sujeitos eram estrangeiros estudando inglês na Grã-Bretanha. Segundo seus 
professores, 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 efi ciência 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 D-CDs. Na outra parte, 
25 outros alunos fi zeram uma redação, com tema livre. Ao realizarem as ta-
refas, os sujeitos tinham que anotar tudo o que estava relacionado com suas 
consultas.229 Além disso, eles foram incentivados a “pensar alto”, e esses TAPs 
foram gravados. Após as tarefas foram feitas entrevistas com os alunos sobre a 
experiência com os dicionários.

Os dois D-CDs eram “derivados” de dicionários impressos, mas in-
cluíam mais elementos e informações, como imagens, vídeos, gravações da 
pronúncia, exercícios vocabulares e jogos, além da possibilidade de o usuário 
gravar sua própria voz. Antes da realização das tarefas, as principais caracterís-
ticas e ferramentas desses D-CDs 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.

229 Na verdade, em nenhum momento fi ca claro se os próprios alunos fi zeram anotações, pois 
a autora não explicita o agente da ação, como se vê nas seguintes frases: “records of their activity 
were kept” (p. 196), “Record sheets stored information ...” (p. 197). Há uma outra dúvida: Wink-
ler diz que ela mesma tomou nota; porém, se apenas ela fez as anotações, não se compreende 
como ela conseguiu observar todos os movimentos (e saber os motivos etc.) de todos os sujeitos 
durante todas as consultas.
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Nenhum tinha recebido treinamento no uso de dicionários. 
Poucos tinham utilizado um D-CD antes.
Nos D-CDs que usaram, eles apreciaram sobretudo as gravações da pro-
núncia, as imagens e os jogos. Na redação – digitada no computador 
– acharam fácil e vantajoso consultar esses DEs.
Um terço sugeriu que mais informações fossem incluídas nos D-CDs, por 
exemplo, gramaticais e culturais, além de mais vocabulário técnico e um 
thesaurus.

Resultados referentes às consultas feitas durante a realização das tarefas:

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 ortográfi co de um dos D-CDs aju-
daram muitos alunos na mesma situação, isto é, quando tinham dúvida 
quanto à ortografi a.
Aqueles que precisavam de phrasal verbs ou de expressões idiomáticas apre-
ciaram o fato de poder dirigir-se diretamente à respectiva parte do verbete. 
Porém, um quinto desses sujeitos, certamente devido à facilidade de en-
contrar a informação procurada, esqueceu-a logo, pois buscou a mesma 
informação pouco depois. 
Os alunos aproveitaram freqüentemente os links que levam de qualquer pala-
vra de um verbete para o respectivo lema – o que foi muito motivador.
Na redação, eles experimentaram aquelas ferramentas que facilitam a bus-
ca, como curingas (wildcards), operadores booleanos e fi ltros, mas muitas 
vezes sem êxito, geralmente devido a falhas nos D-CDs.
Quanto às possibilidades de aprendizagem do vocabulário, os sujeitos gos-
taram e aproveitaram as gravações da pronúncia, as imagens e os vídeos, 
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 defi nições e exemplos.
O que os estudantes gostaram mais foram os jogos, que, segundo a autora, 
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, D-CDs são vantajosos, tendo 
que ser, entretanto, melhorados.

**********
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Winkler (2001a) 

Dizendo que existiam poucas pesquisas sobre o uso de dicionários em 
CD-ROM, a autora pretendia comparar a utilização de um DA impresso 
com o uso do mesmo dicionário em CD-ROM.230

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: “Ele foi 
elaborado de modo a fornecer informações sobre: detalhes pessoais de cada 
participante; o uso de dicionários de inglês impressos e eletrônicos por parte 
dos alunos assim como as atitudes desses com relação a tais dicionários; fatos 
como a freqüência de consultas, o treinamento do uso e a experiência dos 
estudantes com dicionários impressos e eletrônicos.”

Em seguida, eles tinham que escrever uma pequena redação em meia 
hora. Nos primeiros quinze minutos, podiam consultar o DA impresso, de-
pois, somente o DA em CD-ROM. Antes do início da tarefa, foi-lhes mos-
trado como esse último é estruturado, 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, fi nalmente, as ações dos estudantes após as buscas malsucedidas. 
Presumiu-se que, em alguns casos, a pesquisadora teria que perguntar aos 
alunos para esclarecer aspectos específi cos de suas buscas e que seria neces-
sário ajudá-los em buscas mais complexas.

Depois da seção “metodologia”, vem a seção “resultados” (“fi ndings”). En-
tretanto, há dois fatos curiosos: 1) nessa seção, a autora discorre primeiro so-
bre habilidades de consulta e apresenta uma taxionomia; 2) quando fi nalmente  
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.

230 Winkler menciona três pesquisas “empíricas” sobre dicionários em CD (Guillot & Kenning 
1994, Sharpe 1995, Nesi 2000b). Porém, Sharpe (1995) não é uma pesquisa empírica. 
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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 difi culdades em entender as abreviaturas, códigos e símbolos. Todos os 
participantes apreciaram a ajuda que dicionários em CD-ROM oferecem 
nesse aspecto ao mostrarem a palavra inteira numa janela pop-up quando 
se clica no símbolo ou na abreviatura. 
Em geral, parece que o recurso da busca avançada no dicionário em CD-
ROM oferece ao usuário mais do que o dicionário em formato de livro, 
mas ela teria que ser modifi cada para realmente ser útil.

No fi nal, Winkler sugere ainda que se elabore um dicionário híbrido, 
pois tal obra ajudaria os alunos a acharem palavras que eles não conhecem e, 
portanto, não podem encontrar num DA. 

**********

Loucky (2002) 

O autor queria verifi car em que medida vários tipos de DBEs au-
mentam a velocidade de consulta e a retenção das palavras consultadas. 
Seus 43 sujeitos eram japoneses estudando ou lendo inglês. Segundo Lou-
cky, a maioria 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 (“Quickio-
nary Reading Pens”). Eles foram comparados entre si e com DBs tradicio-
nais, impressos.

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).
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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 profi cientes 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 afi rmações 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 
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.231 

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 tradi-
cionais.
Entre os eletrônicos, as canetas tradutoras permitiram, em média, consul-
tas mais rápidas.
Os portáteis vieram, em média, em segundo lugar, mas levando às consultas 
mais rápidas no grupo dos alunos de Engenharia de nível intermediário.
Alunos com maior profi ciência 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 tradicionais.

231 Em 4.1.2 e 4.2, é dito que Laufer & Hadar (1997) relatam o mesmo estudo que Laufer & 
Melamed (1994). Veja, portanto, o resumo desse último artigo nos referidos subcapítulos.
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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 afi rma – tão-somente no fi nal 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 verifi car a efi cácia de um DE que tinha 
sido elaborado pelos autores e que estava sendo ampliado e melhorado. Trata-
se do DAFLES (Dictionnaire d´Apprentissage du Français Langue Étrangère ou 
Seconde), cujo formato é do tipo que Tono chamou de “layered” (“em cama-
das”). Eis uma breve descrição desse DE fantástico, que pretende servir em 
atividades tanto de recepção quanto de produção:

Entre as inovações, encontram-se uma descrição do sentido [dos lexemas] 
diferente conforme a tarefa que está sendo realizada (decodifi cação ou 
codifi cação), com defi nições breves (decodifi cação) 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 parassi-
nônimos [...], a visualização de esquemas actanciais para os verbos e uma 
classifi cação das unidades polilexicais ligadas aos seus constituentes por 
funções lexicais simples [...]. Nos esquemas actanciais, as estruturas sin-
táticas dos verbos são completadas por palavras prototípicas que podem 
ocupar as posições em volta do verbo (os actantes), assim como os cir-
constantes prototípicos e a palavra que traduz a ação do verbo.  (Selva & 
Verlinde ibid: 773)232

232 Sobre actantes e circunstantes, cf. Borba (1996: 20, 22) ou Welker (2005a: 81s.).  
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Como esse DE está disponível na internet (http://www.kuleuven.be/
dafl es/ acces.php?id=; acesso em 04/11/2006), qualquer um pode verifi car a 
complexidade e o grande número de informações oferecidas nele.

Na sua pesquisa, Selva & Verlinde tinham à sua disposição 67 uni-
versitários falantes nativos do holandês – mas provavelmente belgas – que, 
aparentemente, haviam estudado francês. Os autores não informam o nível 
de conhecimento nesse idioma. 40 estavam no terceiro ano do curso de Ci-
ências Políticas e Sociais (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 verifi car quais das  in-
formações disponíveis os sujeitos acessariam em cada uma dessas situações. 
As tarefas foram:

1) escolher no DE a acepção correta de uma palavra inserida numa frase 
(circunstância de uso: compreensão);

2) tradução de uma frase do holandês para o francês (circunstância: produ-
ção em LE);

3) preencher uma lacuna numa frase em francês, escolhendo, com a ajuda 
do DE, entre vários parassinônimos; trata-se também de uma atividade 
produtiva em LE, mas os autores queriam saber especifi camente se as 
defi nições oferecidas no DE seriam sufi cientemente claras;

4) completar frases “procurando a palavra (ou a expressão) correta nos qua-
dros”.233

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 difi cultaram para o grupo B e apresentam os resultados apenas desse grupo. 
Curiosamente, embora haja dois casos em que existem diferenças grandes no de-
sempenho 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:

233 Os autores dizem que essa tarefa diz respeito aos esquemas actanciais. Porém, não consegui 
descobrir isso no formulário do teste anexado ao artigo.
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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 defi nições 
longas (45, procuradas por apenas 17 dos 40 alunos). O grupo B, menor e de 
um nível melhor, consultou 94 defi nições longas, o que não se traduziu por 
melhores resultados. [...] Os exemplos foram consultados muitas vezes (140 
e 118 vezes, respectivamente), o que confi rma 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 defi nição 
longa e o exemplo da acepção correta [...]. Também muito poucos, apenas 
cerca de dez, aproveitaram, e nem sempre com sucesso, a informação ´sin-
taxe´ [que mostra a regência do verbo].”
Sobre as tarefas 2 (tradução L

1
-L

2
) e 3 (escolher entre parassinônimos), os 

autores dizem que aqueles que erraram não haviam consultado as defi ni-
ções longas e os exemplos.
Quanto aos resultados da tarefa 4, do grupo B, eles são, a meu ver, in-
conclusivos, pois boa parte dos sujeitos já conhecia as palavras a serem 
consultadas.

