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  RESUMO 

Atualmente as questões sobre o léxico estão cada vez mais em ênfase e isso se dá 

devido às preocupações de linguistas, professores e estudiosos da área da 

lexicografia, lexicologia, além de outras afins, que buscam respostas tantopara as 

inquietações acadêmicas quanto sobre como auxiliar o aluno ou outros consulentes 

no seu trato com as palavras. Este trabalho tem como objetivo geral analisar de que 

maneira as funções metadiscursivas se atualizam nos diversos recursos semióticos 

inerentes aos verbetes de dois dicionários escolares de Língua Portuguesa. Para a 

investigação do metadiscurso consideramos apenas a sua dimensão interativa, isto é, 

os elementos que organizam o conteúdo do texto preocupando-se com os 

conhecimentos, as necessidades e a receptividade de seu público. Para analisar as 

categorias metadiscursivas que constam nos verbetes lexicográficos, utilizamos como 

base os modelos classificatórios de Moraes (2005), Hyland (2007) e também os 

estudos de Fechine (2012, 2013). Para analisar o conteúdo dos verbetes quanto a 

seus aspectos multimodais, tomamos como referencial os estudos de Kress e van 

Leeuwen (1996; 2006). Focamos em dois elementos de sua metafunção 

composicional, abordados na Gramática do Design Visual, a saliência e o 

enquadramento (framing). Ainda abordamos inicialmente a Lexicografia, pois trata-se 

da área que apresenta nosso objeto de estudo, o dicionário, e para essa abordagem 

buscamos as bases teóricas de Porto Dapena (2002), Medina Guerra (2003), Welker 

(2004), Rangel (2006) e Pontes (2009). Os dois dicionários foram analisados em sua 

microestrutura. Analisamos 26 amostras de verbetes, sendo 11 do Aurélio Júnior (AJ) 

e 15 do Dicionário Didático (DD). Não só observamos na microestrutura os elementos 

diferenciadores de paradigmas, como também examinamos formas verbais e visuais 

de esclarecimento do conteúdo das definições e dos exemplos de uso. Constatamos 

que recursos visuais diversos atuam nesse âmbito, tais como cores, recursos 

tipográficos, símbolos, sinais de pontuação e enquadres. Afirmamos então que o 

metadiscurso multimodal dos dicionários analisados é construído por várias semioses, 

e que não só as imagens dos dicionários compõem a sua semioticidade, mas também 

todos os recursos verbais e não verbais (visuais) possíveis nesse tipo de texto, 

conferindo-lhe sentido, além de que esses dicionários apresentam uma elaboração de 

seus conteúdos considerando os níveis de aprendizado do estudante para o qual 

estão indicados.  

Palavras-chave: Dicionário Escolar. Verbete. Metadiscurso. Multimodalidade. 



 
 

ABSTRACT 

 

Currently the questions about lexicon are increasingly emphasized, this is due to the 

concerns of linguists, professors and scholars in the lexicology and lexicography field, 

among others, who seek answers to the academic concerns, and how to assist the 

student or other consultants in their treatment with the words. This paper aims to 

analyze how the metadiscursive functions are updated in the various semiotic 

resources inherent to the entries of two portuguese language school dictionaries. For 

this metadiscourse investigation we consider only its interactive dimension, it is, the 

elements that organize the content of the text caring about the knowledge, the needs 

and the receptivity of the public. To analyze the metadiscursive categories contained 

on the lexicographic entries, we use as basis the classificatory models of Moraes 

(2005) Hyland (2007), as well as the Fechine (2012, 2013) studies. To analyze the 

entries content in terms of their multimodal aspects, we take as reference the studies 

by Kress and van Leeuwen (1996; 2006), focusing on two elements of their 

compositional metafunction, mentioned in the Visual Design Grammar, projection and 

framing. Also, firstly we discuss the Lexicography, since it is the area that presents our 

object of study, the dictionary, and for this approach we seek Porto Dapena (2002), 

Medina Guerra (2003), Welker (2004), Rangel (2006) and Pontes (2009) theoretical 

basis. The two dictionaries were analyzed in their microstructure. We analyzed 26 

samples of entries, that are 11 of Aurélio Júnior (AJ) and 15 of Dicionário Didático 

(DD). We observe in the microstructure the differentiators elements of paradigms, as 

well as we examined verbal and visual forms of clarification of the definitions content 

and use examples. We have seen that various visual resources work in this field, such 

as colors, typographic features, symbols, punctuation marks and frames. We conclude 

that the multimodal metadiscourse of the analyzed dictionaries is constructed of 

several semiosis, and not only the dictionaries images make up their semioticity, but 

also all verbal and non-verbal (visual) resources possible in this text type, bringing 

meaning to him, moreover these dictionaries present an elaboration of their contents 

considering the student levels of learning for which they are indicated. 

 

Keywords: School Dictionary. Entry. Metadiscourse. Multimodality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as questões sobre o léxico estão cada vez mais em ênfase. 

Isso se dá devido às preocupações de linguistas, professores e estudiosos da área da 

lexicografia e lexicologia e outras áreas afins, que buscam respostas tanto para as 

inquietações acadêmicas quanto sobre como auxiliar o aluno ou outros consulentes 

no seu trato com as palavras. Compartilhamos dessas inquietações ao situar nossa 

pesquisa na área da Lexicografia. 

O estímulo que nos impulsionou a realizar este trabalho, em primeiro lugar, 

advém de nossa experiência enquanto professor da rede do ensino básico, na qual 

percebemos a dificuldade de se trabalhar com o dicionário em sala de aula, tanto por 

parte do aluno, como também do professor. O fato de atuarmos na área da educação 

básica, com alunos do Ensino Fundamental II, motivou a escolha dos dicionários do 

tipo 3, adequados a esse nível de ensino. Esse fato já havia desencadeado uma 

pesquisa anterior envolvendo a mesma temática, na época da Especialização (em 

2015), cuja monografia teve como título Uma análise multimodal e metadiscursiva de 

verbetes do minidicionário Aurélio, mais um motivo para dar continuidade a esse 

estudo no Mestrado. A temática escolhida também se insere em nossa linha de 

pesquisa “Texto, discurso e ensino”.  

Em segundo lugar, um outro estímulo foi o desejo de continuar com uma 

investigação semelhante a primeira, que decorreu da observação de que as pesquisas 

realizadas nesse âmbito não contemplavam o metadiscurso e a multimodalidade 

juntos em um mesmo trabalho sobre lexicografia. Poucos foram os trabalhos 

encontrados em consulta no portal da CAPES e nos sites do Google Acadêmico que 

abordassem essas duas teorias aliadas à Lexicografia.Com isso, notamos a escassez 

de estudos nesse sentido. A nosso ver, dois autores se destacaram nessa empreitada, 

Pontes e Fechine, e deles utilizamos alguns trabalhos como suporte teórico. 

Assim, ao estabelecermos o estado da arte – sobre o qual falaremos 

adiante –, constatamos, como já sinalizamos, que poucos foram os trabalhos que se 

debruçaram sobre o dicionário escolar, buscando analisar seus elementos 

metadiscursivos e multimodais. Em suma, selecionamos fazer esta pesquisa por ser 

também um estudo exploratório, que vislumbra outras possíveis investigações, e, 

ainda, por acreditar que tal trabalho possa contribuir para futuras pesquisas 
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relacionadas aos verbetes de dicionários do tipo escolar, posto que nosso olhar esteja 

para o uso do dicionário pelo aluno. 

O estudo de verbetes de dicionário, aqui proposto, traz aspectos teóricos 

do Metadiscurso e da Multimodalidade que cooperam para a percepção, a análise e o 

reconhecimento de elementos verbais e não verbais na construção dos sentidos dos 

verbetes de dois dicionários escolares da Língua Portuguesa elencados para a 

pesquisa: o Dicionário Aurélio Júnior e o Dicionário Didático. 

Pensando nos quesitos linguagem, ensino, educação e aprendizagem, 

cremos que estudos ligados ao léxico sejam de suma importância, tanto para quem 

os faz, quanto para quem os utiliza. A partir desses estudos conhecemos e 

desenvolvemos novas formas de lidar com a língua materna e a estrangeira. Para 

isso, buscamos teorias que pudessem nortear nossa prática como atuantes na área 

da Educação. De fato, muitos são os estudos e pesquisas realizados sobre as várias 

ciências que abarcam o léxico, como a Lexicologia, a Terminologia e a Lexicografia, 

sendo esta última a área do nosso objeto, o dicionário.  

A abordagem teórica que expõe nosso objeto de estudo é a Lexicografia, 

mais especificamente a Lexicografia Pedagógica (doravante LP), que cuida das 

questões voltadas à produção de dicionários com finalidades pedagógicas, ou melhor, 

dirigidos aos aprendizes, sejam de língua materna ou estrangeira, adequando o 

conteúdo da obra a seu público alvo. Um exemplo dessa adequação é a dedicação 

ao controle do número de entradas que deve compor o dicionário escolar, que, 

segundo Pontes (2009), deveria obedecer aos níveis de escolaridade do aluno. 

A Lexicografia, como uma das ciências do léxico, abrange os assuntos 

concernentes ao dicionário de língua comum, ao padrão ou aos dicionários gerais, ao 

glossário e seus elementos, e ainda trata da organização desses mesmos dicionários 

e glossários. Direcionamos nossa pesquisa para o dicionário escolar, com o título 

“Metadiscurso multimodal de verbetes em dicionários escolares da Língua 

Portuguesa”. 

Os dicionários são elaborados com os mais diversos elementos verbais e 

não verbais, que são utilizados com o intuito de promover uma melhor compreensão 

do seu conteúdo. Esses elementos constituem recursos metadiscursivos em suas 

diversas semioses, ou seja, buscam-se formas de se conseguir atingir o entendimento 

do leitor através de um metadiscurso, considerando o dicionário em sua totalidade um 

texto multimodal. O autor da obra terá mais êxito no objetivo de atrair a atenção do 



15 
 

usuário e fazer-se entendido. Isso porque os dicionários, principalmente os infantis, 

são construídos por vários modos semióticos, e, particularmente, nesse tipo de 

dicionário prevalece com mais ênfase os meios visuais (não verbais), pois, desse 

modo, a criança, em sua fase de aquisição da linguagem, tem mais facilidade de 

abstrair os significados através da visualização de imagens. 

O metadiscurso do dicionário pode apresentar-se de modo verbal ou verbal 

e visual, construído através de uma multimodalidade com a presença de meios 

semióticos diversos, tais como siglas, símbolos, pontuações, negritos, itálicos etc., que 

servem de guia ao leitor e auxiliam no significado das informações. Assim, se compõe 

a relação entre o Metadiscurso e a Multimodalidade nesse gênero e tais teorias surgem 

como um suporte, mostrando-se ferramentas importantes para a construção de uma 

comunicação eficiente entre autores e leitores.  

Conforme nosso plano de trabalho, iniciamos com uma consulta  

exploratória ao Banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), de forma que, ao traçarmos o “estado da arte”, 

vimos que as pesquisas relacionadas ao metadiscurso e a multimodalidade em 

verbetes de dicionários escolares são escassas, muito embora saibamos que 

pesquisas em qualquer área dificilmente serão consideradas saturadas e/ou 

exaustivas, a ponto de não mais serem retomadas ou atualizadas. Além disso, no que 

tange ao nosso tema, notamos que a maioria dos trabalhos não aborda as duas teorias 

“Metadiscurso e Multimodalidade” juntas em única pesquisa, nem aliadas à base teórica 

da Lexicografia. Observamos ainda que os dicionários mais escolhidos para esses 

estudos são os que contêm imagens ilustrativas. 

Nos últimos anos, surgiu um interesse maior por parte da academia em 

relação aos estudos sobre o metadiscurso e a multimodalidade. Algumas dissertações e 

teses acerca dessas duas teorias foram bastante produzidas. Moraes (2005), em sua 

tese de doutorado, abordou o metadiscurso em artigos acadêmicos; Cavalcanti (2008) 

estudou a multimodalidade e a argumentação na charge; Cavalcante (2009) tratou do 

metadiscurso com relação à argumentação e à referenciação; Santos (2011) investigou 

os recursos metadiscursivos de interação em sequência narrativa; entre outros. 

Entretanto, ainda são poucos os trabalhos sobre metadiscurso e 

multimodalidade que fazem interface com a Lexicografia. Porém, encontramos alguns 

que se mostraram mais pontuais, por se tratar diretamente do dicionário: Pontes (2010); 

Pontes e Fechine (2011, 2012) – em 2013, Fechine dissertou sobre o metadiscurso 
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multimodal em dicionários de língua inglesa –; Eduarda (2014), que fez uma análise 

multimodal das definições imagéticas e de sua relação com o texto verbal na 

microestrutura, também em um dicionário de língua inglesa. 