Nas suas conclusões (p. 779s.), Selva & Verlinde afi rmam que o maior proble-
ma é que os estudantes não aproveitaram todas as informações disponibilizadas. Por 
exemplo, “as informações sintáticas, que aparecem de três maneiras diferentes – na 
defi nição 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 difi culdade em compreendê-las.

Os autores levantam ainda um problema comum a todos os DMs, 
a saber, a difi culdade de redigir e compreender as defi nições. Embora eles 
tenham usado defi nições sentenciais (como no Collins Cobuild) e empregado 
um vocabulário defi nitório “o mais simples possível”, “a compreensão das 
defi nições 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.

  
**********

Wingate (2002)

Nesse estudo, os sujeitos usaram um programa de computador no qual po-
diam acessar verbetes de um DB ou de um DA. Embora a utilização de tal programa 
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seja diferente de consultas a dicionários impressos, não resumi o relato dessa pesquisa 
aqui, e sim em 4.1.2 e em 5.1.2, porque os verbetes eram os mesmos dos dicionários 
em forma de livro.

**********

Hill & Laufer (2003)

Interessadas no assunto “aprendizagem do vocabulário em LE”, as au-
toras estavam convictas de que não é possível adquirir o vocabulário apenas 
mediante a leitura extensiva. Citando vários estudos, elas mostram que não 
somente certas tarefas como também o uso de dicionários ou de glosas eletrô-
nicas melhoram a aprendizagem. Laufer & Hulstijn (2001) haviam proposto 
um “construto cognitivo de envolvimento”, estabelecendo que a carga de en-
volvimento na execução de uma tarefa depende de três fatores: necessidade 
(isto é, se a palavra é necessária para a realização da tarefa), busca (ou seja, se a 
palavra é dada ou se ela tem que ser buscada), avaliação (o que quer dizer que 
o leitor avalia se a palavra combina com o contexto). 

No estudo aqui resumido, as autoras queriam comprovar que quanto 
mais operações se fazem com determinada palavra, melhor será a retenção. 
No caso de consultas a dicionários ou glosas, seria o número de vezes que se 
procura alguma informação sobre a mesma palavra que determinaria o grau 
de retenção. Quando as “operações” são feitas em meio eletrônico, cada uma 
pode ser registrada e, portanto, computada. 

Para que houvesse diversas quantidades de consultas, Hill & Laufer 
deram tarefas que deveriam causar um número variado de procura de infor-
mação. Mas elas queriam verifi car também em que medida o tipo de tarefa e 
o tempo gasto infl uenciam a retenção.

Procurando um texto de leitura adequado, as autoras constataram 
que seria muito difícil encontrá-lo, razão pela qual elas mesmas escreve-
ram um. Esse texto era composto de 165 palavras, 93% das quais eram 
supostamente conhecidas, ao passo que 12 palavras – 4 substantivos, 4 
adjetivos e 4 verbos – eram consideradas desconhecidas (o que foi com-
provado num pré-teste).

Além da leitura, foram dadas 3 tarefas diferentes, a serem resolvidas 
por 3 grupos de sujeitos constituídos ao acaso:

tarefa 1: responder “sim” ou “não” a uma pergunta sobre uma frase do texto 
que continha uma das palavras-alvo; essa tarefa era considerada “orientada 
na mensagem”;
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tarefa 2: escolher, entre quatro alternativas, o sinônimo de cada uma das pala-
vras-alvo; “tarefa de compreensão orientada na forma”;

tarefa 3: escolher, entre quatro alternativas, a palavra-alvo que correspon-
dia a uma defi nição ou paráfrase dada; por exemplo, indicar affability 
para responder à pergunta “Qual palavra signifi ca friendly nature?”; ta-
refa considerada “produtiva de reconhecimento” ou  “produtiva orien-
tada na forma”.

Os sujeitos foram 96 (inicialmente 128) chineses de Hong Kong, com 
cerca de vinte anos de idade, que estavam aprimorando seu inglês em um 
curso na universidade da mesma cidade. Sua LM era o chinês (cantonês ou 
mandarim), mas o ensino escolar tinha sido dado em inglês, que, para eles, 
era L2. Sua profi ciência nesse idioma correspondia aproximadamente a 550 
pontos no TOEFL.

O DE que eles iam consultar foi, na verdade, um programa especial-
mente elaborado para o estudo. Acopladas ao texto, encontravam-se as se-
guintes informações (que podiam ser obtidas mediante cliques em quatro 
botões): a) defi nição inglesa; b) equivalente chinês; c) pronúncia (gravada); d) 
classe gramatical, preposição exigida pelo verbo e  exemplo de uso. Todas as 
consultas, assim como a indicação – mediante outro clique – de que a tarefa 
havia sido concluída, iam ser registradas pelo programa.  

O procedimento do estudo foi o seguinte:
1) Num pré-teste foi verifi cado se os sujeitos conheciam as 12 palavras-alvo.
2) Sem dicionário, os alunos leram o texto – impresso em papel – para já 

terem uma idéia geral do conteúdo (e poderem se concentrar nas palavras-
alvo quando tiverem o DE a sua disposição).

3) Sentado diante de computadores, cada um dos três grupos de sujeitos exe-
cutou sua tarefa, lendo o texto na tela e respondendo às perguntas, poden-
do consultar o DE. Eles tiveram dez minutos para fazê-lo. 

4) Sem que os sujeitos fossem avisados, foi feito, imediatamente após a rea-
lização da tarefa, um teste de vocabulário no qual os alunos tiveram que 
fornecer o signifi cado das 12 palavras-alvo em inglês ou chinês (TR1).

5) Novamente sem aviso, o mesmo teste foi aplicado uma semana depois 
(TR2).

Na análise dos dados, foram excluídos todos os casos em que algum 
aluno tinha mostrado no pré-teste que conhecia alguma palavra-alvo. Nesses 
casos, as porcentagens foram calculadas com base no número de palavras-alvo 
desconhecidas.
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Nos dois testes, foi levado em conta apenas o signifi cado (considerado 
correto ou incorreto), sendo desconsiderados erros de ortografi a ou gramaticais.

Resultados concernentes à infl uência das tarefas:
Desempenho nos dois testes: na tarefa 3, a retenção foi a melhor nos dois 
testes, na tarefa 1, a pior. No TR1, a tarefa 1 foi signifi cativamente menos 
efi caz do que a tarefa 3; não houve diferença signifi cativa nem entre as 
tarefas 2 e 3 nem entre as tarefas 1 e 2. 
Tempo gasto: não houve diferença signifi cativa entre as três tarefas no que 
diz respeito ao tempo gasto pelos sujeitos.
Número de consultas: a tarefa 1 causou menos consultas do que as duas 
outras; as diferenças foram signifi cativas; as diferenças entre as tarefas 2 e 
3 não foram signifi cativas.
Informação procurada: na tarefa 3, a maioria dos sujeitos preferiu a tradu-
ção (o equivalente chinês), nas duas outras, a defi nição inglesa.

Na discussão dos resultados, Hill & Laufer tentam algumas explica-
ções que não cabe resumir aqui por se tratar principalmente de suposições. 
Porém, é importante referir as seguintes conclusões das autoras: 

Como não havia diferenças signifi cativas no tempo gasto, o fator responsá-
vel pelas diferenças no desempenho nos testes de retenção devia ser o tipo 
de tarefa. E visto que a tarefa menos efi caz – isto é, a que levou aos piores 
escores nos dois testes e que era “orientada na mensagem” – foi a mesma 
em que houve signifi cativamente menos consultas, fi cou mostrado que o 
maior uso do DE melhorou a retenção, tanto a de curto prazo quanto a de 
um prazo um pouco maior (de uma semana).    

**********

De Schryver & Joffe (2004)

Observando que foram publicadas muito poucas pesquisas sobre “real-world 
dictionaries” – ou seja, verdadeiros DEs – nas quais se tenha feito uso de registros 
eletrônicos, De Schryver & Joffe relatam um estudo em que fi zeram justamente isso 
e no qual investigaram a utilização de um DBE (dos idiomas Sesotho sa Leboa, que 
é uma língua bantu, e inglês), que eles mesmos estavam compilando.

Pela análise dos registros eletrônicos das consultas de internautas nos 
seis primeiros meses em que esse DBE esteve disponível na internet, eles che-
garam às seguintes constatações:

As consultas aumentaram constantemente. Em média, 16,8 usuários utili-
zaram o DBE 116,6 vezes; em 65% dos casos, eles consultaram a parte de 
inglês. Nos fi ns de semana, o uso diminuiu.
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30 das 100 palavras mais consultadas fazem parte das 100 palavras mais 
freqüentes de um corpus de 6,1 milhões de palavras de Sesotho sa Leboa, e 
64 das palavras mais consultadas estão entre as 1000 mais freqüentes desse 
corpus. No caso do inglês, 18 das mais consultadas estão entre as 100 mais 
freqüentes do British National Corpus, e 62, nas 1000 mais freqüentes. 
(Na conclusão, os autores ainda afi rmam que a maioria dos usuários pro-
cura palavras freqüentes e palavras chulas.)
Nem todas as consultas foram bem-sucedidas. Às vezes, palavras de uma das 
duas línguas eram procuradas na parte do dicionário em que os lemas eram 
do outro idioma. Muitas vezes, palavras eram digitadas de forma errada.
Com os registros, puderam ser verifi cados todos os passos nas consultas de 
determinados usuários, e os autores mostram um exemplo (que pode ser 
omitido aqui).

De Schryver & Joffe ainda afi rmam que pediram aos usuários para 
preencherem um formulário com comentários e que, em média, duas pessoas 
por semana enviaram-no, quer elogiando o DBE (40%) quer comentando o 
conteúdo (lemas e equivalentes) ou fazendo outras observações. Quando ha-
via boas sugestões (por exemplo, a respeito da inclusão de um novo verbete), 
elas foram acatadas pelos compiladores.

**********
Sánchez Ramos (2004) 

O resumo dessa tese encontra-se no capítulo 7 porque ela trata do ensino do 
uso de dicionários.

**********
Frankenberg-Garcia (2005)

Entre os recursos utilizados pelos sujeitos dessa pesquisa havia dicionários 
eletrônicos. Mas visto que esses foram apenas um entre vários tipos de recursos, o 
estudo é resumido não aqui, e sim em 4.3.2. 

**********
Laufer & Levitzky-Aviad (2006)

As autoras queriam investigar a efi cácia de duas versões de um novo tipo de 
DB, uma impressa, a outra, eletrônica. Veja  o resumo em 4.3.1.
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Inicio este capítulo com a pergunta retórica que constitui o título de 
Machado (2001): “Dicionários: não será preciso ensinar como usá-los?”

Muitos autores já haviam respondido essa pergunta afi rmativamente. 
Também existem numerosos trabalhos em que foram propostos exercícios 
para ensinar o uso de dicionários. Como este livro trata de pesquisas empí-
ricas, não serão resumidos tais trabalhos. Porém, faço inicialmente algumas 
observações sobre artigos e livros dedicados a esse tema.

Uma apresentação geral do assunto encontra-se em Béjoint (1989). 
Antes de listar – como já o havia feito Scholfi eld (1982) – as habilidades de 
uso necessárias para que as consultas sejam bem-sucedidas e de sugerir algu-
mas linhas diretrizes para o ensino dessas habilidades, Béjoint arrola os nomes 
de diversos autores que já falaram da necessidade de tal ensino (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), Scholfi eld (1982), Descamps & Vaunaize (1983), Mitchell 
(1983), Tono (1984), Griffi n (1985), Herbst (1985), Kipfer (1985), 
Rossner (1985), Underhill (1985), Crystal (1986), Heath & Herbst 
(1985), Hartmann (1987a), Kühn (1987). 
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Vários desses trabalhos são citados neste livro porque seus autores fi -
zeram algum tipo de pesquisa empírica, embora não sobre o ensino do uso 
de dicionários. 

Aos artigos e livros arrolados por Béjoint podemos acrescentar:

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

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

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

Walz (1990): ele discute e defende o ensino de habilidades de uso;
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; 

Whitfi eld (1993): ele relata uma experiência na qual, em vez de ensinar o uso 
de dicionários de maneira desagradável, pediu a seus alunos para elabo-
rarem um pequeno dicionário de gírias, o que se tornou uma atividade 
muito proveitosa;

Carstens (1995): citando principalmente Béjoint (1989), ela discorre sobre as 
habilidades de consulta, que, na sua opinião, têm que ser ensinadas;

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

Berwick & Horsfall (1996): eles mostram quais habilidades teriam que ser 
ensinadas, diferenciando DBs e DMs e dando dicas para o uso de dicio-
nários em exames;

Eggert (1996): depois de falar da importância de dicionários em várias cir-
cunstâncias de uso, ela mostra brevemente alguns exemplos de exercícios 
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, citan-
do opiniões de diversos autores, sobre vantagens e desvantagens do uso 
de dicionários, salientando a necessidade de ensiná-lo;
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López Barrios (1997): ele propõe exercícios;
Chi (1998) – cf. 2.2;
Doppagne (1998)234

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

primária e secundária alemãs; 
Barnes, Hunt & Powell (1999) – cf. 2.2;
García (1999): ela propõe exercícios;
Nesi (1999) – cf. 2.2;
Poulet (1999): depois de afi rmar que, num curso de pós-graduação para fu-

turos professores de LE, numa universidade britânica, de duas a três ho-
ras são dedicadas a “estratégias para adquirir e desenvolver o uso efi caz 
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); 

Wingate (1999) – cf. 5.2.1;
Bishop (2000): após uma enquete sobre o uso de dicionários (cf. 2.2), ele 

apresenta algumas “diretrizes” [“guidelines”], 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 “diretri-
zes” poderiam servir aos professores a prepararem aulas ou exercícios;

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

Campoy Cubillo (2001): como Whitfi eld (1993), ela pediu a seus alunos (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 vocabulário e 
conscientizar os alunos de assuntos lexicográfi cos; a autora mostra 

234 Observando que seus alunos belgas não utilizam os DAs 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 recorrido 
aos dicionários. Depois, ela achou melhor convencê-los de que esses DAs não são apenas fer-
ramentas “anti-erro” e sim instrumentos para melhorar seus conhecimentos de inglês. Assim, 
ela resolveu ensinar de que maneira se pode 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 fi nal da experiência faria um teste 
para verifi car se o treino melhorou o uso dos DAs. Infelizmente, parece que não foi publicado 
nenhum relato de tal estudo. 
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quais informações foram incluídas nos verbetes e quais foram as difi cul-
dades que os estudantes sentiram; ela afi rma que os dois objetivos foram 
alcançados e que a grande maioria dos estudantes gostou da experiência; 

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 se poderiam fazer exercícios;

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

Müller (2002): ela resume parte de Müller (2000) – cf. infra;
Alvar Ezquerra (2003): em uma parte de seu livro, ele propõe exercícios;
Hadebe (2004): ele salienta a necessidade de se ensinar o uso de dicionários 

e discorre sobre os problemas existentes no caso da língua Ndebele do 
Zimbabwe (por exemplo, atitudes negativas na população com relação 
ao Ndebele e o número insufi ciente de professores);

Höfl ing, Silva e Tosqui (2004)235;
Pérez Basanta & Sánchez Ramos (2004): elas discorrem sobre um curso vir-

tual que objetiva melhorar a competência lexical de alunos de inglês e do 
qual faz parte um módulo que ensina o uso de dicionários online;

Wingate (2004) – cf. 3.2;
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 tarefas a serem 
realizadas pelos alunos.   

Agora resumo brevemente algumas pesquisas que têm a ver com o en-
sino do uso de dicionários, mas não investigaram o efeito de tal ensino.

235 As autoras sugerem não somente que se desenvolvam, na sala de aula de LE, atividades 
que objetivem familiarizar o aprendiz com o uso de dicionários, como também que se utilize 
o dicionário como material didático “em atividades como: desenvolvimento de vocabulário, 
gramática, pronúncia, uso de língua, cultura, leitura e interpretação de texto”.  No fi nal, elas 
dão três exemplos concretos (de aulas de inglês) de como se pode usar o dicionário como 
material didático. 
Uma outra proposta de se utilizar o dicionário como material didático, porém em aulas de LM, 
foi feita por Alves (1988). Ferreira (2003) propõe que se verifi quem em diversas edições do 
mesmo dicionário mudanças ideológicas ou políticas.
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Stark (1990)

Esse livro é mencionado aqui porque considero que os chamados dic-
tionary workbooks pretendem ensinar a utilizar dicionários. O que Stark fez 
foi analisar e comparar tais manuais.

No primeiro capítulo, ele esclarece o que eles são, como eles se apre-
sentam, a quem se destinam e quais seus principais objetivos.

No segundo capítulo, o autor discorre sobre as informações que apren-
dizes 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 de 40 manuais atende a esses 
quesitos e a questões mais específi cas, 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, afi r-
mando, por exemplo: 60% dos manuais dão orientações sobre as classes das 
palavras e sobre sinônimos, 48,4%, sobre expressões fi xas, mas apenas 22,9%, 
sobre colocações.

As análises e comparações resultaram em uma quantidade impressio-
nante de dados, mas não posso entrar em detalhes.

Quero acrescentar apenas que a grande maioria dos manuais analisa-
dos por Stark acompanha – ou ensina o uso de – determinados dicionários; 
somente quatro ou cinco pretendem ajudar a utilizar certos tipos de dicio-
nários (por exemplo, DMs de um idioma específi co). Quatorze workbooks 
“acompanham” DAs, treze, DLMs, doze, DBs, e um oferece instruções sobre 
o uso tanto de DLMs quanto de DBs.236 

**********

Müller (2000) 

A autora verifi cou em que medida determinados livros de ensino de 
inglês, empregados no Brasil, incentivam explicitamente o uso de dicionários 
e quais atividades propostas nesses livros poderiam constituir oportunidades 

236 Esse último é, na verdade, uma introdução à lexicografi a (Hausmann 1977), mas Stark a 
incluiu no seu estudo porque ela contém, ao fi nal de cada capítulo, uma tarefa pela qual Haus-
mann quer estimular aprendizes de francês a conhecerem melhor DMs e DBs desse idioma. 
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de consulta.  Depois de ter analisado e classifi cado tais atividades e arrolado 
os tipos de consultas a que elas poderiam levar, a autora ainda comparou 
detalhadamente cinco DBs para investigar se eles oferecem as informações 
necessárias para a resolução das questões postas nos referidos livros didáticos. 
Ela constatou que “nenhum deles seria sufi ciente” e conclui: “[...] o professor 
pode auxiliar seus alunos: selecionando atividades como as que apresentamos 
no capítulo 4 para realizar os tipos de buscas que vimos no capítulo 5, ele 
pode fazer com que os alunos se familiarizem com seus dicionários, conscien-
tizando-os de suas potencialidades e limitações”. 

Nota-se claramente que a autora é a favor do ensino do uso de dicio-
nários. Além disso, ela mostrou, no item 4.1 de sua dissertação, que em um 
dos três livros didáticos analisados, há, nos diversos níveis, um total de vinte 
atividades que “se constituem em um guia de utilização de dicionários” e 
“vêm sempre ilustradas com reproduções de verbetes e seguidas de exercícios 
em que o aluno deverá consultar os verbetes ilustrativos ou seu próprio dicio-
nário”. Já no segundo livro de ensino existe apenas uma dessas atividades, e 
no terceiro, nenhuma. 

Veja também Müller (2000) em 2.2. 