Ressaltamos ainda que o dicionário, após a sua inserção pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) no ano de 2000, tem sido bastante requisitado como 

objeto de pesquisas que levam em consideração o uso dessa obra por estudantes, 

principalmente os de língua materna. Exemplos de trabalhos nesse âmbito partem de 

autores como Sousa e Silva (2011), que faz uma abordagem discursiva sobre o 

dicionário; Duran (2004) que analisou dicionários bilíngues pedagógicos; Damin (2005) 

que abordou sobre os parâmetros para uma avaliação do dicionário escolar; Gomes 

(2007), que tratou sobre o processo de aquisição lexical na infância e a metalexicografia 

do dicionário escolar; Nascimento (2013), que pesquisou o uso do dicionário escolar de 

língua materna por alunos do 5º ano de uma escola pública do estado do Ceará, entre 

outros. 

Desse modo, acreditamos que nosso trabalho possa realmente contribuir 

no meio científico para os estudos do metadiscurso multimodal no dicionário, isso porque 

constatamos que esse assunto se encontra em latente exploração de pesquisas. 

Nosso corpus constitui-se de verbetes de dois dicionários escolares da 

Língua Portuguesa, correspondentes ao Ensino Fundamental II, os quais constam na 

lista do PNLD de 2012, o Dicionário Didático (2009), da SM edições e o Aurélio Júnior, 

de Ferreira (2011). Desses dicionários elencados para a pesquisa, apenas um contém 

ilustrações, o Dicionário Didático, doravante (DD). As imagens ilustram parte das 

entradas constantes dessa obra, como um recurso visual que auxilia na compreensão 

desses verbetes, os quais possam acarretar alguma dificuldade na sua representação 

verbal. O outro dicionário, Aurélio Júnior (AJ), somente traz, na abertura de cada letra, 

um desenho da letra correspondente às entradas que se iniciam por ela e a imagem de 

vários objetos que começam por essa letra.  

O Dicionário Didático é uma obra das Edições SM (2009). Apresenta como 

autor (es) seus vários colaboradores, conforme expresso em sua catalogação. Já o 

dicionário Aurélio Júnior (2011), expressa sua autoria na capa como de Aurélio Buarque 

de Holanda Ferreira, mas em sua apresentação faz-se referência à “equipe de 

lexicógrafos” (p.4), o que é compreensível, pois se trata de um conteúdo muito vasto e 

árduo, que necessita de um trabalho coletivo para a sua composição. Essas obras 
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constam como selecionadas pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 2012 

para comporem o acervo das bibliotecas de escolas públicas de Ensino Fundamental II. 

Os dois dicionários do estudo são do tipo 3. É uma das classificações do 

PNLD, o que significa uma adequação às necessidades do aluno de 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental II. Segundo os critérios do PNLD, as obras lexicográficas com esse 

fim se caracterizam por conterem o mínimo de 19.000 verbetes e o máximo de 35.000, 

além de apresentarem uma proposta lexicográfica orientada pelas características de um 

dicionário padrão, porém adequada ao aprendiz de uma língua, seja ela materna ou 

estrangeira. O propósito é oferecer ao aluno de escola pública os meios necessários 

para a consulta e aprendizagem do léxico na própria escola.  

O objetivo geral de nossa pesquisa é analisar de que maneira as funções 

metadiscursivas se atualizam nos diversos recursos semióticos inerentes aos verbetes 

dos dois dicionários escolares de Língua Portuguesa. Como específicos elegemos os 

seguintes objetivos: analisar os recursos metadiscursivos multimodais nos verbetes dos 

dicionários em questão; descrever os elementos considerados multimodais presentes na 

microestrutura dos verbetes; comparar os elementos diferenciadores dos paradigmas, 

expressos por recursos metadiscursivos multimodais, no interior dos verbetes. 

Nossas questões de pesquisa se ancoram no modo como vemos o texto 

de dicionário, pois, partindo do pressuposto de que todo texto é considerado multimodal, 

dizemos que o dicionário não é diferente. Ao traçar o perfil da análise, buscamos 

questões que pudessem retomar os aspectos analisados, apontando quais os recursos 

metadiscursivos multimodais que foram observados no corpus da pesquisa. Para se 

alcançar esse propósito elencamos as seguintes questões de pesquisa: Que recursos 

metadiscursivos multimodais estão sendo utilizados nesses dicionários para possibilitar 

o interesse e chamar a atenção dos alunos para a leitura dos verbetes?; de que modo 

os recursos multimodais funcionam para colaborar com um metadiscurso? 

Como já foi dito, a análise tem um viés comparativo e se dá entre os 

verbetes dos dicionários escolares Aurélio Júnior (AJ) e Dicionário Didático (DD). Embora 

essas obras tenham a mesma clientela e os mesmos objetivos, elas se diferenciam uma 

da outra principalmente pela forma como chamam a atenção de seus usuários. Sendo 

assim, seus recursos metadiscursivos são diferentes e trazem aspectos particularizados 

de multimodalidade. Então, cabe aqui a maior questão de pesquisa, que resume as 

anteriores e norteia nosso trabalho: Como as funções metadiscursivas se revelam 

através dos elementos multimodais utilizados na microestrutura dos verbetes e entrada, 
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e de que maneira esses recursos estão dispostos para auxiliar e guiar o consulente nas 

suas consultas? 

Considerando o que já foi mencionado, reafirmamos que nosso trabalho 

sobre a análise metadiscursiva do verbete em dicionário escolar de Língua Portuguesa, 

sob uma abordagem multimodal, faz-se relevante. Partindo-se do pressuposto de que é 

uma pesquisa científica não exaustiva, tem respaldo teórico de outros trabalhos afins, 

principalmente no que tange à área da Lexicografia, em relação a dicionário e verbetes, 

pois utilizamos obras bastante reconhecidas, como as de Dapena (2002); Guerra (2003); 

Pontes (2009); Welker (2004, 2008); Duran e Xatara (2007), entre outros, que citaremos 

ao longo da dissertação. Além disso, ressaltamos a importância desse trabalho por se 

inscrever no meio científico e se adequar à nossa linha de pesquisa de mestrado, da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), “Texto, discurso e ensino”. 

A dissertação apresenta-se organizada em cinco capítulos que estão 

dispostos da seguinte forma: o primeiro capítulo vem representado pela Introdução. O 

segundo capítulo consta da Fundamentação teórica – e nele apresentamos as seções e 

subseções que subsidiam a estrutura geral do trabalho. O arcabouço desse capítulo 

consta dos três pilares teóricos que sustentam nosso propósito acadêmico, que são: a 

Lexicografia, a Multimodalidade e o Metadiscurso. 

Apresentamos a Lexicografia logo na seção 2.1, na qual expomos os 

conceitos fundamentais, o objeto de estudo e sua classificação. Essa seção compõe 

parte essencial do trabalho, pois apresenta o objeto da pesquisa e nela mostramos um 

esboço do que se estuda nessa disciplina. Abordamos na seção 2.2 a Lexicografia 

Pedagógica; falamos sobre nossa escolha terminológica – quanto a esse termo 

concorrer com o de Lexicografia Didática –, e sobre algumas concepções acerca do 

termo escolhido. Em 2.3 discutimos um pouco sobre o Dicionário Escolar. 

Intitulamos a seção 2.4 de “Tipologia do dicionário escolar e sua 

organização”. Ela traz os aspectos relacionados às tipologias de dicionários 

adequadas a seus usuários: gerais, escolares, infantis, de aprendizagem, 

monolíngues para estrangeiros. Dedicamos a subseção 2.4.1 à tipologia do MEC, que 

revela características específicas em relação aos dicionários produzidos e distribuídos 

para o ensino básico (Fundamental e Médio), e apresentamos quadros que definem 

bem essas características, especificando-as para os tipos 1, 2, 3 e 4 dos dicionários 

do PNLD. 
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Ainda na seção 2.4, tratamos da organização do dicionário em subseções, 

no que diz respeito às estruturas: megaestrutura, macroestrutura, medioestrutura e 

microestrutura. Definimos cada uma delas e, no final, descrevemos os elementos 

constitutivos básicos da microestrutura: pronúncia, informações gramaticais, marcas 

de uso, definição, exemplos de uso e informação paradigmática. 

Na seção 2.5, traçamos um breve contexto do verbete lexicográfico, porque 

se sabe que esse tipo de verbete tem as suas particularidades que o diferenciam, por 

exemplo, do verbete enciclopédico, e, apesar de não entrarmos nessa questão, é 

importante frisar as delineações dos verbetes de dicionário e apresentar as 

concepções que o circundam. Na seção 2.6 do capítulo, fazemos uma explanação do 

Metadiscurso, como se divide e se classifica.  

Na seção 2.7, iniciamos a abordagem sobre a Multimodalidade, e, em 2.7.1, 

a retomamos sob a perspectiva da Semiótica Social, uma vez que nos preocupamos 

com o espaço social no qual o dicionário está inserido, nesse caso, a escola. A 

Multimodalidade é um dos pilares de sustentação teórica de nossa abordagem, pois 

os verbetes são analisados sob uma ótica multimodal. Descrevemos o contexto 

teórico da multimodalidade no histórico da Semiótica Social, em seguida falamos 

sobre a saliência e o enquadramento, dois dos três sistemas da metafunção 

composicional de Kress e van Leeuwen.  

Como terceiro capítulo – Metodologia –, revelamos a estrutura da 

construção da dissertação, falamos sobre a escolha do corpus, o tipo de abordagem 

e descrevemos como essa pesquisa foi articulada, isto é, os passos metodológicos 

que seguimos para compô-la. Expomos três seções que explicam como o trabalho foi 

construído, assim subdivididos e intitulados: 3.1, Natureza e abordagem da pesquisa; 

3.2, Delimitação e descrição do corpus; e 3.3, Categorias de análise. Ainda nessa 

seção, mostramos os esquemas classificatórios visando às nossas categorias de 

análise em 3.3.1.  

O quarto capítulo foi dedicado à Descrição e análise dos dados, nessa parte 

ocorre a observação dos dados (a análise) acompanhada da descrição dos elementos 

multimodais e constitutivos dos verbetes, distribuídos em subseções que descrevem 

os parâmetros de análise para esses elementos. A distribuição desse capítulo é feita 

em duas seções e oito subseções. Começamos com a seção 4.1, que fala sobre o 

metadiscurso da microestrutura; da subseção 4.1.1 até a 4.1.4.2 abordamos não só 

os paradigmas diferenciadores presentes nos verbetes, como também alguns 



20 
 

elementos do metadiscurso (esclarecedores – reformuladores verbais e visuais). 

Fechamos esse capítulo com uma explanação geral das diferenças e semelhanças 

observadas entre os paradigmas da constituição dos verbetes em 4.2, realizada sob 

uma análise de duas amostras de verbetes, uma de cada dicionário, porém com a 

mesma palavra. Em seguida, apresentamos um quadro (Quadro 5), que sintetiza essa 

observação das diferenças e semelhança 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo expomos os conceitos e abordagens teóricas que embasam 

a confecção da dissertação. Iniciamos com a Lexicografia, seus conceitos 

fundamentais, objeto de estudo e classificação; em seguida, abordamos sobre a 

Lexicografia Pedagógica com mais aprofundamento; por fim, abordamos aspectos 

relacionados ao dicionário escolar. Logo depois, trazemos a seção relacionada à 

tipologia do dicionário escolar e à tipologia dos dicionários do MEC. Na sequência 

desse assunto trazemos uma explanação sobre a organização estrutural do dicionário 

(megaestrutura, macroestrutura, medioestrutura e microestrutura) e, fechando esse 

bloco correspondente à Lexicografia, situamos o verbete lexicográfico. Depois, 

apresentamos o Metadiscurso, sua definição e classificação; o metadiscurso textual e 

o interpessoal, além de abordarmos a relação entre o metadiscurso e o verbete. Por 

último, falamos de alguns aspectos da teoria da Multimodalidade, seu contexto e a 

relação com o texto lexicográfico, em Multimodalidade e Verbete. 