**********

Amorim (2003)

A autora estudou o uso de dicionários escolares brasileiros nas primei-
ras séries do ensino de primeiro grau (ou seja, quando os alunos têm entre 
seis e dez anos), tanto em escolas públicas quanto em particulares. Mais exa-
tamente ela verifi cou o que se afi rma 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 particulares – 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 essas 
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 – es-
colhido dentre mais de vinte obras analisadas conforme certos critérios – a 
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todos os alunos. Segundo os professores, as crianças fi caram 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.
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 verifi cou a freqüência com que cada um deles era utilizado na 
sala de aula. Constatou, por exemplo, que seis deles nunca eram aprovei-
tados por cerca da metade dos professores. Apenas dois tipos de exercícios 
eram usados várias vezes por mais da metade dos mestres. Os dois exer-
cícios eram: 1) leitura de um texto e procura do signifi cado 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 Tex-
tual” e “Análise Lingüística”, a autora verifi cou quantos tipos de exercícios 
com dicionários pertencem a esses três eixos. Constatou (p. 88) que a 
maioria pertence ao primeiro; trata-se de “solicitação do signifi cado da 
palavra” (47,5%) e de “leitura de verbetes como suporte para a compreen-
são de textos” (11,06%); em segundo lugar (19,2%) vem “explicação 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 signifi cado e da 
ortografi a 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).  

**********

Carduner (2003)

Estando convicta da necessidade de se ensinar o uso de dicionários, a 
autora incluiu, em três semestres (ou seja, três vezes) exercícios com esse fi m 
nas aulas de um curso de espanhol de uma universidade norte-americana. As 
atividades referentes aos dicionários – principalmente a DBs – estavam total-
mente integradas nesse curso (de gramática e redação). 
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No começo e no fi nal 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 específi cas.

Resultados:

No início do semestre, 76% dos alunos da turma A e 59% da turma B 
afi rmaram que sabiam muito sobre o uso de DBs. Mesmo assim, ao fi nal 
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 afi rmações a respeito do que exatamente 
eles tinham aprendido.

**********

Por último, resumo as únicas pesquisas (de meu conhecimento) em 
que se investigou o efeito do ensino de habilidades de consulta mediante um 
teste.237

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 profi ciência variada.238 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.

237 Chi (1998) afi rma ter feito tal pesquisa, mas ainda não apresenta os resultados (cf. 2.2).
238 Sobre a Open University, veja a nota 72.
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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 
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 fi cou 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)239

Consciente, de um lado, da importância do léxico e dos dicionários 
para os tradutores e, do outro lado, das defi ciências dos alunos no uso de 

239 Agradeço à autora o envio – por e-mail – dos capítulos 1 e 7 da tese (sem números de pá-
ginas), nos quais foram colhidas as informações dadas neste resumo.  
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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 efi cácia desse ensino.

Depois de ter sugerido um “modelo de estratégias de consulta de 
dicionários eletrônicos” no capítulo 4, ela descreve, no capítulo 5, o “tra-
tamento pedagógico”, que consiste em um curso à distância – via internet 
– destinado especialmente a alunos do curso de Tradução e Interpretação 
e identifi cado 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 estu-
do:

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 fi zeram 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 verifi car “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 iden-
tifi cavam e solucionavam os diversos problemas léxicos com o apóio de 
ferramentas eletrônicas [...]. [Depois, eles] eram capazes de identifi car es-
ses problemas e [...] proporcionar as soluções adequadas [...] e usar de 
forma sistemática as ferramentas eletrônicas pertinentes.”
“No início do experimento, os alunos mostravam uma atuação defi ciente 
no que diz respeito [ao] signifi cado e uso das palavras [...]. [...] registra-
ram-se também difi culdades 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 signifi cativos 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 fi nais confi rmaram um progresso na atuação 
dos estudantes nas duas línguas, especialmente na língua B (inglês). Trad-
UJI também aumentou a qualidade e quantidade de estratégias de busca 
nos diversos dicionários eletrônicos [...].”  
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7. TRABALHOS SOBRE O ENSINO DO USO DE DICIONÁRIOS

“Os alunos almejavam uma maior precisão em suas consultas, e isso se re-
fl etiu no uso de vários dicionários numa mesma busca [...]. [...] os discen-
tes também consultavam corpora eletrônicos monolíngües como forma de 
complementar a informação obtida nos dicionários e desse modo tornar 
mais seguras  suas decisões fi nais.”
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Cronologia das pesquisas empíricas 

Após o ano de publicação está indicado o capítulo, ou subcapítulo, 
no qual a pesquisa é resumida. Desse modo, o leitor saberá logo qual tipo de 
estudo foi feito. Em alguns casos, os resumos encontram-se em mais de um 
subcapítulo porque no mesmo trabalho foram relatados dois ou mais tipos 
de pesquisas. 

A grande maioria desses estudos investigou o uso de dicionários du-
rante a recepção ou produção de textos ou a aprendizagem do vocabulário em 
língua estrangeira. 

Tratam de dicionários utilizados por falantes nativos (DLMs) aquelas 
pesquisas que estão nos subcapítulos 2.1, 3.1 ou 4.4.2.1, assim como, nos 
outros subcapítulos – nos quais não há itens diferenciando língua estrangeira 
e língua materna – os seguintes autores: Augst (1997), McKeown (1991, 
1993), Miller (1995), Scott & Nagy (1989).

Barnhart (1962) 2.1 

Quirk  (1973) 2.1 

Tomaszczyk (1979) 2.2 

Baxter (1980) 2.2

Béjoint (1981) 2.2
Bensoussan, Sim & Weiss (1981/1984) 

2.2, 4.1.2
Jain (1981) 5.1.1

Ard (1982) 3.2
Blohm (1982) 6.1
Calanchini (1982) 2.1
Cortelazzo (1982) 2.1
Hartmann (1982) 2.2
Kühn & Püschel (1982) 2.1

Chagunda (1983) 2.2
Chansou (1983) 2.1
Descamps & Vaunaize (1983) 2.1, 3.1  

Galisson (1983) 2.2
Hartmann (1983) cf. Hartmann (1982)
MacFarquhar & Richards (1983) 2.2
Mitchell (1983)  3.1

Bensoussan, Sim & Weiss (1984) cf. 
1981 

El-Sakran (1984) 2.2
Greenbaum, Meyer &Taylor (1984) 2.1
Hatherall (1984) 3.2
Miller & Gildea (1984) 3.1, 4.4.2.1, 

5.1.2
Tono (1984) 3.2 
Wiegand (1984)  2.1

Eeds & Cockrum (1985) 4.4.2.1
Griffi n (1985) 2.2
Heath & Herbst (1985) 2.2
Kharma (1985) 2.2, 3.2
Lantolf, Labarca & Tuinder (1985) 3.2
Neubauer (1985) 3.2



436

Okayama (1985) 3.2
Rasmussen (1985) 2.2
Wiegand (1985) 3.2
Wiegand (1985a) 2.1 

Black (1986) 5.1.2
Gray (1986) 2.1
Krings (1986) 3.2
Rampillon (1986) 2.2

Coviello (1987) 2.2
Herbst/Stein (1987) 2.2
Iqbal (1987) 2.2, 3.2
Kipfer (1987) 2.1
Marello (1987) 2.2 
Miller & Gildea (1987) 3.1, 5.1.2
Snell-Hornby (1987) 2.2
Tomaszczyk (1987) 3.2
Tono (1987) 5.1.1

Bogaards (1988) 2.2
Jackson (1988) 2.1
Neubach & Cohen (1988) 3.2
Summers (1988) 2.1, 2.2, 4.4.2.2, 5.1.2
Taylor (1988) 2.2
Tono (1988) 3.2

Bareggi (1989) 3.2 
Battenburg (1989) 2.2
Benson (1989) 5.1.2, 5.2.2
Bräunling (1989) 2.2
Diab (1989) cf.  Diab (1990)
Hernández (1989) 2.1
Ibrahim & Zalessky (1989) 2.1, 2.2
Ripfel (1989) 2.2
Scott & Nagy (1989) 5.1.2
Tickoo (1989) 2.2
Tono (1989) 4.1.2

Atkins & Knowles (1990) cf. Atkins & 
Varantola (1998)

Benbow (1990) 2.1 
Blachowicz et al. (1990) 3.1
Bogaards (1990) 5.1.1
Diab (1990) 2.2, 3.2
El-Badry (1990) 2.2

Müllich (1990)  3.2
Ripfel (1990) 2.1
Starren & Thelen (1990) 3.2 

Al-Besbasi (1991) 3.2
Bogaards (1991) 4.3.1, 4.4.2.2
Bogaards (1991a) 5.1.1
Kostrzewa (1991) 5.1.2
Krantz (1991) 2.2, 3.2, 4.4.2.2, 6.2
Leffa (1991) 2.2, 6.1 
McKeown (1991) 5.1.2
Nesi & Meara (1991) 4.1.2
Roby (1991) 6.1 
Tono (1991) 3.2
Voigt (1991) 2.1

Andrade (1992) 2.2
Bogaards (1992) 5.1.1
Bogaards (1992a) 5.1.1
Brito (1992) 2.1
Laufer (1992) 5.1.2
Nuccorini (1992) 3.2 
Tinnefeld (1992) 2.2
Tono (1992) 5.1.1
Varantola (1992) 2.2 
Wolf (1992) 2.1

Aust, Kelly & Roby (1993) 6.2 
Frolova (1993) 2.2
Hulstijn (1993) 6.1 
Laufer (1993) 5.1.2
Leffa (1993) cf. Leffa (1991)
Luppescu & Day (1993) 4.4.2.2
McCorduck (1993) 2.2
McKeown (1993) 5.1.2 

Blok (1994) 2.1
Bogaards (1994) 5.2.2
Cumming, Cropp & Sussex (1994) 

5.1.2
Fischer (1994) 4.4.2.2
Guillot & Kenning (1994) 6.2
Hartmann (1994) 5.2.1
Houtman & Wouters (1994) 2.2
Knight  (1994) 4.1.2, 4.4.2.2, 6.2
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Laufer & Melamed (1994) 4.1.2, 4.2
Nesi (1994) 5.1.2 
Nesi & Meara (1994) 5.1.2 
Nuccorini (1994) 3.2
Taylor & Chan (1994) 2.2
Yokoyama (1994) 3.2