 

2.1 A lexicografia: conceitos fundamentais, objeto de estudo e classificação 

 

Os estudiosos dedicados às pesquisas relacionadas ao léxico reconhecem 

várias disciplinas como fazendo parte das “ciências do léxico”, entre elas a 

Lexicologia, a Lexicografia e a Terminologia. Essas três áreas têm em comum o objeto 

de estudo, porém sob perspectivas diferentes. Para contextualizá-las, façamos antes 

uma breve abordagem sobre o léxico de uma língua, que, segundo Biderman (2001) 

é 

[...] o patrimônio vocabular de uma dada comunidade linguística ao longo de 
sua história. Assim, para as línguas de civilização, esse patrimônio constitui 
um tesouro cultural abstrato, ou seja, uma herança de signos lexicais 
herdados e de uma série de modelos categoriais para gerar novas palavras 
[...]. (p.12). 
 

Conforme as palavras de Biderman (2001, p. 12), o léxico configura-se 

como uma “herança” para as civilizações, parte da cultura de um povo, não apenas 

uma lista de palavras, mas signos e categorias que servem ao sistema linguístico na 

criação de novos vocábulos. Dizemos então que, apesar de herdada, a língua está 

constantemente em mudanças. Nesse sentido, a linguagem é motivada por 

constantes variações da língua, isso quer dizer que ela é viva, desenvolve-se e cresce 

conforme as necessidades do uso. 
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Ao pensar que a língua é herdada de nossos antepassados, observamos 

que sob este aspecto é possível fazer um diálogo com as palavras de Biderman e as 

de Antunes (2012), quando esta última autora postula que “O léxico de uma língua, 

numa definição mais geral, pode ser visto como o amplo repertório de palavras de 

uma língua, ou conjunto de itens à disposição dos falantes para atender às suas 

necessidades de comunicação” (p. 27). Fato que nos remete a pensarmos em uma 

existência anterior de fala que ao longo do tempo inseriu-se no repertório do falante 

(herança). Assim, pensamos na criação de novos termos, expressões e vocábulos 

construídos por nativos de determinadas línguas.  

Nesse mapa lexical, e ao mesmo tempo linguístico, não se pode imaginar 

todos (pois o tempo todo há novas formações de palavras e expressões), mas quase 

todos os artifícios participantes da linguagem, desde as formações de palavras 

conhecidas de uma comunidade linguística, vícios da linguagem, neologismos, gírias, 

e expressões idiomáticas, ou mesmo as variações linguísticas que utilizam o próprio 

léxico já existente e muitas vezes categorizado ou gramaticalizado, em suas novas 

formações de expressão e/ou palavras. 

O “patrimônio vocabular” a qual se refere Biderman (2001) nos faz refletir a 

linguagem a partir de nossas ações, pois essas são antes construídas por palavras. 

Precisamos de um máximo delas para nos pronunciar e, assim, compor o acervo 

lexical, o qual nos permite transitar linguisticamente por diferentes culturas. Assim 

sendo, corroboramos com Antunes (2012, p.27) quando diz que: as palavras são “a 

matéria-prima com que construímos nossas ações de linguagem”.  

Nesse sentido, o léxico atua como elemento principal da construção da 

linguagem, constituindo-se memória social, isto é, essa construção dá-se através da 

cultura e da história de um povo, porque ao longo de nossas experiências coletivas e 

individuais adquirimos novas palavras, que também podem compostas por uma 

história e as partilhadas em sociedade, ou seja, as palavras não pertencem a um ser 

único, fazem parte de um mapa, muito embora cognitivo, compartilhado e vivido 

socialmente. Em outros termos, Antunes (2012, p.46) ainda diz: “mas, entre tais itens, 

o repertório lexical que manejamos, as escolhas lexicais que fazem nossas 

preferências constituem ‘pistas’ claras de nosso pertencimento aos grupos onde 

tecemos nossa identidade”, motivo que nos faz parecermos uns com os outros, sejam 

nativos ou estrangeiros. 
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Baseados nesse contexto, dizemos que há um acordo de fala dos grupos 

de pertença, isto é, o léxico dito “apropriado” para um determinado ambiente 

linguístico no qual estamos inseridos é acionado no momento da necessidade 

comunicativa, daí pode-se pensar e falar no termo “variações linguísticas”, que inclui 

também situações comuns e variadas de comunicação aos contextos dos falantes. 

Sobre a origem do léxico, formação e uso, aparece mais de uma disciplina 

que o discute. De início vem a Filologia, que estuda a origem das palavras (a 

etimologia), seu cerne histórico, o aspecto diacrônico; depois, a Lexicologia, área que 

procura dar conta de todo o material lexical do falante, o que se sabe e o que se 

pretende aprender, isto é, o estudo concernente às palavras. E sobre o manejo com 

o léxico, encontramos a Lexicografia e a Terminologia, disciplinas que lidam com a 

teoria e o tratamento oferecidos às palavras, no que diz respeito ao fazer lexicográfico. 

No campo da linguística, a Lexicologia é considerada uma “ciência do 

léxico”. Serve de base teórica às demais áreas que utilizam o mesmo objeto de estudo 

em suas pesquisas, quer sejam a Lexicografia, a Terminologia e suas vertentes. Neste 

trabalho, nos deteremos em falar da Lexicografia como base teórica que ampara 

nosso objeto de pesquisa, e depois aliaremos os estudos teóricos que subsidiam uma 

análise dos verbetes no dicionário: o Metadiscurso e a Multimodalidade (falaremos 

sobre essas teorias nas seções 2.6 e 2.7, respectivamente). 

A Lexicologia e a Lexicografia são muito próximas, seu objeto de análise é 

o mesmo: as palavras, vistas sob óticas diferentes. Para Porto Dapena (2002, p.23) 

há diferenças que tornam essas disciplinas autônomas, embora ambas tenham o 

mesmo foco: o estudo do léxico; entretanto, apresentam métodos e objetivos 

diferenciados. O autor afirma 

 

A Lexicografia é a disciplina que se ocupa de todas as questões relativas aos 
dicionários, tanto no que diz respeito a seu conteúdo científico (estudo do 
léxico), quanto à sua elaboração material e às técnicas adotadas em sua 
realização, ou, em suma, a estas análises; quando se refere a estes dois 
últimos aspectos, falamos de lexicografia teórica ou metalexicografia, que 
estará estruturada em duas partes: uma do tipo descritiva, crítica e histórica, 
que é o estudo de dicionários existentes, juntamente com a outra de caráter 
técnico ou metodológico, que por sua vez pode ter caráter geral, ao estudar 
as questões concernentes, igualmente, ao desenvolvimento de qualquer 
trabalho lexicográfico [...]1. (DAPENA, 2002, p. 23, grifos do autor e tradução 
nossa). 

                                                           
1 La lexicografía es la disciplina que se ocupa de todo lo concerniente a los diccionarios, tanto en lo que 

se refiere a su contenido científico (estudio del léxico) como a su elaboración material y a las técnicas 
adoptadas en  su realización o, en fin, al análisis de los mismos; cuando se refiere a estos dos últimos 
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A Lexicografia tem-se apropriado de elementos da Lexicologia. Esta última 

é a disciplina que, conforme Pontes (2009, p.19), tem como cerne as palavras de uma 

língua, “em discursos individuais e coletivos”. Em uma abordagem de Casares (1992, 

p.59), ele opta por traçar um paralelo entre a “arte da Gramática” e a “ciência da 

Gramática” como ponto de partida para delimitá-las, e ainda aponta o objeto de estudo 

dessas duas disciplinas – que é a forma, a origem e o significado das palavras – como 

algo comum entre ambas. No final, assim as define: 

 
[...] a lexicologia, que estuda estas matérias do ponto de vista geral e 
científico, e a lexicografia, cuja função, principalmente utilitária, define-se 
acertadamente em nosso léxico como a “arte de elaborar dicionários”. 
(CASARES, 1992, p. 59, grifo do autor e tradução nossa)2. 
 

A definição de Casares (1992) é mais uma das diferentes concepções que 

giram em torno do termo Lexicografia. O referido autor concorda com Guerra (2003) 

quanto ao termo significar arte e técnica. Casares (1992, p.11) ainda ressalta que a 

Lexicografia é a arte de elaborar dicionários, e adiante diz que é preciso técnica para 

compor o repertório lexical de uma língua. 

Mas no que tange à sua origem, conceito e lugar que toma frente ao léxico, 

Nunes (2006, p. 49) afirma que a Lexicografia se alavancou no período Renascentista, 

no século XV, fase da história em que mais surgiram obras escritas e auge do período 

da invenção da impressão escrita. Nessa época, os dicionários monolíngues 

passaram a se chamar de thesaurus (tesouro). Farias (2007, p.89) cita as obras que 

caracterizam essa fase: “o Thesaurus latinae linguae, de Robert Estienne, publicado 

em 1532, e o Thesaurus graecae linguae, de Henri Estienne, publicado em 1572”. 

Gomes (2007, p. 71) relata que a necessidade de elementos linguísticos 

equivalentes às “diversas línguas com os quais mantinham contato regular [...]”, foi a 

causa que deu origem para o processo de surgimento da Lexicografia. Precisava-se 

falar “a mesma língua” para o sucesso dos negócios e a fixação de uma religião para, 

                                                           
aspectos hablamos de lexicografía teórica o metalexicografia, que estará estructurada en dos 
partes: una de tipo descriptivo, crítico e histórico, que se ocupa del estudio de los diccionarios 
existentes, junto a otra de carácter técnico o metodológico, que a su vez puede tener carácter general, 
al estudiar cuestiones que atañen por igual a la elaboración de cualquier obra lexicográfica. (DAPENA, 
2002, p. 23)  

2[...] la lexicología, que estudia estas materias desde el punto de vista general y científico y la 
lexicografía cuyo cometido, principalmente utilitario, se define acertadamente en nuestro léxico como 
el “arte de componer diccionarios”. (CASARES, 1992, p. 59). 
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assim, por meio desse convívio social fosse alcançada uma língua padronizada, 

melhor, registrada. 

Para Welker (2004), a Lexicografia é compreendida sob dois focos: 

“Lexicografia prática”, entendida como “ciência, técnica, prática ou mesmo arte de 

elaborar dicionários”, ou “Lexicografia teórica”, que é traduzida no inglês, francês e 

alemão como “Metalexicografia”, referindo-seao “estudo de problemas ligados à 

elaboração de dicionários, à crítica de dicionários, à pesquisa da história da 

Lexicografia, à pesquisa do uso de dicionários (...) e ainda à tipologia” (p.11). 

Acrescenta Pontes (2009) que as pesquisas realizadas sob essa fonte fundamentam 

as discussões relativas à Lexicografia Aplicada.  

Guerra (2003, p.34) já adota como definição “a arte de fazer dicionários”3 

e, mais adiante, “a técnica de fazer dicionários”4. Para essa autora, arte e técnica são 

correspondentes. Acreditamos, com isso, que poderia uma estar no lugar da outra e 

teria o mesmo valor, mas, conforme Gonçalves (2013, p. 172), esses termos “negam 

o caráter científico da Lexicografia”. 

Sobre o caráter científico ressaltamos que a Lexicografia, aos poucos, vem 

conquistando esse espaço, na medida em que se torna mais consistente e 

independente.  Apresenta sua estabilidade como disciplina na primeira metade do 

século XIX, embora nos séculos XVI e XVII, na Europa, já tivessem sido registrados 

os primeiros dicionários monolíngues e bilíngues (SOUZA E SILVA, 2011), que se 

ocuparam das técnicas do dicionário. De acordo com essa autora, o dicionário  

 
possui um caráter plurissignificativo, uma vez que se comporta, por um lado, 
como pesquisa fundamental, tendo em vista o exercício de elaboração de 
dicionários e, por outro lado, funciona como ciência aplicada, em relação à 
ciência que a embasa, a Lexicologia – estudo científico do léxico. (SOUZA E 
SILVA, 2011, p.17). 
 

Ao seguir o mesmo raciocínio da autora, observamos que a Lexicografia, 

por seu “caráter plurissignificativo”, vem conquistando bastante visibilidade pela 

comunidade científica. Parafraseando a autora Sousa e Silva, dizemos que essa seara 

da ciência pode ser vista tanto como pesquisa quanto aplicação, posto que esteja 

inserida no universo acadêmico de pesquisas e no contexto escolar e presente 

também nos estudos da Linguística Aplicada, disciplina que reivindica a Lexicografia 

                                                           
3 El “arte de hacer diccionarios” (MEDINA GUERRA, 2003, p. 34) 
4“La técnica de hacer diccionarios”. (MEDINA GUERRA, 2003, p. 34).  
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como área afim. Com base nessa ampla funcionalidade e a esse respeito, expomos 

aqui dois aspectos elencados por Borba (2003): 

 
(i) como técnica de montagem de dicionários, ocupa-se de critérios para 
seleção de nomenclaturas ou conjunto de entradas, de sistemas definitórios, 
de estruturas de verbetes, de critérios para remissões, para registro de 
variantes; (ii) como teoria, procura estabelecer um conjunto de princípios que 
permitam descrever o léxico (total ou parcial) de uma língua, desenvolvendo 
uma metalinguagem para manipular e apresentar as informações pertinentes. 
(BORBA, 2003, p.15). 
 

Observamos que além de técnica e teoria, a Lexicografia se aplica como 

instrumento ao acervo lexical de uma determinada língua. Pode-se através dela 

consultar, consolidar, fixar, descrever, registrar, analisar, sugerir, criticar, e até 

dominar; este último vocábulo é tomado aqui no sentido de dominação territorial ou 

nação, quando o vocabulário do dominador é imposto como oficial a um povo 

“conquistado”. Acrescentamos que para todas as épocas a linguagem dada como 

registro continua sendo aquela aceita e valorizada por seus falantes, por isso se 

oficializa a que se fixa, se consolida e se registra como vocabulário local, o que não 

desconsidera as exigências de uma dada cultura, tais como as palavras de prestígio. 

Sobre o aspecto teórico, a pesquisa em torno da Lexicografia se divide e 

se particulariza com diferentes objetivos em uma de suas vertentes: teórica, 

discursiva, computacional, pedagógica ou didática e aplicada. Isso ocorre a partir de 

um corpus eleito e da especificação a respeito do tema em torno do léxico, quer seja 

no dicionário (virtual ou escrito em papel), no glossário, ou em outro material 

lexicográfico. Isso implica que, para subsidiar trabalhos de pesquisas acerca dos 

temas lexicográficos, dizemos que para cada área há uma dessas especificidades. 

Nesses termos falamos de uma Lexicografia Teórica, que assume diferentes 

abordagens, pelas quais se ampliam o foco de visão das teorias. Como exemplo 

temos a Lexicografia Discursiva, que consegue visualizar os discursos presentes no 

texto lexicográfico, fazendo um diálogo com a Análise do Discurso e propondo uma 

análise sob à ótica dessa disciplina. Sob esse ponto de vista, Orlandi (2000, p.97) 

afirma que “podemos ler os dicionários como textos produzidos em certas condições, 

tendo o seu processo de produção vinculado a uma determinada rede de memória 

ante a língua”. 

As consultas lexicográficas com uso de ferramentas midiáticas, nas quais 

a principal delas é o computador, tem a Lexicografia Computacional como principal 

fonte de produção, que é uma vertente da Lexicografia que utiliza o computador como 
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um suporte eletrônico para o consulente buscar o que precisa. Em algumas pesquisas 

da Lexicografia Computacional são utilizados corpora encontrados em bases de 

dados, ou seja, são construtos de compilações de informações registradas e 

catalogadas, porém gerenciados e organizados por uma base computacional. 

A Lexicografia Aplicada, por sua vez, trata sobre as práticas de estudo e 

aplicação do uso do dicionário em sala de aula. Sendo muito parecida com a 

Pedagógica, as duas tendem a caminhar na mesma direção, havendo, pois, um ponto 

bastante comum entre ambas que, conforme Duran e Xatara (2007, p.211), é 

“descobrir meios de tornar a aquisição do léxico mais efetiva”. Pontes (2009, p.20) 

aponta que os temas mais discutidos nessa área são as “atitudes e as crenças dos 

alunos diante do dicionário, as dificuldades de uso, as estratégias de leitura etc.” 

Por último, a Lexicografia Pedagógica, doravante (LP), que é uma subárea 

da Lexicografia e muito importante para nosso trabalho, pois estuda o dicionário com 

vistas ao ensino do léxico, priorizando a questão da recepção do conteúdo do texto 

lexicográfico pelo aluno de línguas, seja materna ou estrangeira. A próxima seção irá 

abordá-la com mais afinco, pelo motivo já exposto no início desse parágrafo.  

 

2.2 A lexicografia pedagógica 

 

A Lexicografia Pedagógica (LP) é uma disciplina advinda da Lexicografia 

que tem como objetivo principal desenvolver obras lexicográficas direcionadas aos 

aprendizes de língua materna ou estrangeira. Faz interface com outras disciplinas da 

linguística, tais como a Linguística computacional, a Linguística de corpus e a 

Linguística Aplicada (DURAN; XATARA, 2007), a fim de potencializar suas pesquisas 

e desenvolver material teórico para seus estudos e consequentemente fortalecer o 

uso do dicionário escolar, e/ou o de aprendizes de línguas estrangeiras. Por esse 

motivo a LP tem um público e uma finalidade definidos, e de acordo com Cunha 

(2011): 

A lexicografia pedagógica (doravante LP) é um ramo ou uma subárea da 
lexicografia cujo objetivo central é desenvolver obras lexicográficas 
destinadas aos aprendizes de língua materna e/ou estrangeiras. O objetivo 
da LP, enquanto prática, é desenvolver dicionários que serão utilizados no 
ensino de línguas (materna e estrangeira), e, enquanto saber teórico, 
desenvolver estudos para potencializar o uso das obras lexicográficas como 
material pedagógico/didático a ser utilizado em sala de aula (CUNHA, 2011, 
p. 1322). 
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Como pudemos perceber, a Lexicografia apresenta várias vertentes 

teóricas, e a Lexicografia Pedagógica é mais uma delas. Conforme Nascimento 

(2013), é sabido que na literatura especializada existem outros termos para se referir 

a ela, tais como Lexicografia Didática, Lexicografia de Aprendizagem, Lexicografia 

Escolar. Essa discussão sobre o uso desses termos é mais de taxonomia, ou variação 

terminológica (COSTA, 2015). Neste trabalho optamos por adotar o termo Lexicografia 

Pedagógica, por ser o mais adotado nos estudos no Brasil.Com relação a esses 

termos, podemos citar Costa (2015) quando discute a Lexicografia Pedagógica e a 

Lexicografia Didática. Ela afirma que, para alguns autores como Xatara (2008), Dantas 

(2009) e outros, há uma relação de sinonímia entre as duas, entretanto essa autora 

acrescenta que, para a maioria dos lexicógrafos brasileiros (cita Zucchi, Krieger e 

Fernandes) não há equivalência sinonímica entre esses dois termos. Justifica sua fala 

com a seguinte colocação: 

 
Uma vez que a Lexicografia pedagógica se volta para o ensino e a 
aprendizagem de línguas e os dicionários para aprendizes ou learners’ 
dictionaries, enquanto a Lexicografia didática está voltada para a escola e 
para o dicionário como instrumento didático, isto é, dicionário escolar 
(COSTA, 2015, p.166). 

 
Embora a Lexicografia Didática se mostre mais próxima do nosso trabalho, 

levando-se em consideração as concepções de Costa (2015), e por abordarmos uma 

lexicografia com foco escolar, optamos por utilizar o termo Lexicografia Pedagógica 

pela razão já exposta no parágrafo anterior e porque o termo se volta tanto para o 

ensino quanto para a aprendizagem, que estão intrinsicamente no contexto escolar.  

A LP como uma área de estudo e pesquisa é considerada, no meio 

científico, relativamente nova por seus avanços (KRIEGER, 2011), embora já se tenha 

muito conteúdo acerca do seu desenvolvimento teórico, e já represente para o 

contexto escolar e de aprendizagem de línguas um importante papel. Essa 

importância aliada ao crescimento que se pode observar na confecção de dicionários 

escolares e de línguas, deve-se principalmente tanto à demanda do número de 

dicionários selecionados e indicados para alunos de segunda língua, como também 

aos distribuídos à rede pública de ensino. De qualquer forma, a tendência é melhorar, 

pois sob o ponto de vista da LP os dicionários são confeccionados e pensados nos 

seus diferentes níveis de aprendizagens e competências. Essa disciplina entende o 

dicionário como uma ferramenta didática que se propõe a auxiliar o aluno ou aprendiz 
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de línguas na busca de suas informações, enquanto coadjuvante de um ensino 

baseado no conhecimento lexical. 

Pesquisar como adequar as propostas lexicográficas aos níveis estudantis 

e aos de outros usuários da língua, visando melhorar sua proficiência linguística, é 

tarefa principal da perspectiva teórica da LP. Pesquisas nessa área são desenvolvidas 

com o objetivo de propor aos dicionaristas adaptações que sejam didáticas aos níveis 

de conhecimento de um determinado público, principalmente quando se tratar de 

escolares. Os critérios de propostas, como já comentamos, são diferenciáveis, 

obedecendo aos tipos (adequações a cada série do ensino básico). Como exemplo, 

desse tipo de pesquisa podemos citar Welker (2006), Damim (2005), entre outros, que 

nos últimos anos têm desenvolvido estudos na área da LP sobre o uso do dicionário. 

É por existir disciplinas como a LP que hoje as autoridades educacionais 

voltam seus olhares em busca de futuras perspectivas a respeito da produção, 

inserção e distribuição do dicionário na escola, ou seja, sob um ensino e aprendizado 

baseado no estudo do léxico, facilitando o acesso ao dicionário, tornando obrigatório 

a inserção desse como material didático para os alunos.  

A evidência dessa preocupação deu-se quando o MEC (Ministério da 

Educação) reconheceu a importância do dicionário escolar como ferramenta 

pedagógica, implantando no PNLD a análise e a compra de dicionários para as 

escolas públicas. 

O PNLD foi criado em 1985 com o objetivo pontual de analisar e distribuir 

o livro didático para o alunado do ensino público.  A questão sobre o dicionário 

presente nas escolas foi um pouco tardia, articulada pelas autoridades brasileiras em 

Educação no ano 2000, quando tais autoridades demonstraram algum interesse pela 

lexicografia, e somente posta em prática em 2001, quando se iniciou a distribuição de 

dicionários (mini) para o alunado de escola pública (SOUSA; PONTES, 2013). Na 

próxima seção retomamos alguns pontos sobre o PNLD, visto que trata sobre o 

dicionário escolar. 

 

2.3 Dicionário escolar 

 

De acordo com Pontes (2009), o dicionário pode ser concebido como: 

repertório de palavras, o qual, na maioria dos casos, tem a sua organização por ordem 

alfabética. Desse modo, há informações sobre aspectos gramaticais, semânticos, 
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pragmáticos, discursivos e socioculturais, características essenciais a um material 

didático de maior importância para o universo escolar. Como tal, cumpre algumas 

funções, como bem explicita Pontes (2009): 

 
[...] o didatismo faz que este seja um instrumento pedagógico da maior 
importância, desde que cumpra suas funções, [...] a de auxiliar o aluno no 
desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e comunicação oral”. 
(PONTES, 2009, p. 25). 
 

Sob o ponto de vista de Pontes (2009), o dicionário é, por unanimidade 

entre os lexicógrafos, um objeto cultural. Aspecto que também é reconhecido por 

Vilela (1995, p.78) ao conceituá-lo: 

 
[...] o conhecimento genérico culturalmente partilhado por uma comunidade 
linguística e codificado no léxico, ou é a codificação desse saber, concebido 
de forma estática, em suporte papel ou eletrônico, arquivando esse saber e 
que pode ser consultado por pessoas ou por máquinas (VILELA, 1995, p. 78). 

 
Além de concepções sobre suas definições e usos, acrescentamos que o 

dicionário pode ser concebido como um gênero textual, isso implica características 

próprias com relação à sua composição, seu estilo, conteúdo temático e seus 

propósitos específicos. Ao se realizar através de textos, produzidos em uma 

sociedade e para ela, o texto lexicográfico revela-se como um objeto sociocultural que 

surge como interface de um discurso sobre língua e cultura, portanto considera-se 

nesse contexto a “práxis ou produto, segundo o ponto de vista que se adote” 

(PONTES, 2009, p. 26). 

As funções e características relativas ao dicionário se divergem na história 

lexicográfica e nas concepções acerca do tema. Algumas vezes é conceituado 

conforme a sua funcionalidade, pois afirma Pontes (VILELA, 1995, p.16) que “um 

dicionário pode ser concebido como produto histórico, ideológico, temporal, social, 

institucional, comercial, pedagógico e linguístico, sobretudo”. Fato sugestivo de que 

há um seguimento às propostas específicas de uso, daí o porquê de suas distinções 

quando se trata de classificá-lo ou tipificá-lo. 

Antes de adentrarmos na(s) tipologia(s) do dicionário (escolar), aqui 

discutida mais de perto, é necessário que façamos um breve contexto histórico de seu 

aparecimento. A partir de agora vamos tratar o termo “Dicionário escolar” como DE. 

O dicionário é uma obra de acesso universal, que progrediu ao longo dos 

anos, e algumas vezes moldou-se aos interesses e às necessidades das sociedades. 