Amaral (1995) 2.2 
Miller (1995) 4.1.2 
Nist & Olejnik (1995) 4.4.2.1, 5.1.2
Schafroth (1995) 2.2

Chun & Plass (1996) 6.1
Gu & Johnson (1996) 3.2
Hulstijn, Hollander & Greidanus (1996) 

4.4.2.2   
Jääskeläinen (1996) 3.2
Nesi (1996) 5.1.2 

Atkins & Varantola (1997) 3.2
Augst (1997) 5.2.1
Beech (1997) 3.2
Bogaards (1997) 5.1.1
Christianson (1997) 3.2
Grabe & Stoller (1997) 4.1.2 
Harvey & Yuill (1997) 5.2.1
Laufer & Hadar (1997) cf. Laufer & 

Melamed (1994)
Laufer & Kimmel (1997) 5.2.1
Martin-Rutledge (1997) 4.3.2, 5.1.2
Mdee (1997) 2.2
Schmitt et al. (1997) 2.2
Tono (1997) 5.1.1
Zacarias (1997)   2.2

Atkins & Varantola (1998) 2.2, 3.2, 
4.1.2, 4.3.1

Bishop (1998) 2.2
Bogaards (1998) 5.1.2
Bogaards (1998a) 5.1.1
Chi (1998) 2.2
Coura Sobrinho (1998) 3.2, 4.1.2, 

5.2.2
Li (1998) 2.2
Lomicka (1998) 6.1

Mackintosh (1998) 3.2, 4.3.2, 5.1.2 
Momoi (1998) 3.2
Nesi (1998) 5.1.2 
Potter (1998) 2.2
Varantola (1998) 3.2

Asher, Chambers & Hall (1999) 2.2 
Barnes, Hunt & Powell (1999) 2.2
Böhner (1999) 2.2
Diab & Hamdan (1999) 3.2
Fraser [Carol] (1999) 4.1.2, 4.4.2.2
Gonzalez (1999)  5.1.1
Hartmann (1999) 2.2
Jensen (1999) 3.2 
McCreary & Dolezal (1999) 5.2.2
Nagata (1999) 6.1
Nesi (1999) 2.2
Nesi (1999a) 5.1.2 
Stark (1999) 2.2
Wingate (1999) 5.2.1

Bishop (2000) 2.2
Fan (2000) 2.2
Heijnen (2000) 4.1.2 
Höfl ing (2000) 2.2
Komuro &Yamada (2000) 2.2
Laufer (2000) 6.1
Laufer & Hill (2000) 6.2
Liou (2000) 4.1.2 
Müller (2000) 2.2
Nesi (2000a) 6.2 
Tall & Hurman (2000) 2.2
Tono (2000)  6.2 

Albus et al. (2001) 5.2.2
Bishop (2001) 7
Bogaards & Van der Kloot (2001) 5.1.2  
Corpas Pastor,  Leiva Rojo & Varella 

Salinas (2001) 2.2 
Winkler (2001) 6.2 
Winkler (2001a) 6.2 

Al-Ajmi (2002) 3.2
Bogaards (2002) 5.2.2
Bogaards & Van der Kloot (2002) 5.1.2 
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De Ridder (2002) 6.1
Lew (2002)  2.2, 4.3.1
Loucky (2002) 6.2 
Nesi & Haill (2002)  3.2
Nikolova (2002) 4.4.2.2
Nishimura (2002) 2.2
Ronald (2002) 4.4.2.2
Selva & Verlinde (2002) 6.2 
Wingate (2002) 2.2, 4.1.2, 4.4.2.2, 

5.1.2, 6.2

Assirati (2003) 2.2
Ernst-Martins (2003) 6.1 
Hill & Laufer (2003) 6.2 
Livbjerg & Mees (2003) 4.3.1
Machado (2003) 2.2
Yamaguti (2003) 3.2

Babenko & Troschina (2004) 5.2.1
Conceição (2004) 2.2, 4.4.2.2

Conceição (2004a) 4.4.2.2
De Schryver & Joffe (2004) 6.2 
Sánchez Ramos (2004) 6.2, 7 
Sánchez Ramos (2004a) 2.2
Thumb (2004) 5.2.1
Wingate (2004) 3.2

Frankenberg-Garcia (2005) 3.2, 4.3.2, 
6.2 

Muráth (2005) 2.2 
Ronowicz et al. (2005) 3.2
Teixeira (2005) 2.2, 3.2

Gomes (2006) 3.2
Höfl ing (2006) 2.2, 3.2
Laufer & Levitzky-Aviad (2006) 4.3.1, 

6.2
Szczepaniak (2006) 5.1.2

Nesi (no prelo) 2.2
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Listas de pesquisas empíricas com 
determinadas características

Sobre defi nições
MacFarquhar & Richards (1983), Miller & Gildea (1984), Wiegand 

(1984), Black (1986), Summers (1988), Scott & Nagy (1989), Kostrzewa 
(1991), McKeown (1991, 1993), Laufer (1993), Cumming, Cropp & Sussex 
(1994), Nesi & Meara (1994), Nist & Olejnik (1995), Mackintosh (1998), 
Nesi (1998), Gonzalez (1999), Wingate (2002, 2004).

Sobre dicionários híbridos (DHs)
Hartmann (1994), Laufer & Melamed (1994), Laufer & Kimmel 

(1997), Li (1998), Mackintosh (1998), Fan (2000), Lew (2002), Thumb 
(2004), Höfl ing (2006), Laufer & Levitzky-Aviad (2006).

Sobre dicionários monolíngües usados por falantes nativos 
(DLMs)

Além dos estudos resumidos em 2.1, 3.1 e 4.4.2.1, há as pesquisas 
de Scott & Nagy (1989), McKeown (1991, 1993), Miller (1995), Augst 
(1997).

Sobre a redação de textos
Ard (1982), Yokoyama (1994), Christianson (1997), Harvey & Yuill 

(1997), Winkler (2001, 2001a), Gomes (2006).

Estudos nos quais foram usados protocolos orais (TAPs)
Ard (1982), Krings (1986), Neubach & Cohen (1988), Müllich 

(1990), Al-Besbasi (1991), Brito (1992), Yokoyama (1994), Jääskeläinen 
(1996), Mackintosh (1998), Momoi (1998), Jensen (1999), Wingate (1999, 
2002, 2004), Livbjerg & Mees (2003), Thumb (2004), Ronowicz et al. 
(2005).  
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Estudos de autores brasileiros
Leffa (1991ss.), Andrade (1992), Brito (1992), Amaral (1995), Zaca-

rias (1997), Coura Sobrinho (1998), Höfl ing (2000), Müller (2000), Assirati 
(2003), Ernst-Martins (2003), Machado (2003), Yamaguti (2003), Concei-
ção (2004, 2004 a), Teixeira (2005), Gomes (2006), Höfl ing (2006).
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Quadros sinóticos

Nestes quadros encontram-se alguns dados básicos das pesquisas cujos 
relatos são resumidos nos capítulos 2 a 6.

Abreviaturas: 
Es = Alunos de primeiro ou segundo grau; 
Ps = professores; 
PGs = alunos de primeiro grau; 
SGs = alunos de segundo grau; 
Us = alunos universitários.

Observações:
Pontos de interrogação assinalam a falta de informações sobre o res-

pectivo item. 
Na última coluna, indica-se somente o idioma principal sobre o qual 

os sujeitos precisam de informações; está implícito que no caso de DBs há um 
segundo idioma, que é a LM dos usuários.

Subcapítulo 2.1

Como essas enquetes investigaram o uso de dicionários por falantes 
nativos, as obras de referências eram DLMs.

Autor(es) Número 
de 

sujeitos

Tipos de sujeitos Idioma sobre 
o qual se quer 
informações

Barnhart (1962) 99 Us norte-americanos Inglês
Quirk (1973) 220 Us britânicos Inglês
Calanchini (1982) ??? Us suiços 4 línguas fala-

das na Suiça
Cortelazzo (1982) 59 Ps suiços 4 línguas fala-

das na Suiça
Kühn & Püschel (1982) ± 50 Ps de alemão Alemão
Chansou (1983) 55 PGs Francês
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Descamps & Vaunaize (1983) 107 Diversos franceses Francês
Greenbaum et al. (1984) 220 Us norte-americanos Inglês
Kipfer (1987) 292 SGs norte-americanos Inglês
Jackson (1988) 86 Us britânicos Inglês
Summers (1988) ??? Us britânicos Inglês
Hernández (1989) cerca de 

1.000
Espanhóis: 400 Es, 550 
Us, 50 Ps

Espanhol

Ibrahim & Zalessky (1989) 219 Es franceses Francês
Benbow et al. (1990) 497 Profi ssionais, principal-

mente Us britânicos e 
norte-americanos

Inglês

Ripfel (1990) 89 Diversos alemães Alemão
Voigt (1991) ??? Us alemães e estrangeiros 

na Alemanha
Alemão

Brito (1992) ??? PGs brasileiros Português
Wolf (1992) 288 Diversos alemães Alemão
Blok (1994) ??? Es holandeses Holandês

Subcapítulo 2.2

Autor(es) Número 
de 

sujeitos

Tipos de sujeitos Tipo(s) de 
dicionário

Idioma 
sobre o qual 
se quer in-
formações

Tomaszczyk (1979) 449 117 Us de diversas LMs, 
167 Us poloneses, 60 Ps 
de inglês, 105 tradutores

DB, DM Inglês, 
alemão, 
francês, russo

Baxter (1980) 342 Us japoneses DB, DM Inglês
Béjoint (1981) 122 Us franceses DB, DM Inglês
Hartmann (1982) 178 Britânicos: 60 Ps de 

alemão,  118 Es e Us  
DB Alemão

Chagunda (1983) ??? Estrangeiros em país 
anglófono

2 DM 
técnicos

Inglês (ESP)

Galisson (1983) 96 48 estrangeiros na 
França, 48 norte-ameri-
canos

DB, DM Francês

Hartmann (1983) 
ver Hartmann (1982)
MacFarquhar & 
Richards (1983)

180 Us asiáticos e do Pacífi co 
no Havaí

DM, DA
(sobre 
defi nições)

Inglês

Bensoussan, Sim & 
Weiss (1984) 

427 417 Us israelenses e 
10 Ps 

DB, DM Inglês
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El-Sakran (1984) 36 Egípcios na Inglaterra DB, DM Inglês (ESP)
Wiegand (1984) 100 Us alemães DM (sobre 

defi nições)
Alemão

Griffi  n (1985) 128 Us estrangeiros nos EUA DB, DA Inglês
Heath & Herbst 
(1985)

160 Us alemães cursando 
Letras-Inglês

DA, DM Inglês

Kharma (1985) 284 Kuwaitianos, cursando 
Letras-Inglês

DA Inglês

Rasmussen (1985) 280 Dinamarqueses, 13,5% 
francófonos

DB (um 
específi co)

Francês 

Rampillon (1986) 360 Es alemães DB Inglês
Coviello (1987) 42 Us italianos DM, DB Italiano, 

francês
Herbst & Stein 
(1987)

131 Alemães:  60 Ps de 
inglês, 71 Us

DA, DM Inglês

Iqbal (1987) 725 Paquistaneses: 700 Us 
e 25 Ps

DA Inglês

Marello (1987) 100 Italianos: 42 Ps, 58 Us DB Inglês
Snell-Hornby (1987) 35 Us alemães e suiços DB, DM Inglês
Bogaards (1988) 371 Us holandeses cursando 

Letras-Francês
DB, DM Francês

Summers (1988) ??? Es e Us em vários países DA (especí-
fi co)

Inglês

Taylor (1988) 122 Us chineses DA (DB) Inglês
Battenburg (1989) 60 Us estrangeiros nos EUA DB, DA, 

DLM
Inglês

Bräunling (1989) 112 Ps de alemão DM de 
valência 
verbal

Alemão

Ibrahim & Zalessky 
(1989)

112 42 japoneses, 40 chine-
ses, 30 norte-americanos

DM Francês

Ripfel (1989) 279 Us alemães cursando 
francês (147) ou inglês 
(132) 

DB, DM Francês, 
inglês

Tickoo (1989) 160 100 Ps na Índia e em 
Singapura, 60 Us em 
Singapura

DA Inglês

Atkins & Knowles 
(1990) – ver Atkins 
& Varantola (1998)
Diab (1990) 426 Jordanianos: 405 alunas 

de Enfermagem, 21 
professores

DA Inglês

El-Badry (1990) 493 Árabes DB Inglês
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Krantz (1991) 106 Us suecos DB, DM Inglês
Leff a (1991) 51 Us brasileiros DE Inglês
Tinnefeld (1992) ??? Alemães: Us e alunos de 

escolas de idiomas
??? Inglês

Varantola (1992) 14 Tradutores DB, DM Vários
Frolova (1993) 47 Us russos e americanos DB, DM Inglês, russo
McCorduck (1993) 46 Estrangeiros nos EUA DM Inglês
Houtman & Wouters 
(1994)

??? Us holandeses ??? ???

Taylor & Chan 
(1994)

505 494 Us chineses, 12 Ps DEP Inglês

Amaral (1995) 20 Us brasileiros DB, DM Espanhol
Schafroth (1995) 114 Us alemães DM, DB Francês
Mdee (1997) 70 56 Us inglêses, 14 Us da 

Tanzânia
DB Alemão, 

francês, in-
glês, suahili

Schmitt et al. (1997) 687 Estrangeiros nos EUA?? DB, DM Inglês
Zacarias (1997) 29 Brasileiros DB, DM Inglês
Atkins & Varantola 
(1998)

1.140 Aprendizes de inglês de 
4 LMs diferentes

DB, DM Inglês

Bishop (1998) 50 Britânicos: 25 adoles-
centes, 25 adultos

DB Francês

Chi (1998) 67 Us chineses (de Hong 
Kong)

DM, DB Inglês

Li (1998) 801 Chineses: 691 Us, 110 
Ps

DB, DM Inglês

Potter (1998) 212?? Ps e aprendizes DA (sobre 
exemplos)

Inglês

Asher, Chambers & 
Hall (1999)

27 
escolas

Ps de LE e LM na Grã-
Bretanha

??? Vários

Barnes, Hunt & 
Powell (1999)

100 Ps de escolas inglesas de 
segundo grau

DB, DM ???

Böhner (1999) 271 Es alemães DA, DB Inglês
Hartmann (1999) 717 700 Us ingleses, 17 Ps DB, DM Inglês e 

outros
Nesi (1999) 35 Ps ingleses DM, DB Inglês e 

outros
Stark (1999) 40 Na maioria Us ou apren-

dizes de EFL
DA Inglês

Bishop (2000) 145 Britânicos DB Francês
Fan (2000) 1.076 Us chineses (de Hong 

Kong)
DH Inglês

Höfl ing (2000) 20 Diversos brasileiros DB Inglês
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Komuro & Yamada 
(2000)

99 Us japoneses DB Inglês

Müller (2000) 36 Ps brasileiros ??? ???
Tall & Hurman 
(2000)

1.601 Es britânicos DB Francês

Corpus Pastor, Leiva 
Rojo & Varella Sali-
nas (2001)

271 Us espanhóis, alunos de 
um curso de Tradução

DB, DM Inglês, 
francês

Winkler (2001) – cf. 
6.2
Winkler (2001a) – cf. 
6.2
Lew (2002) 712 Poloneses DB, DM Inglês
Nishimura (2002) 881 Japonêses: Us, Es DB Inglês
Wingate (2002) 97 Us chineses de Hong 

Kong
DB, DM Alemão, 

francês
Assirati (2003) 64 Us brasileiros DB Inglês
Machado (2003) 3 Adultos brasileiros DB Inglês
Conceição (2004) 51 Us brasileiros DB, DM Inglês
Sánchez Ramos 
(2004a)

98 Us espanhóis DB, DM, 
DE

Inglês, 
espanhol

Teixeira (2005) 286 PGs brasileiros DB Espanhol
Höfl ing (2006) 150 Us brasileiros DM, DB, 

DH
Inglês

Nesi (no prelo) 32 Us, na maioria chineses DE, DEP Inglês

Capítulo 3

Autor(es) Núme-
ro de 

sujeitos

Tipos de 
sujeitos

Tipo(s) 
de di-

cionário

Circunstância 
de uso

Idioma 
sobre o 
qual se 
quer 

informa-
ções

1) Língua materna
Mitchell (1983) 94 Crianças DLM Diversos exer-

cícios
Inglês

Miller & Gildea 
(1984)

??? Crianças DLM Consultar pa-
lavras e redigir 
frases

Inglês
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Miller & Gildea 
(1987) – cf. Miller 
& Gildea (1984)
Blachowicz et al. 
(1990)

??? Crianças DLM Consultar uma 
das palavras 
inseridas em 
frases

Inglês

2) Língua
estrangeira
Ard (1982) 2 Japonesa, 

árabe
DB Redação Inglês

Hatherall (1984) ??? Us  ingleses DB, DM Tradução L1-L2 Alemão
Tono (1984) 402 Us japoneses DB Tradução L2-L1 Inglês
Kharma (1985) 284 Kuwaitianos 

cursando 
Letras-Inglês

DA Leitura (e 
outras?)

Inglês

Neubauer (1985) 22 Us estrangeiros 
na Alemanha

DLM Expressão 
escrita

Alemão

Okayama (1985) 1.055 SGs japoneses DB Leitura Inglês
Wiegand (1985)   45 Us de várias 

LMs
sobretudo 
DM

Tradução L1-L2 Alemão

Tono (1988) 76 SGs japoneses DB Leitura Inglês
Neubach & Cohen 
(1988)

6 Us israelenses DA, DB Leitura Inglês

Bareggi (1989) 70 Us italianos DA ??? Inglês
Atkins & Knowles 
(1990) – ver Atkins 
& Varantola (1998)
Diab (1990) 13 Alunas jor-

danianas de 
Enfermagem

DA ??? (“diário de 
uso”)

Inglês

Müllich (1990) 108 Us alemães DM Tradução L2-L1 Francês, 
inglês

Al-Besbasi (1991) 8 Árabes DB, DM Tradução L2-L1 Inglês
Tono (1991) 10 Japoneses:

7 Us, 3 Ps 
DB Tradução L2-L1 Inglês

Nuccorini (1992) 16 Italianos: 11 
Us, 5 Ps

DB, DM Várias Inglês

Nuccorini (1994)    222 Italianos DB Tradução L2-L1 Inglês
Yokoyama (1994) 24 Us japoneses DB Redação Inglês
Gu & Johnson 
(1996)

850 Us chineses DM? Aprendizagem 
do vocabulário

Inglês



447

Jääskeläinen (1996) 24 Tradutores e 
outros

DB, 
DM?