Afirma Rangel (2006) que os dicionários surgiram por volta do final do século XV, na 
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Europa. Inicialmente havia dois objetivos diferentes em sua elaboração, porém 

associados. O primeiro objetivo era a forma didática, pois preocupava na época o 

domínio das línguas clássicas (latim e grego), para que os alunos das universidades 

entendessem os textos clássicos. O segundo era a sistematização, junto às 

gramáticas de línguas modernas, do conhecimento de línguas, porque seria um modo 

de dominar os povos conquistados. Dava-se o momento das expansões territoriais, e 

as nações impunham sobre as outras o seu domínio não só pela força, mas também 

pela língua. 

De acordo com o mesmo autor (RANGEL, 2006, p.13), os dicionários 

remontam “às célebres ‘listas’, características dos quinze primeiros séculos da história 

da escrita”. Os povos antigos elaboravam listas para registrar os itens de interesse da 

época, com relação à economia, administração, história, religião etc., cujas práticas 

eram de muita importância para as atividades cotidianas e para a própria vida 

daquelas sociedades. Alguns pesquisadores (RANGEL, 2006, p.14) sugerem que a 

referência às “listas lexicais” ou “listas de palavras”, serviam “provavelmente” para 

agrupar as palavras que apresentavam traços comuns. Rangel (2006) endossa seu 

relato dizendo que: 

 
Já nesses primeiros registros, as culturas que dispunham de um sistema de 
escrita registraram palavras por um duplo interesse: O “domínio” ou 
conhecimento de mundo que elas propiciaram; O conhecimento relativo a sua 
origem, sua estrutura e seu funcionamento na língua (RANGEL, 2006, p.14, 
grifos do autor). 

 

Acredita-se que nossos antepassados, ao registrar nessas listas as 

palavras do seu universo, já se preocupavam com o conhecimento do mundo e com 

as formas de linguagem que o compunham e o representavam. 

Os dicionários contemporâneos parecem seguir os propósitos aqui 

mencionados. Revelam em primeiro lugar uma preocupação enciclopédica, de 

associação de informações sobre a “coisa” designada. Dessa forma, pode-se verificar 

nos verbetes alguns tipos de informações, como as lexicais, gramaticais, 

morfológicas, sem falar nas indicações para outras páginas, as chamadas remissivas. 

A segunda preocupação é a linguística, quanto à organização das palavras 

catalogadas na língua. Isso quer dizer que a palavra se vincula a uma estrutura / forma 

(sintaxe), a um sentido (semântica) e a modos de uso (pragmática). Para Rangel 
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(2006, p.15), a diferença básica entre um dicionário e uma enciclopédia está na 

“orientação predominante para a coisa ou para o vocábulo”.  

Cabe ressaltar que o dicionário, por ser considerado um gênero textual, 

tratado por alguns autores como colônias discursivas5, tem um ponto relevante frente 

aos outros gêneros. É a forma dupla de ver as palavras, o seu poder linguístico e 

enciclopédico, que registra e descreve o léxico, cuja característica o torna um objeto 

de estudo de extrema necessidade aos que estão iniciando uma vida escolar. Para 

essa finalidade pedagógica, em especial, o dicionário é visto pelo prisma da LP ou 

LD6.E, como afirma Porto Dapena (2002), 

 

[...] todo dicionário tem uma finalidade pedagógica enquanto ensina ou 

informa sobre as características das palavras, existe um tipo de dicionário 

que recebe mais especificamente a classificação de pedagógicos na medida 

em que são pensados para os estudantes de uma língua, tanto nativos como 

estrangeiros [...]. (PORTO DAPENA, 2002, p. 74, tradução nossa)7. 

 

Porto Dapena (2002) comenta na mesma obra que os dicionários para esse 

fim existem em grande variedade e quantidade, além de perseguirem uma finalidade 

meramente lucrativa. Sob tal ponto de vista, torna-se duvidoso que os dicionários 

(todos) com o fim didático tenham realmente as características previstas pelo PNLD, 

fato que compromete a finalidade do programa na inserção do dicionário como um 

material didático/pedagógico, posto que esse deva trazer características próprias à 

maturidade de cada educando. Há, portanto, necessidade de uma fiscalização; se há, 

que seja maior e mais eficaz na elaboração e seleção dessa obra para cumprir o 

objetivo vislumbrado pelo PNLD. 

Sobre o dicionário ser escolar ou não, muitos autores vêm tentando defini-

lo como tal sob alguns critérios. Pontes (2009) aponta que, para os autores Haensch 

e Omeñaca (2004), os dicionários ditos escolares hoje apresentam verbetes com 

variadas informações que superam as simples definições, tais como ampliação 

                                                           
5“Dicionários, enciclopédias e glossários são colônias discursivas, na terminação de Hoey (2001:75), 

ou seja, “discurso cujas partes componentes não derivam seus significados das sentenças em que 
estão inseridas” (DIONÍSIO, in DIONÍSIO, MACHADO, BEZERRA, 2010, p.136) 

6 Vimos na seção 2.2 a questão pela preferência de utilizarmos o termo Lexicografia Pedagógica em 
vez de Lexicografia Didática ou outro termo. 

7“[...] todo diccionario tiene una finalidad pedagógica en cuanto que enseñao informa sobre las 
características de las palabras, existe un tipo de diccionario que recibe más específicamente la 
calificación de pedagógicos en la medida en que están pensados para los estudiantes de la lengua, 
tanto nativos como extranjeros”. (PORTO DAPENA, 2002, p.74) 
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paradigmática (sinônimos, antônimos, famílias de palavras) e ampliação sintagmática, 

pela qual se estuda o uso contextual das palavras (sintagmas lexicalizados, regime 

preposicional, valências verbais, colocações, modismos etc.). Cabe ao dicionarista 

selecionar os paradigmas mais adequados aos níveis de escolaridade para os quais 

se propõe o dicionário, pois algumas dessas informações citadas não são 

interessantes e nem úteis, como por exemplo, ao nível infantil, porque não são 

cabíveis. Sobre o caráter do dicionário escolar, Pontes (2009) salienta 

 
que uma concepção moderna de dicionário escolar combina um duplo caráter 
para atender às necessidades do usuário: por um lado, deve caracterizar-se 
como normativo e, por outro, deve caracterizar-se como descritivo. Como 
normativo, e até prescritivo, na medida em que inclui numerosas indicações 
sobre o uso correto das palavras consignadas, quadros de informação 
gramatical, palavras ou acepções ditas erradas. Por outro lado, como 
descritivo, insere palavras estrangeiras adaptadas ou de uso mais ou menos 
frequente, a incorporação de termos procedentes de gírias, de linguagens 
técnicas e até de falares dialetais. Em síntese, o dicionário escolar procura 
mesclar uso e norma. (PONTES, 2009, p.33). 
 

Dessa forma, o DE deve seguir determinados propósitos exclusivos para 

as classes de usuários, conforme a concepção moderna dessa obra. Sendo normativo 

(e até prescritivo) favorece, de certo modo, ao aluno em fase de aprendizagem, que 

está adquirindo aos poucos o seu conhecimento gramatical (formal).Uma vez 

descritivo, ele adapta o conhecimento formal ao informal, não se afastando do uso, 

mescla informações novas às já pré-estabelecidas por normas gramaticais – atitude 

esperada pelos metalexicógrafos, especialistas em pesquisar e analisar os dicionários 

para estudos, trabalhos e responsáveis por conceder reflexões teóricas e críticas a 

respeito da obra. 

Para Ávila Martín (2000, p.68) o dicionarista escolar deve adequar sua obra 

às necessidades do aluno, o que supõe colocar informações claras e objetivas, 

respeitando o espaço delimitativo, e ajudá-lo a identificar, além do significado lexical, 

informações ortográficas, sintáticas, morfológicas, etimológicas, entre outras 

possíveis que devem estar presentes. 

Um DE, apesar de ser bastante informativo, não deve apresentar-se muito 

extenso, pois será cansativo para os escolares e causará certa rejeição desde a 

primeira consulta. Pontes (2009, p.33) comenta que, para os autores Haensch e 

Omeñaca (2004), um dicionário para ser considerado escolar é preciso que apresente 

as seguintes características: seleção reduzida; definições claras e simples; o máximo 

de ampliação paradigmática e de indicações sintagmáticas; indicações úteis; 
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exemplos de aplicação em forma de frases não muito curtas com um contexto 

suficiente; ilustrações que completam a informação verbal; presença de compostos 

frequentes e modismos usuais. Quanto às funções cabíveis a esse tipo de dicionário, 

o autor conduz seu raciocínio na mesma direção, ao dizer que 

 
O dicionário para uso escolar deve cumprir as funções de produção (as de 
construir os enunciados de que se compõem os textos, por exemplo, a 
indicação de regime de verbos, as construções particulares de certas lexias 
ou a especificação relativa aos conectores textuais) e, ainda, as funções de 
decodificar informação (as de entender os significados e sentidos das 
palavras dos textos, como paráfrases, analogias, exemplificação). (PONTES, 
2009, p. 30). 
 

Vimos até agora que o DE é composto de estruturas que lhe dão 

características próprias e adequadas aos seus propósitos, além de funções que 

dependerão das primeiras, uma vez que, para exercê-las, é necessário que tenha 

determinadas características, como as já mencionadas. Por outro lado, há também 

algumas crenças que o circundam tornando-o muitas vezes carregado de 

preconceitos. Como bem afirma Neves 

 
Antigamente se chamava “pai dos burros” ao dicionário, o que, no fundo, 
envolve um preconceito: consulta-se o dicionário porque se ignora algo. Se 
hoje a expressão saiu de moda, o preconceito parece que continua, e muitas 
pessoas – até escolarizadas – preferem perguntar a outra qualquer “o que 
significa” isto ou aquilo a abrir um dicionário e lá tentar obter a informação 
que precisam. (NEVES, 1996, p.129). 
 

Neves (1996) nos lembra de uma expressão bem antiga “pai dos burros”, 

mas que continua a perdurar nos dias atuais. Embora tenhamos nos acostumado a 

ouvi-la sem questioná-la, ela é, no mínimo preconceituosa, chega a ser um pejorativo 

que ataca a atitude do pensar, pois compara o ser pensante a um não pensante. 

Subtende-se que quem consulta o dicionário é um ignorante. Mas é necessário ter o 

mínimo de raciocínio mental para se fazer isso, como também para entender e 

interpretar o que está escrito. 

Sabemos que não se trata de ignorância, pois até os mais letrados e 

intelectuais acessam tal obra com as mais diversas finalidades, entre elas as 

consultas individuais, estudos acadêmicos relacionados às pesquisas nessa área e 

outras possíveis. Além disso, as pessoas em geral creem que essa obra é de suma 

importância, e não estão errados, porque continua prevalecendo entre os cânones da 

informação e mantém até hoje grande respeito desde os mais letrados aos mais leigos 

no assunto. 
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Algumas crenças sobre o dicionário escolar são pertinentes no contexto do 

Ensino-Aprendizagem, muitas vezes advindas de seus protagonistas: o professor e o 

aluno. Essas crenças são geradas a partir de “[...] suas próprias experiências; da 

incorporação de ideias de lexicógrafos tradicionais; da metodologia usada pela escola; 

e de textos didáticos adotados em sala de aula” (PONTES; SANTIAGO, 2009, p.107). 

Às vezes, mesmas crenças são compartilhadas pelos dois (professor e aluno). 

Ademais, ressaltamos que elas podem influenciar negativamente o professor sobre 

as práticas pedagógicas voltadas para o uso do dicionário em sala de aula, como por 

exemplo uma experiência de atividade sem êxito, deixando-o frustrado para uma nova 

tentativa. 

Algumas crenças são amplamente discutidas por Pontes e Santiago (2009), 

tais como: Um dicionário é para toda a vida; Um dicionário perfeito serve para tudo; O 

bom dicionário é o mais conhecido; O dicionário com uma nomenclatura imensa é o 

melhor; Os dicionários são todos iguais; O dicionário representa uma única norma, 

entre outras. Crenças como essas dariam trabalhos individuais sobre cada uma delas, 

visto que há muitas particularidades que as delimitam, até a título histórico, como em 

“Os dicionários são todos iguais”. É evidente que não são, a começar pelos mais 

antigos chegando até os mais modernos da história, e cada um carrega em si marcas 

de sua época, porque os dicionários também são discursos produzidos em uma 

sociedade e para ela. Prova disso é que os termos menos usados vão sumindo e os 

mais repetidos pela comunidade vão aparecendo catalogados, isso também acontece 

com as palavras de gírias. Mais uma prova de que essa obra não é tão estática quanto 

parece. Enquanto permanece diacrônica, mescla ao seu status a sincronia de termos 

que surgem, mesmo com a permanência dos que já se perpetuaram na história da 

linguagem. 