Tradução L2-L1 Inglês, 
francês, 
fi nlandês

Atkins & Varantola 
(1997) 

103 71 estrangeiros 
na Inglaterra, 
32 fi nlandeses

DB, DM Tradução 
L2-L1,
Tradução L1-L2

Inglês 

Beech (1997) 19 Es gregos DB Diversas Inglês
Christianson (1997) 51 Japoneses ??? Redação Inglês
Atkins & Varantola 
(1998)

1.140 
(723)

Us de quatro 
LMs

DB, DM Várias Inglês

Coura Sobrinho 
(1998)

17 Us brasileiros DM Leitura Francês

Momoi (1998) 30 Japoneses: 25 
Us, 4 SGs 

DB Redação Inglês

Diab & Hamdan 
(1999)

50 Us jordanianos ??? Leitura Inglês

Jensen (1999) 6 Holandeses, 4 
tradutores, 2  
leigos

Vários Tradução L2-L1 Inglês

Al-Ajmi (2002) 46 Us kuwaitia-
nos

DB Tradução L2-L1 Inglês

Nesi & Haill (2002) 89 (77) Us de várias 
LMs

sobretudo 
DM

Leitura Inglês

Yamaguti (2003) ??? Us brasileiros DB Redação Italiano
Wingate (2004) 17 Us chineses de 

Hong Kong
DB, DM Leitura Alemão

Frankenberg-Garcia 
(2005)

16 Us portugue-
ses

Vários Tradução L1-L2 Inglês

Ronowicz et al. 
(2005)

14 (9 
/ 6)

Alunos de 
um curso de 
Tradução; 
tradutores

Vários Tradução L2-L1 Inglês, 
japonês, 
coreano

Teixeira (2005) 4 (gru-
pos) 

PGs brasileiros DB Tradução L2-L1 Espanhol

Gomes (2006) 80 Brasileiros DB Redação Alemão
Höfl ing (2006) 150 Us brasileiros DB, DM, 

DH
Leitura Inglês
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Subcapítulo 4.1.2

Autor(es) Número 
de 

sujeitos

Tipos de sujeitos Tipo(s) de 
dicionário

Idioma 
sobre o qual 
se quer in-
formações

Bensoussan, Sim & 
Weiss (1984)

1.501 Us israelenses DB, DM Inglês

Tono (1989) 32 SGs japoneses DB Inglês
Hulstijn (1993) – cf. 
6(1)
Knight (1994) – cf. 
4.4.2(2)
Laufer & Melamed 
(1994)

122 
(123?)

Israelenses: 76 SGs, 46 
Us

DB, DA, 
DH

Inglês

Nesi & Meara 
(1994)

148 Estrangeiros na Grã-
Bretanha cursando EAP

DB, DA Inglês

Miller (1995) 22 PGs norte-americanos DLM Inglês
Grabe & Stoller 
(1997)

1 Lingüista norte-ameri-
cano

DB Português

Laufer & Hadar 
(1997) – cf. Laufer 
& Melamed (1994)
Atkins & Varantola 
(1998)

1.140 Aprendizes de inglês de 
4 LMs diferentes

DB, DM Inglês

Bogaards (1998) 
– cf. 5(2)
Coura Sobrinho 
– cf. 5(2)
Fraser (1999) – cf. 
4.4.2(2)
Heijnen (2000) ??? Es holandeses DM? Inglês
Liou (2000) ??? Alunos de cursos de EFL DM? Inglês
Albus et al. (2001) 
– cf. 5(2)
Wingate (2002) 46 (+4) Us chineses de Hong 

Kong
DB, DA Alemão

Hill & Laufer 
(2003) – cf. 6(2)
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Subcapítulo 4.2

Veja em 4.1.2: 
Laufer & Melamed (1994) e Laufer & Hadar (1997).
Veja em 5(2): 
Miller & Gildea (1984), Miller & Gildea (1987), Summers (1988),  

McKeown (1991, 1994), Laufer (1992), Laufer (1993), Cumming, Cropp 
& Sussex (1994), Nesi (1994), Nesi & Meara (1994), Nesi (1996) e Nesi 
(1998).

Subcapítulo 4.3 

Autor(es) Número 
de 

sujeitos

Tipos de su-
jeitos

Tipo(s) de di-
cionário

Idioma sobre 
o qual se quer 
informações

1) Subcapítulo 4.3.1
Bogaards (1991) 58 Us holandeses DB, DM, DA Francês
Bogaards (1994) – cf. 
5(2)
Atkins & Varantola 
(1998) – cf. 4.1.2
Coura Sobrinho 
(1998) – cf. 5(2)
Lew (2002) 712 Poloneses, apren-

dendo inglês em 
diversas insti-
tuições

DB, DM, DH Inglês

Livbjerg & Mees 
(2003)

10 Us dinamarque-
ses

DB, DM Inglês

Babenko & Troschina 
(2004) – cf. 5(1)
Laufer & Levitzky-
Aviad (2006) 

75 52 Us, 23 SGs DB, DH, DE Inglês

2) Subcapítulo 4.3.2
Martin-Rutledge 
(1997) – cf. 5(2)
Mackintosh (1998) 
– cf. 5(2)
Frankenberg-Garcia 
(2005)

16 Us portugueses DB, DA, DE, di-
versas ferramentas 
eletrônicas

Inglês
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Subcapítulo 4.4.2

Autor(es) Núme-
ro de 

sujeitos

Tipos de sujeitos Tipo(s) de 
dicionário

Idioma sobre 
o qual se quer 
informações

1) Língua materna
Miller & Gildea (1984) 
cf. 3(1)
Eeds & Cockrum 
(1985)

88 PGs norte-america-
nos

DLM Inglês

Miller & Gildea (1987) 
-  cf. cap. 3(1)
Nist & Olejnik (1995) 186 Us norte-americanos DLM Inglês

2) Língua estrangeira
Summers (1988) – cf. 
cap. 5(2)
Bogaards (1991) – cf. 
4.3(1)
Krantz (1991) 52 Us suecos cursando 

Letras-Inglês
DB, DM Inglês

Luppescu & Day 
(1993)

293 Us japoneses DB Inglês

Fischer (1994) 87 SGs alemães DA Inglês
Knight (1994) 105 Us norte-americanos DB Espanhol
Hulstijn, Hollander & 
Greidanus (1996)

78 Us holandeses DB Francês

Fraser [Carol] (1999) 8 Us francófonos (ca-
nadenses?)

DB, DM Inglês

McCreary & Dolezal 
(1999) – cf. 5(2)
Ronald (2002) 1 Japonesa estudando 

Letras-Inglês
DA Inglês

Wingate (2002) – cf. 
4.1.2, 5(2)
Conceição (2004) 51 Us brasileiros DB Inglês
Conceição (2004a) 14 Us brasileiros DB? Inglês
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Capítulo 5

Autor(es) Núme-
ro de

sujeitos

Tipos de su-
jeitos

Tipo(s) 
de 

dicioná-
rio

Assunto estudado / 
circunstância de uso

Idioma 
sobre o 
qual se 
quer 

informa-
ções

1) Uso 
efetivo 
(5.1.1 e 
5.2.1)

Jain 
(1981)

??? ??? DA Efi cácia de defi nições Inglês

Tono 
(1987)

129 Us japoneses DA, DB Consulta de fraseologis-
mos (em qual verbete 
seriam procurados?)

Inglês

Bogaards 
(1990)

643 Us e SGs fran-
ceses e holande-
ses; aprendizes 
de francês e de 
holandês

Consulta de fraseologis-
mos (em qual verbete 
seriam procurados?)

Francês, 
holandês

Bogaards 
(1991a)

108 Franceses: 60 
Us, 48 SGs

Consulta de fraseologis-
mos (em qual verbete 
seriam procurados?)

Francês

Bogaards 
(1992)

275 Holandeses 
aprendendo 
francês

Consulta de fraseologis-
mos (em qual verbete 
seriam procurados?)

Francês

Bogaards 
(1992a)

62 (52) SGs franceses Consulta de fraseologis-
mos (em qual verbete 
seriam procurados?)

Francês

Tono 
(1992)

109 Japoneses: 57 
Us, 152 SGs

DA Efeito de “menus”; 
tradução L2-L1

Inglês

Hartmann 
(1994)

28 Us estrangeiros 
na Grã-Bretanha

DH Leitura Inglês 
(e várias 
LMs)

Augst 
(1997)

±50 Alemães DLM 
(ortográ-
fi co)

Consultas Alemão

Bogaards 
(1997)

??? Franceses apren-
dendo holandês, 
holandeses apren-
dendo francês

Consulta de fraseologis-
mos (em qual verbete 
seriam procurados?)

Francês, 
holandês



452

Harvey 
& Yuill 
(1997)

211 Estrangeiros na 
Grã-Bretanha

DA 
(CO-
BUILD)

Consultas Inglês

Laufer & 
Kimmel 
(1997)

70 Israelenses: 39 
SGs, 31 Us

DH Efi cácia dos DHs Inglês

Tono 
(1997)

57 Us japoneses DA Efeito de “signposts/ 
guidewords”;

Inglês

Bogaards 
(1998a)

45 Holandeses 
cursando Letras-
Francês

Tipos de palavras con-
sultadas na leitura

Francês

Gonzalez 
(1999)

75 (?) Estrangeiros nos 
EUA cursando 
ESL

D M 
(DB)

Defi nições em DMs Inglês

Wingate 
(1999)

4 Us chineses DA Consultas durante a 
leitura

Alemão

Ba-
benko & 
Troschina 
(2004)

50 Us russos DA Efi cácia do DA na 
tradução L1-L2

Alemão

Th umb 
(2004)

18 Us chineses DH Estratégias de consulta 
na leitura

Inglês

2) Efeito 
do uso
     (5.1.2 
e 5.2.2)
Miller & 
Gildea 
(1984)

??? PGs norte-
americanos

DLM Efi cácia de defi nições Inglês

Summers 
(1988)

40 (?) Aprendizes de 
inglês

DA Efi cácia de defi nições e 
exemplos

Inglês

Benson 
(1989)

17 Ps russos e 
ucranianos de 
inglês

Dicio-
nário de 
colo-
cações

Efi cácia do dicionário 
na consulta a colocações

Inglês

Scott & 
Nagy 
(1989)

??? ??? DLM Efi cácia de defi nições Inglês

Kostrzewa 
(1991)

25 (?) Us alemães DA Efi cácia de diferentes 
estilos defi nitórios na 
leitura e na aprendiza-
gem

Inglês
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McKeown 
(1991)

85 PGs norte-ame-
ricanos

DLM Efi cácia de diferentes 
estilos defi nitórios na 
produção

Inglês

Laufer 
(1992)

62 Us isrealenses DA Efi cácia de exem-
plos autênticos e de 
exemplos inventados na 
recepção e na produção

Inglês

Laufer 
(1993)

43 Us isrealenses DA Efi cácia de defi nições e 
exemplos na recepção e 
na produção

Inglês

Bogaards 
(1994)

613 SGs holandeses DB Efi cácia da microestru-
tura do DB da editora 
Van Dale na tradução 
L2-L1

Francês

Cumming, 
Cropp 
& Sussex 
(1994)