Entretanto a atitude de quem pesquisa e/ou trabalha o assunto, 

principalmente em sala de aula, não poderá jamais ser de crenças, principalmente 

como essas descritas pelos autores Pontes e Santiago. Deve ser a de pesquisador 

comprometido com seu objeto. As crenças poderão afastar os reais objetivos de se 

trabalhar o dicionário com os alunos. As características que o tornam um material 

didático escolar devem estar em contínua observação, para que essas supostas 

crenças não atrapalhem o seu uso pelo aluno ou pelo professor. Portanto o professor 

precisa tomar conhecimento de uma lexicografia nesse âmbito, seja ela pedagógica, 

didática, de aprendizagem ou aplicada. 
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Sendo assim, se espera que o dicionário destinado ao uso escolar 

mantenha-se longe das crenças e apresente as características essenciais e 

adequadas aos níveis de escolaridade propostas pelo PNLD, atentando-se à peça 

principal disso tudo, que é o estudante. 

Na próxima seção abordamos sobre a tipologia do dicionário escolar e sua 

organização, posto que se faz bastante relevante que exponhamos em particular essa 

tipologia, já que estamos tratando de um tipo específico dessa obra.  

 

2.4 Tipologia do dicionário escolar e sua organização 

 

Existem no campo lexicográfico vários critérios pelos quais se podem 

classificar os tipos de dicionários. Para nosso intuito seguimos em direção aos estudos 

de Pontes (2009), no qual versa sobre o “dicionário para uso escolar”. Sobre a 

organização, especialmente a do escolar, ressaltamos que os dicionários são 

elaborados com uma proposta lexicográfica já definida e específica; assim, eles são 

pensados para adequar-se às necessidades do usuário pretendido. Embora sob uma 

ótica metalexicográfica nem todos consigam efetivar esse objetivo na prática. 

Nesse sentido, Pontes (2009, p.29) faz uma crítica sobre a classificação do 

dicionário escolar: “poucas contemplam a figura do usuário como ponto de partida”. 

Afirma que a relação entre usuário e dicionário é uma questão a desejar. Para alguns 

autores como Hernández (1991), Pontes (2009) e outros, as tipologias e suas 

classificações são imprescindíveis para a construção dos dicionários. Podemos 

perceber essa imprescindibilidade pelas palavras de Hernández (1991): 

 

Estabelecer a tipologia dos usuários, determinar quais são suas 
necessidades e quais as habilidades que devem desenvolver para o correto 
aproveitamento do dicionário são objetivos prioritários que deveriam fomentar 
na investigação lexicográfica. (HERNÁNDEZ, 1991, p.193, tradução nossa)8.  
 

Sendo assim, Pontes (2009) ao concordar com Hernández (1991) afirma 

que o grupo de usuários ao qual se destina o dicionário é que condiciona a escolha 

do corpus documental, e mais, “determinam uma macroestrutura particular (número 

                                                           
8“Establecer la tipología de los usuarios, determinar cuales son sus necesidades y caules las destrezas 

que deben desarrollar para el correcto aprovechamiento del diccionario son objetivos prioritarios que 
deberían fomentarse en la investigación lexicográfica”. (HERNÁNDEZ, 1991, p.193). 
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de entradas e princípio de ordenação) e uma microestrutura específica (seleção e 

organização da informação em cada entrada)” (PONTES, 2009, p.30). 

Pontes (2009) continua com o mesmo raciocínio e considera para sua 

classificação da tipologia dos dicionários os mesmos usuários apresentados por 

Hernández (2000, p.94) e Gelpí Arroyo (2000), a saber: 

 

os que possuem um bom conhecimento e domínio do idioma (falantes nativos 
ou bilíngues); aqueles que se encontram em período de aprendizagem da 
língua materna;os que se encontram em período de aprendizagem de língua 
estrangeira; os especializados em áreas do conhecimento. (PONTES, 2009, 
p.30) 
 

Hernández (1991) acredita que desses três grupos de usuários há um que 

merece uma atenção maior sem desmerecer os outros: 

 

[...] seriam aqueles que se encontram em uma fase de aprendizagem de sua 
língua materna. Teriam que ser, pois, os dicionários escolares as obras mais 
mimadas pela lexicografia teórica e pela lexicografia prática, pois deles e de 
uma adequada metodologia de seu uso dependerá que os alunos possam 
seguir enriquecendo autonomamente sua competência linguística, tanto em 
sua língua materna como em uma segunda língua, e se convertam em 
usuários capazes de extrair de qualquer tipo de obra lexicográfica todo seu 
potencial informativo[...]9. (HERNÁNDEZ, 1991, p.194) 
 

Através desses usuários, elencados pelos autores supracitados, são 

reconhecidos quatro tipos de dicionários: gerais, escolares, de aprendizagem, 

especiais e especializados (PONTES, 2009, p.30). No Quadro 1 apresentamos uma 

síntese adaptada por Pontes, de Hernández (2000), mostrando que a tipologia dos 

dicionários escolares pode moldar-se, conforme os grupos de usuários, às 

necessidades desses grupos, adaptando-os também aos níveis de escolaridade. 

 
Quadro 1 – Tipologia dos dicionários escolares conforme os grupos de usuários 
1. Usuários com certa competência 

idiomática 
DICIONÁRIOS GERAIS 

                                                           
9“sería el de aquellos que se encuentran en una fase de aprendizaje de su lengua materna. Tendrían 

que ser, pues, los diccionarios escolares las obras más mimadas por la lexicografía teórica y por la 
lexicografía práctica, pues de ellos y de una adecuada metodología de su uso dependerá que los 
alumnos puedan seguir enriqueciendo autónomamente su competência lingüística, tanto en su lengua 
materna como en una segunda lengua, y se conviertan en usuarios capaces de extraer de cualquier 
tipo de obra lexicográfica todo su potencial informativo.” (HERNÁNDEZ, 1991, p.194). 
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2. Usuários que se encontram em 

período de aprendizagem da língua 

(como primeira língua materna) 

DICIONÁRIO INFANTIL 

DICIONÁRIO ESCOLAR 

3. Dicionários que não se destinam a 

grupos especiais de usuários 

DICIONÁRIO ETIMOLÓGICO 

DICIONÁRIO DE DÚVIDA 

DICIONÁRIO DE SINÔNIMOS 

4. Dicionário destinado a um grupo 

especializado numa área do 

conhecimento 

DICIONÁRIO ESPECIALIZADO 

 

Fonte: Pontes, 2009, p.31 [adaptado de Hernández (2000)] 

 

Nos dicionários gerais, a macroestrutura pode ou não se apresentar 

extensa, já a microestrutura traz informações consideradas necessárias para o público 

pretendido, isso porque o lexicógrafo julga que o usuário já detém os conhecimentos 

mútuos da língua. Os Dicionários gerais não são adequados para auxiliar na produção 

textual, visto que são “obras maisdecifradoras que facilitadoras da codificação” 

(PONTES, 2009, p.22). Conforme Krieger (2006, p.145), “os dicionários gerais, 

monolíngues ou não, cobrem a totalidade da língua tendo por base o critério da 

frequência de uso da palavra ou expressão”. Essa seria uma vantagem frente aos 

outros tipos. 

Os dicionários escolares são obras monolíngues utilizados por indivíduos 

na fase escolar, em processo de aprendizagem de sua própria língua. Alguns autores 

preferem subclassificar esses dicionários em dicionário infantil e dicionário escolar, 

atentando-se para os critérios de grau de instrução e da idade do aprendiz condizentes 

com a Educação Infantil, o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio.  

O dicionário infantil se destina às crianças menores de dez anos, exige 

uma tipografia mais atraente – que contenha imagens ilustrativas e coloridas, 

exemplos contemplativos do universo da criança – e as definições são do tipo 

convencionais, sem usos de abreviaturas. 

Já os Dicionários de aprendizagem podem ser do tipo monolíngues, 

bilíngues e semibilíngues:  

Os bilíngues são dicionários de aprendizagem voltados para iniciantes em 

uma língua estrangeira. Conforme Pontes (2009), os bilíngues estão mais indicados 

para as atividades de compreensão do que para as de produção. Salienta o autor que 
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esses dicionários podem contrastar semântica, sintática e pragmática, fato que não 

ocorre com o monolíngue, pois o tal não consegue fazer. 

Os dicionários monolíngues para estrangeiros (DME) diferenciam-se 

dos monolíngues para nativos. Suas definições são bastante explicativas, porque 

apresentam informações que parecem desnecessárias para um nativo, porém para 

um estrangeiro podem fazer a diferença. Os exemplos devem ser incluídos a fim de 

facilitar e explicitar o uso do vocábulo. 

Os dicionários semibilíngues são obras de caráter alternativo. Pontes 

(2009) faz a seguinte consideração: 

 
Concretamente, em um dicionário deste tipo, as palavras estão definidas de 
forma muito simples na língua que se está aprendendo. Apresenta-se, 
também, o lema contextualizado por meio de exemplos (como em um 
dicionário monolíngue) e se incluem equivalentes para cada entrada (como 
em um dicionário bilíngue). (PONTES, 2009, p.27) 
 

Os Dicionários especializados (ou terminológicos) são aqueles que põem 

em registro toda a terminologia relativa à ciência, técnica ou arte. Possuem uma ordem 

de verbetes, quer seja alfabética ou por áreas conceituais. Pontes (2009, p.37) 

expressa que “do ponto de vista da microestrutura, os paradigmas se organizam 

horizontalmente (no verbete), bem diferente (inclusive a formatação) do dicionário 

geral”. 

 

2.4.1 Tipologia dos dicionários do MEC 

 
Outras tipologias foram incorporadas ao dicionário para uso nas escolas. 

Em 2001 o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) reconheceu o dicionário 

como “uma ferramenta didática”, quando resolveu inseri-lo como material didático no 

Ensino Fundamental I (da 1ª a 4ª série), iniciando a partir daí sua distribuição nas 

escolas públicas, apesar de à época as obras distribuídas terem sido do tipo 

minidicionários, que continham entre 15 e 35 mil verbetes, dirigidos ou não ao público 

escolar. 

Segundo Rangel (2006, p.102) os minidicionários apresentavam-se “quase 

sem exceção para um público adulto já escolarizado e, via de regra, elaborados como 

simplificação editorial e/ou compactação, muitas vezes pouco criteriosa, de dicionários 

padrão da língua”. Porém, a nosso ver, essa atitude de inserção do dicionário nas 

escolas mostrou-se como um avanço para a Educação. 
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Em 2006, o PNLD organizou e classificou os dicionários indicados para 

alunos do Ensino Fundamental em três categorias, 1, 2 e 3, com base em critérios tais 

como usuário, propósitos comunicativos, graus de escolarização e quantidade de 

informação, colocando em foco para essa organização o nível escolar, no qual o 

público é o alvo desse programa (PONTES, 2009, p.41). 

Em 2012, o PNLD continuou avançando, agora adapta a sua última 

proposta também a dicionários direcionados para o Ensino Médio, denominados 

dicionários tipo 4, conforme o quadro seguinte demonstra: 

 

Quadro 2 – Classificação dos dicionários escolares segundo o PNLD (2012) 

 Fonte: MEC (2012, p. 19) 
O Quadro 2 resume, de modo geral, como ficou a classificação do 

dicionário de acordo com o PNLD de 2012, que antes (em 2006) apenas contemplava 

o Ensino Fundamental I e II, mas passou também a contemplar o Ensino Médio com 

o tipo 4, trazendo uma proposta de adaptação às necessidades do educando desse 

nível. 

Tipo de 
dicionário 

Etapa de ensino Proposta 

Tipo 1 
1o ano do Ensino 

Fundamental 

Mínimo de 500 e máximo de 1.000 verbetes;  

Proposta lexicográfica adequada às demandas do 

processo de alfabetização inicial. 

Tipo 2 
2o ao 5o ano do 

Ensino Fundamental 

Mínimo de 3.000 e máximo de 15.000 verbetes; 

Proposta lexicográfica adequada a alunos em fase 

de consolidação do domínio tanto da escrita quanto 

da organização e da linguagem, típico do gênero 

dicionário. 

Tipo 3 
6o ao 9o ano do 

Ensino Fundamental 

Mínimo de 19.000 e máximo de 35.000 verbetes; 

Proposta lexicográfica orientada pelas 

características de um dicionário padrão de uso 

escolar, porém adequada a alunos dos últimos anos 

do Ensino Fundamental. 

Tipo 4 
1o ao 3o ano do 

Ensino Médio 

Mínimo de 40.000 e máx. de 100.000 verbetes; 

Proposta lexicográfica própria de um dicionário 

padrão, porém adequada às demandas escolares do 

Ensino Médio, inclusive o profissionalizante. 
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Além dessa classificação tipológica do PNLD, outras foram realizadas no 

contexto histórico da Lexicografia, que acreditamos ter sido com o intuito de facilitar 

os estudos dos metalexicógrafos e auxiliar o consulente a realizar uma consulta 

adequada para sua idade e nível escolar. Pois para a escola o dicionário é material 

didático, muito embora em sua totalidade não seja visto como tal, e configura-se como 

uma importante ferramenta para o ensino do léxico, por isso a sua organização é 

criteriosa e sistemática. 

Como toda obra de consulta e pesquisa, o dicionário não foge à regra no 

quesito organização. É necessário que uma construção lexical como esta, que vai 

desde a composição de seu corpus até às estruturas internas e externas do produto 

final, seja considerado um material bibliográfico e tenha uma organização. O dicionário 

é composto por vocábulos advindos de um processo no qual os fatores históricos e 

sociais não estão à parte, e sim envolvidos nas condições de produção, tais como os 

usuários, o lexicógrafo, o editor etc. Além disso, há uma preocupação sobre o contexto 

social em que esse dicionário está sendo produzido. O texto lexicográfico apresenta 

os seguintes níveis estruturais, ao começar por 

 

uma estrutura global denominada megaestrutura [...] na qual se encaixam 
outras menores, como a microestrutura[...], a macroestrutura[...], o material 
interposto[...], a medioestrututra [...]. (PONTES, 2009, p.66) 

 

De acordo com o autor, essa disposição representa um tipo de 

dependência, pela qual as informações são concatenadas, conferindo coerência ao 

conjunto através de traços característicos que irão demarcá-las; detalhes que 

conferem ao verbete ser um texto como outro qualquer, porém com as 

particularidades do gênero. 

Na próxima subseção apresentamos a organização estrutural inerente a 

qualquer dicionário, ou que pelo menos os dicionários monolíngues devem apresentar 

em sua composição. 

 

2.4.2 Megaestrutura 

 

É o corpo do dicionário, páginas iniciais e finais, entre as quais estão 

inseridas outras menores. Damin (2005) define a Megaestrutura como a estrutura 

geral do dicionário, o que compreende as páginas iniciais (material preliminar e 
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anteposto), o corpo (nomenclatura ou macroestrutura) e por último as páginas finais 

(material posposto) 

As páginas iniciais são de muita importância, principalmente em dicionários 

escolares. De acordo com Pontes (2009, p.67) “[...] nessas páginas estão as chaves 

de suas características mais importantes, apresentam-se os traços diferenciadores 

em relação às outras obras e observações de uso [...]”. Nessa parte do dicionário 

encontra-se o prólogo ou prefácio, que em geral é feito pelo(s) autor(es), e oferece 

explicações sobre o conteúdo da obra, algumas características técnicas e 

particularidades, como por exemplo seu manuseio. Consta na megaestrutura uma 

introdução em relação às decisões adotadas pelo (s) autor(es), tangentes ao material 

léxico selecionado e ao público que lhe é destinado.  

Nas páginas iniciais ou introdução encontramos uma apresentação da obra 

“como seção à parte, salientando sua importância e convidando o leitor a utilizá-la” 

(PONTES, 2009, p.67). Pontes (2009, p. 67) relata que essa demonstração poderá 

ser escrita tanto pelo próprio autor do dicionário como por um especialista da área. 

Nas páginas finais do dicionário estão inseridos materiais opcionais 

denominados materiais pospostos por estarem justamente no final, após a 

nomenclatura. Representam um apêndice ou anexo do dicionário, ou seja, material 

acrescentado como parte acessória. 

 

2.4.3 Macroestrutura 

 

Conjunto de entradas dispostas de modo vertical, que formam o corpo do 

dicionário ou sua nomenclatura. Em geral se encontram em ordem alfabética 

facilitando, assim, a leitura por parte do consulente. Sobre isso escreve Pontes (2009): 

 
Descrever e analisar um dicionário do ponto de vista da macroestrutura 
implica centrar a atenção em aspectos fundamentais que constituem este 
nível estrutural: a seleção do léxico, a ordenação das entradas, quantidade 
do conteúdo, entre outros (PONTES, 2009, p.73). 

 
A seleção do material lexical para essa estrutura é de extrema importância, 

principalmente quando se trata de dicionários escolares, porque o lexicógrafo se 

baseia em critérios, como por exemplo o número ideal de entradas, a frequência de 

uso, o tipo de dicionário e o usuário visado, tamanho e grau de especialização. 
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Alguns dos fatores de grande consideração para a seleção de lexemas da 

composição da nomenclatura dos dicionários de aprendizagem estão diretamente 

relacionados ao consulente, ou seja, ao usuário da obra, tais como a utilização que se 

fará do dicionário no que tange a codificação ou a decodificação e o nível adequado 

a que está direcionado. 

Sendo assim, percebe-se que na produção moderna de dicionários o 

material lexical utilizado na composição da macroestrutura se configura a partir da 

seleção de um corpus (PONTES, 2009, p.73) “previamente estabelecido ou aproveita-

se de dicionários já existentes, com o cuidado de proceder a alguns ajustes em relação 

a vários fatores”. 

 

2.4.4 Medioestrutura 

 

É o sistema de referências entre as diferentes partes do dicionário; trata-se 

de uma ordem interna que interliga as outras partes. Refere-se à rede de remissivas, 

ou seja, indica, dá pistas de outras informações adicionais referentes à palavra-

entrada, permitindo ao consulente tirar suas dúvidas em outras partes do dicionário, 

concluindo assim uma consulta eficiente. Damin (2005, p.89) assim se expressa sobre 

a medioestrutura do dicionário: 

 
O plano medioestrutural corresponde a um sistema de articulação entre a 
macro, a microestrutura e outros componentes do dicionário, como o material 
anteposto, o material posposto e o material interposto, e de todos esses 
elementos com o usuário. Tais relações podem ocorrer de diferentes 
maneiras: entre um artigo léxico e outro, entre um artigo e ilustrações (no 
material interposto), entre um artigo e a explicação da estrutura dos artigos 
(no material anteposto), entre um artigo e tabelas de numerais (no material 
posposto), dentre outras possibilidades. (DAMIN, 2005, p.89). 

 
Outro ponto de vista a respeito de essas remissões não serem somente 

internas ao dicionário e sim também fora dele, podemos encontrar em Welker (2004). 

Conforme esse autor, essa situação ocorre quando o lexicógrafo faz alusões às fontes 

nas quais colheu seus dados.  

A fim de explicar como funciona essa rede medioestrutural, lançamos mão 

dos aportes teóricos-explicativos de Pontes e Fechine (2011, p.3) que estabeleceram 

algumas classificações com base nos estudos dos autores Gelpí Arroyo (2000), 

Pontes (2009), Wiegand (1996a). Vejamos essa demonstração no quadro seguinte, 

que elaboramos sintetizando essas informações. 
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Quadro 3– Síntese da classificação de remissivas 

Gelpí Arroyo (2000) 

Identifica três tipos de relações dentro desse 

sistema de articulação: horizontal, quando a 

indicação é feita a um elemento dentro do 

próprio verbete; vertical, quando a indicação é 

feita a outro verbete; e transversal, quando a 

indicação é feita a um componente do 

dicionário que não faz parte da nomenclatura. 

Pontes (2009, p. 89) 

Classifica as remissivas como internas ou 

externas, conforme, as remissões se deem 

dentro do verbete ou em algum ponto da 

nomenclatura, respectivamente; ou nos textos 

externos (materiais antepostos e materiais 

pospostos). 

 

Pontes (2009, p. 90-91, baseado em 

BARROS, 2004, p. 176 e WELKER, 

2004, p. 179) 

Uma terceira classificação: divisão das 

remissivas em implícitas ou explícitas.As 

remissivas explícitas são marcadas por 

símbolos, abreviaturas e palavras. Nas 

remissivas implícitas, a referência não é 

marcada. 

 

Wiegand (1996a, p.3 apud WELKER, 

2004, p. 178-179) 

As remissões podem ser obrigatórias, 

quando não há quase ou nenhuma informação 

sobre o lema e, portanto, o usuário só 

encontrará a informação desejada se seguir a 

indicação para um outro lema. 

Fonte: Elaborado por Zilda Rocha, com informações extraídas de Pontes; Fechine (2011, p.3) 

Esse sistema de remissões às outras redes de informações torna-se 

imprescindível em qualquer dicionário, pois a leitura dessa obra não obedece a uma 

linearidade (PONTES; FECHINE, 2011, p.4) e sim a uma transversalidade, diferente 

de outros gêneros textuais.  

Em relação à função da remissiva, Pontes (2009, p. 88) aponta para a 

facilidade que o leitor adquire em ampliar o seu conhecimento. O lexicógrafo utiliza 

esse sistema a fim de direcionar seu leitor para outros caminhos, entradas ou partes 



45 
 

dos verbetes que lhe ajudarão em sua leitura, fazendo sua pesquisa mais precisa e 

completa. 

 

2.4.5 Microestrutura 

 

Conjunto de informações ou paradigmas dispostos após a entrada, unidade 

léxica que é o objeto da definição, dentro do verbete. Segundo Pontes (2009, p.95), 

“a microestrutura comporta um certo número de paradigmas [...] dependendo de sua 

natureza. Certos paradigmas possuem um caráter quase obrigatório, e outros 

parecem mais facultativos”.  

Welker (2004, p.108) faz a distinção entre uma microestrutura abstrata e 

uma concreta. Para o autor a primeira é uma padronização da microestrutura de todo 

verbete, e a segunda é aquela que está presente em determinados verbetes, é o modo 

concreto como as informações se apresentam. A microestrutura abstrata comporta 

dados concretos que dizem respeito ás informações constantes dentro do verbete, 

aquelas que não podem faltar. Essa microestrutura 

 
[..] é um programa constante de informações, que se dispõem, 
horizontalmente, de forma padronizada, isto é, igual, constante para cada tipo 
de lema, tendo em vista a classe gramatical a que pertence, o tipo de 
categoria verbal [...] (PONTES, 2009, p.96). 
 

Contudo, esse programa de informações pode variar de um dicionário para 

outro. Barros (2004, p.156, apud PONTES, 2009, p. 96) relata mais dois elementos 

que são importantes na distribuição dos dados na microestrutura: “o número de 

informações transmitidas pelo enunciado lexicográfico; a ordem da sequência dessas 

informações”. 

A microestrutura concreta é a microestrutura abstrata realizada, ou seja, 

encontra-se presente nos verbetes de um conteúdo lexicográfico. Seguem critérios 

fixos de apresentação na estrutura do verbete.  

Nas próximas subseções seguiremos com o estudo das partes que 

compõem essa microestrutura, quer sejam a Pronúncia, as Informações gramaticais, 

as Informações paradigmáticas, as Marcas de uso, a Definição e os Exemplos de uso. 
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2.4.5.1 Pronúncia  

 

A pronúncia é a própria informação fônica que no verbete funciona como 

palavra-entrada. Pontes (2009, p.129) afirma existir pelo menos dois tipos de 

transcrição: a fonética, que utiliza os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional 

(AFI), e a figurada, que se dá por uma tradução ortográfica, isto é, pela grafia das 

letras e dos acentos presentes nas palavras da língua materna podendo representar 

um som em particular. Duran (2004, p. 101), nos diz que ao se tratar de dicionários de 

aprendizagem, o AFI apresenta a informação fônica mais eficazmente, isso porque 

consegue representar os sons da língua estrangeira que não existem na língua 

materna. Mas não devemos nos esquecer de que esse alfabeto é composto por 

símbolos fonéticos, os quais não são conhecidos pelos aprendizes e que, portanto, o 

dicionário deve conter no seu índice um guia de pronúncias que possa auxiliá-los, 

além de algumas explicações relativas aos símbolos e exemplos de palavras nas 

quais os sons possam se concretizar. 