85 Estrangeiros (de 
26 LMs) nos 
EUA

DA Efi cácia de diferentes 
estilos defi nitórios na 
recepção e na produção

Inglês

Nesi 
(1994)

95 Us cursando 
Letras-Inglês: 51 
portugueses, 44 
malaios

DA Infl uência da LM sobre 
as consultas durante a 
produção

Inglês

Nesi & 
Meara 
(1994)

52 Us estrangeiros 
na Grã-Bretanha

DA Efi cácia de diferentes 
estilos defi nitórios na 
produção

Inglês

Nist & 
Olejnik 
(1995)

186 Us norte-ameri-
canos

DLM Infl uência de diferen-
tes tipos de defi nições e 
contextos sobre a apren-
dizagem de palavras

Inglês

Nesi 
(1996)

40 Us estrangeiros 
na Grã-Bretanha

(DA) Efi cácia de exemplos na 
produção

Inglês

Martin-
Rutledge 
(1997)

80 (?) Us canadenses DB Efi cácia de diversos 
tipos de “exemplos” na 
tradução

Francês, 
inglês

Bogaards 
(1998)

54 SGs holandeses DA Efi cácia da estrutura de 
acesso 

Inglês

Coura 
Sobrinho 
(1998)

13 Us brasileiros DM Efeito do uso do DM 
na leitura

Francês

Mackin-
tosh 
(1998)

106 Us  canadenses: 
65 francófonos, 
41 anglófonos

DM Compreensibilidade das 
defi nições

Francês, 
inglês
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Nesi 
(1998)

120 Us: 101 alunos 
de Botswana, 
19 japoneses na 
Grã-Bretanha

DA Efi cácia dos verbetes 
(defi nições, exemplos) 
de vários DAs na 
redação de frases e na 
identifi cação de objetos

Inglês

McCreary 
& Dolezal 
(1999)

74 Us estrangeiros 
nos EUA

DM Compreensão e retenção 
de palavras sem  con-
sultas (inferência) e com 
consultas

Inglês

Nesi 
(1999a)

1.500 PGs aprendendo 
inglês como 
L2/LE na África 
e na Jordânia 

DM Efi cácia de diferentes 
formas de apresentação 
de informações gram-
aticais 

Inglês

Albus et 
al. (2001)

202 133 hmongs nos 
EUA, 69 alunos 
norte-ameri-
canos 

DM Efi cácia do DM na 
leitura

Inglês

Bogaards 
& Van 
der Kloot 
(2001)

88 Holandeses: 
59 SGs, 29 Us 
cursando Letras-
Inglês

DA Efi cácia – na tradução 
L1-L2 de verbos – das 
informações gramaticais 
dadas em diversos DAs 

Inglês

Bogaards 
(2002)

27 SGs holandeses DA Efi cácia de dois DAs na 
compreensão, me-
dida pela tradução de 
palavras

Alemão

Bogaards 
& Van 
der Kloot 
(2002)

117 Holandeses: 
33 SGs, 84 Us 
(sendo 56 de 
Letras-Inglês)

DA Efi cácia – na tradução 
L1-L2 de verbos – das 
informações gramaticais 
dadas em diversos DAs

Inglês

Wingate 
(2002) 

99 Us chineses: 13 
de Hong Kong, 
86 de Shangai 

DA, DB Efi cácia de dois tipos de 
defi nições

Alemão

Szczepan-
iak (2006) 

143 Us poloneses DA Consulta de expressões 
idiomáticas; efi cácia do 
DA na sua compreensão 

Inglês

Capítulo 6

As ferramentas eletrônicas usadas nas pesquisas reunidas neste capí-
tulo eram bilíngües, com exceção dos estudos de Blohm (1982), Guillot & 
Kenning (1994), Nesi (2000a), Winkler (2001, 2001a) e Selva & Verlinde 
(2002). 
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Autor(es) Núme-
ro de 

sujeitos

Tipos de 
sujeitos

Assunto estudado / cir-
cunstância de uso

Idioma sobre 
o qual se 

quer infor-
mações

1) Glosas (6.1)
Blohm (1982) ??? ??? Efi cácia de glosas na leitura 

e na retenção de palavras
Inglês

Leff a (1991) 20 Us brasileiros Efi cácia das glosas na 
leitura

Inglês

Roby (1991) ??? Us norte-ameri-
canos

Efi cácia de DBs, DBEs e 
glosas na leitura

Espanhol

Hulstijn (1993) 82 SGs holandeses Infl uência da tarefa sobre 
consultas

Inglês

Chun & Plass 
(1996) 

160 
(103)

Us norte-ameri-
canos

Efi cácia de vários tipos de 
glosas na compreensão e 
retenção

Alemão

Lomicka 
(1998)

12 Us norte-ameri-
canos

Efi cácia de vários tipos de 
glosas na leitura

Francês

Nagata (1999) 26 Us: 24 norte-
americanos, 
1 chinês, 1 
coreano

Efi cácia de vários tipos 
de glosas na leitura e na 
retenção de palavras

Japonês

Laufer (2000) 55 Us israelenses Infl uência de glosas 
eletrônicas e de glosas 
impressas sobre a retenção 
de palavras

Inglês

De Ridder 
(2002)

60 Us holandeses Infl uência da visibilidade 
de glosas sobre consultas, 
compreensão e retenção

Francês

Ernst-Martins 
(2003)

15 Us brasileiros Efeito do uso de glosas, 
de DBs e de DMs sobre a 
compreensão de leitura

Espanhol

2) Dicionários 
eletrônicos 
(6.2)
Krantz (1991) 
– cf. 4.4
Aust, Kelly & 
Roby (1993)

80 Us norte-ameri-
canos

Comparação da efi cácia 
de 4 tipos de dicionários 
(DBE, DME, DB, DM) 
na leitura

Espanhol

Guillot & Ken-
ning (1994)

??? ??? Efi cácia do DME na 
aprendizagem

Francês
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Knight (1994) 
– cf. 4.4.2
Laufer & Hill 
(2000)

72 Us: 32 israe-
lenses, 40 chi-
neses de Hong 
Kong

Infl uência de vários tipos 
de informação sobre a 
retenção de palavras

Inglês

Nesi (2000a) 29 Us estrangeiros 
na Grã-
Bretanha

Comparação da efi cácia de 
um DME e de um DM na 
leitura

Inglês

Tono (2000) 5 Us japoneses na 
Grã-Bretanha

Comparação da efi cácia de 
três tipos de DBE e de um 
DB em diversas tarefas

Inglês

Winkler (2001) 100 Us estrangeiros 
na Grã-
Bretanha

Uso de dois DAs em CD-
ROM

Inglês

Winkler 
(2001a)

30 Estrangeiros na 
Grã-Bretanha

Comparação do uso de 
um DA em papel e em 
CD-ROM

Inglês

Loucky (2002) 43 Us japoneses Comparação de DBs 
(um impresso e três tipos 
de DEs) em consultas a 
palavras

Inglês

Selva & Ver-
linde (2000)

67 Us belgas (?) 
falantes de 
holandês

Efi cácia de determinado 
DME em quatro 
circunstâncias de uso

Francês

Wingate (2002) 
– cf. 4.1.2, 5(2)
Hill & Laufer 
(2003)

96 Us chineses de 
Hong Kong

Infl uência da tarefa sobre 
a retenção de palavras; uso 
de um DEB específi co 

Inglês

De Schryver & 
Joff e (2004)

??? Internautas Uso de determinado DEB 
disponível na internet

Inglês, Seso-
tho sa Leboa 
(língua bantu)

Sánchez Ramos 
(2004)

25 Us espanhóis Efi cácia do ensino do uso 
de DEs (e de outras fer-
ramentas)

Inglês

Frankenberg-
Garcia (2005) 
– cf. 4.3
Laufer & 
Levitzky-Aviad 
(2006) – cf. 4.3
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Índice de autores 

Os nomes dos autores estão arrolados de acordo com os trabalhos, 
ou seja, por um lado, eles estão listados várias vezes se neste livro estiverem 
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Ettinger  256
Faber & Jiménez  255
Fan  129, 439
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Guillot & Kenning  404, 413, 454
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Hartmann (1982)  70, 73, 80
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______ (1989)  22
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______ (1999)  122
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______ (2006) 129, 147, 222, 440
______ (2006a) 129
______, Silva &  Tosqui (2004)  426
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361, 415, 439
______ & Sim  230
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Leech & Nesi  401
Leff a (1991) 99, 354, 375, 386, 399, 401, 

440
______ (1992) 386, 399
______ (1993) 386, 399
______ (2000)  271s., 273
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Li  118, 262, 439
Liou  246
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Lópes Barrios  424
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Machado, B.  140, 440
Machado, T.  423
Mackintosh  18, 30, 204, 269, 332, 337, 

439
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Maldonado  425
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______ (1996) 88
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Mathews  423
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Nelson  253
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______ (1996a)  401
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______ (1999a) 341
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______ (2000b) 413
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______ & Meara (1991)  17, 236
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215, 234, 251, 314, 323, 329, 439
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Nuccorini (1992)  188
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Nuttall  228
Oliveira e Paiva  273
Oller 229
Opitz  18, 20
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Paribakht & Wesche  296
Pérez Basanta & Sánchez Ramos  426
Petelenz  401
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Potter   119
Poulet  425
Prado Aragonés  426
Pressley & Affl  erbach  213
Quirk  25, 41, 47s., 52
Rampillon  80, 80
Rasmussen  23, 24, 79
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______ (1997) 18, 255
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Sánchez Ramos (2004)  422, 431
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Scaramucci  225s., 227, 230
Schaeder   425
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Schatz & Baldwin   230, 275
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______ (1999)  18, 36
Scholze-Stubenrecht  253
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Silva  18
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______ (1999)  126
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______ (1987)  300
______ (1988)  171, 179
______ (1989)  17, 234
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______ (1998)  116, 206, 268
Vermeer  254
Voigt  59
Vrinat-Nikolov  255
Walz  424



463

Watanabe  291
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