 

2.4.5.2 Informações gramaticais 

 

As informações gramaticais estão presentes em muitos dicionários, 

geralmente no interior do verbete, situando-se logo após a informação fônica, contudo 

podem aparecer na macroestrutura ou nos apêndices de sínteses gramaticais 

presentes nas páginas finais dos dicionários. Trata-se de informar a categoria 

gramatical (substantivo, verbo, adjetivo) da palavra-entrada, como também sua 

subcategoria (transitivo, singular, masculino/feminino), além de trazer, em alguns 

dicionários, aspectos morfológicos e sintáticos da palavra. Pontes (2009) acrescenta 

mais: esse tipo de informação poderá vir indicada por variadas abreviaturas, tendo 

logo no início da obra os seus significados. 

Por uma concepção mais geral, trazida pelas teorias linguísticas, podemos 

corroborar com Pontes (2009) ao mencionar em seus estudos que há uma 

“interpendência” entre o Dicionário e a Gramática e que não existem “diferenças 

estanques” e sim “uma gradação entre os dois” (PONTES, 2009, p.137). Isso se dá 

porque a língua, enquanto ferramenta da comunicação, é viva, flexível e variável, por 

isso não pode haver uma separação rigorosa entre as “instâncias linguísticas”. Assim 
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sendo, convém que não haja nada de estranho ou errado na presença dessas 

informações no dicionário. 

Há, portanto, entre os estudiosos da área lexicográfica, opiniões 

divergentes sobre a inserção desse componente. No caso de Damin (2005), apesar 

de a autora defender que os componentes da microestrutura devam apresentar-se 

relevantes e ter uma função, ela descarta alguns aspectos gramaticais, ou melhor, os 

exclui pela clareza e previsibilidade, tais como as flexões regulares de gênero e 

número. Sobre isso, entendemos que o ponto de vista de Ávila Martín (2000) recai 

para uma investigação sobre o conhecimento que o aluno traz consigo, o que é 

bastante relevante, porque a partir desse retorno deve-se incluir, ou não, informações 

gramaticais que possam fazer diferença para a progressão, ou não, desse 

conhecimento. 

 

2.4.5.3 Marcas de uso 

 

Também chamadas de Marcas lexicográficas, apresentam-se após a 

entrada. É um recurso para sinalizar particularidades de uso, irregularidades, marcas 

que caracterizam e distinguem determinadas unidades léxicas. Conforme Farjado 

(1996),“ as marcas são as informações concretas sobre os muitos diversos tipos de 

particularidades que restringem ou condicionam o uso das unidades léxicas”10 

(tradução nossa). Esse autor considera a irregularidade nesse tipo de marcação por 

apresentar-se inconstante nos dicionários, tais como a informação gramatical, ao 

contrário de outras informações. Porém, de acordo com Fechine (2013, p. 25) o 

mesmo autor supracitado “considera seu papel fundamental na obra dicionarística, 

visto que caracterizam as restrições e condições de uso de certas unidades da língua”. 

Welker (2004, p.134) opina sobre as marcas de uso nos dicionários, 

reafirmando sua importância para o uso da língua. Valoriza essa informação com 

imprescindibilidade para a sua utilização na produção de textos, assim como na 

recepção, para se ter uma melhor compreensão inicial e “extra” do texto.  

Entretanto, Duran (2004) só reconhece a importância desse tipo de 

informação em dicionários de codificação, e Fechine (2013, p. 25) acrescenta que isso 

se dá pelo fato de essas informações auxiliarem “na produção de um discurso mais 

                                                           
10“Las marcas son las informaciones concretas sobre los muy diversos tipos de particularidades que 

restringen o condicionan el uso de las unidades léxicas”. (FARJADO, 1996-1997). 
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natural e próximo daquele de um falante nativo”. Duran (2004) desconsidera as 

marcas de uso como essenciais nos dicionários utilizados para decodificação (exceto 

os dirigidos para tradutores), isso porque a palavra em si carrega elementos que 

inferem aos usuários as possibilidades de uso. 

Lembra-nos Fechine (2013) que por questões de acomodação de espaço, 

essas informações podem vir representadas por abreviaturas e dá como exemplo a 

forma abreviada da palavra “biologia” – bio. 

 

2.4.5.4 Definição 

 

É um dos paradigmas mais importantes, se não essencial, que jamais 

poderá faltar ao dicionário. Deve apresentar além da coerência, um “critério unificador” 

que tenha clareza e simplicidade, a fim de facilitar a compreensão do público. 

(FECHINE, 2012). 

Conforme Ávila Martin (2000) elaborar definições é uma atividade árdua, 

pois visa à compreensão do outro, de um leitor qualquer, levando em consideração 

outros motivos, como bem explicita: 

 
[...] a dificuldade da definição está em fazer compreender o significado de um 
vocábulo. Por um lado, os traços semânticos do lexema e por outro, seu 
emprego na estrutura sintática em que se utiliza, sem contar as restrições 
pragmáticas. Toda a problemática das interrelações entre sintaxe, semântica 
e pragmática se intercruzam na descrição das entradas (ÁVILA MARTIM, 
2000, p. 269, tradução nossa)11 
 

Como se percebe, fazer definições é bem mais complexo do que possamos 

imaginar. Definir exige do lexicógrafo conhecimentos teórico-metodológicos que se 

sobressaiam. Existem, portanto, alguns princípios que regem a formulação da 

definição segundo Pontes (2009), baseado na perspectiva clássica, “embora se 

reconheça que nem sempre sejam levados em conta na prática lexicográfica 

moderna” (PONTES, 2009, p.163).  

Atender a esses princípios para estabelecer uma definição, acaba sendo 

um problema para os redatores, considerado por esses o maior desafio nesse âmbito, 

                                                           
11[...] la dificultad de la definición está en hacer comprender el significado de un vocablo. Por un lado, 

los rasgos semánticos del lexema y por otro, su empleo en la estructura sintáctica en que se utiliza, 
sincontar las restricciones pragmáticas. Toda la problemática de las interrelaciones entre sintaxis, 
semántica e pragmática se entrecruzan en la descripción de las entradas (ÁVILA MARTIN, 2000, 
p.269). 
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pois há uma série de exigências de cunho normativo e de princípios, advindos da 

“prática lexicográfica” e das editoras (PONTES, 2009). Conforme esse mesmo autor, 

entre os princípios há aqueles que podem ser apontados como fundamentais, são os 

de base logicista: a identidade categorial e a identidade funcional. 

Na Identidade categorial o enunciado é elaborado conforme a classe de 

palavra que se define. Em relação a esse princípio teremos definições baseadas em 

classes gramaticais específicas. Como exemplo citamos: “os substantivos abstratos 

definem-se por meio de um arquilexema (ou hiperônimo) apresentado por conceitos 

abstratos, como ação ou fato” (PONTES, 2009, p.164). 

Dentro dessa identidade categorial há os tipos de definição concebidos pela 

lexicografia clássica: a definição substancial, que se apresenta quando o adjetivo é 

definido por outro adjetivo ou quando o adjetivo é definido por uma frase completa, e 

a definição relacional, que se dá quando o adjetivo é definido por uma expressão 

preposicional, ou ele é definido por uma oração relativa. 

Identidade funcional, por sua vez, soba perspectiva clássica de definição, 

“decorre do princípio da identidade categorial” (PONTES, 2009, p.168). Ocorre 

quando podemos substituir o termo definido pelo seu significado em qualquer 

enunciado concreto. 

Quanto à relação de definição com uso de sinônimos para explicar a 

unidade léxica da entrada, é uma prática desaconselhada por muitos lexicógrafos, 

pois corre o risco de resultar em definições circulares, isto é, quando a definição de 

duas ou mais palavras se dá uma pela outra sem que se tenha o significado de 

nenhuma delas (FECHINE, 2012). Quando temos uma unidade léxica que contém 

mais de um sentido consagrado pelo uso, cada um desses sentidos é uma acepção, 

separados por uma determinada ordem do dicionário, numérica ou literal. Alguns 

autores preferem diferenciar a acepção de definição. Guerra (2003) aposta em uma 

diferença básica entre os dois, é que no caso da definição os sentidos (já fixados pelo 

uso de uma comunidade) são tradicionalmente postos nas páginas de um dicionário. 

 

2.4.5.5 Exemplos de uso 

 

As palavras de uma língua não têm sentido estando isoladas de um 

contexto, portanto consideramos que os exemplos de uso não são desnecessários às 
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definições lexicográficas, muito pelo contrário, eles auxiliam na compreensão dos 

significados definidores dos verbetes. 

Pontes (2009, p.214) fala do exemplo de uso como um dos aspectos 

importantes para os estudos lexicográficos e acrescenta que é um enunciado que se 

une à definição para comprovar, ilustrar ou abordar uma palavra-entrada. De acordo 

com Fechine (2012) ao comparar os outros elementos da microestrutura com os 

exemplos de uso, refere-se aos primeiros como aqueles que só oferecem ao vocábulo 

desconhecido apenas um tipo de informação, enquanto os segundos conseguem 

combinar a maioria delas. 

A ausência de exemplo de uso é considerada por Pontes (2009) como uma 

das maiores “insuficiências” da lexicografia escolar brasileira. Segundo esse autor, 

“está longe de uma obra dessa natureza cumprir com as funções codificadora (de 

produção) e decodificadora (de compreensão) que lhes pode exigir” (2009, p.215). 

Pontes (2009) ainda faz uma ressalva com relação ao dicionário escolar: 

 

Um dicionário para se autodenominar escolar não pode deixar de apresentar 
exemplos, uma vez que a função deles é concretizar o significado veiculado 
em uma definição que se caracteriza pela abstração de seus conteúdos 
(PONTES, 2009, p.215). 

 

É a partir do exemplo que o estudante e outro consulente constroem ideias 

de como utilizar um determinado vocábulo no seu cotidiano. Com o uso do exemplo 

podem-se fazer conjecturas sobre a ocasião apropriada do uso das palavras, que para 

um estudante de Ensino Fundamental ou Médio é algo imprescindível para o 

desenvolvimento da articulação em meio à produção textual. 

 

2.4.5.6 Informações paradigmáticas 

 

Informação ou parte paradigmática diz respeito às informações do tipo 

sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, analogia, ilustrações e família de 

palavras (derivados previsíveis da entrada, que vêm antecedidos por um símbolo 

próprio). 

Nesse tipo de informação há a presença de lexemas que se relacionam 

significativamente com a entrada, isto é, quando existem sinônimos, antônimos, 

hiperônimos, hipônimos e outras unidades que se encontram no mesmo campo 
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lexical. Para Welker (2004), essas informações são relevantes, principalmente no que 

tange ao usuário, que pode acessar outras opções de palavras para melhor 

representar a palavra-entrada que consulta. E acrescenta, “o bom dicionário de 

produção remete a lexemas que têm alguma relação semântica com o lexema em tela 

– mais exatamente, com determinada acepção desse lexema” (WELKER, 2004, 

p.180). 

Após a exposição dos paradigmas essenciais na composição do verbete, 

na seção seguinte falamos sobre o verbete de dicionário, que, além dos paradigmas, 

também tem suas estruturas de organização, estruturas essas que já foram citadas, 

como a microestrutura e a medioestrutura, e ainda a entrada (ou palavra-entrada). 

 

2.5 Verbete Lexicográfico 

 

Sem dúvida o verbete é considerado um conjunto de informações, visto que 

em suas definições realizadas por metalexicógrafos, dificilmente não terá a 

associação da entrada mais o enunciado, cujas categorias são fundamentais na sua 

constituição. Barbosa (1989) afirma que o verbete lexicográfico se define como um 

conjunto de entrada mais enunciado lexicográfico, categorias elencadas como 

essenciais para Porto Dapena (2002, p.183), que as nomeia como parte enunciativa 

e parte informativa. Sendo que essas partes dizem respeito ao tema, de onde parte 

a informação, e ao rema ou informação nova.  

Outras concepções acerca do verbete foram geradas ao longo do tempo, 

como as referidas em dicionários conhecidos como o Houaiss e Aurélio, entre outros 

que não mencionamos aqui. Abaixo mostramos essas definições: 

 

VERBETE/ê/ s.m. (1881 cf. CA) 1. Nota ou comentário que foi registrado, 
anotado; apontamento, nota, anotação, registro. 2. (1881) pequeno papel em 
que se escreve um apontamento. 3. Ficha arquivo (p. ex., em biblioteca) 4. (a 
1947) em lexicografia, os conjuntos das acepções, exemplos e outras 
informações pertinentes contido numa entrada de dicionário, enciclopédia, 
glossário etc. ETIM verbo + -ete; ver verb (ilo)- HOM verbete (fl. Verbetar). 
(HOUAISS, 2001, grifo nosso). 
 
Ver.be.te (ê) [Verbo + -ete (ê).] sm. 1. Nota, apontamento. 2. Palavra ou 
expressão dum dicionário ou enciclopédia com o(s) significado(s) e outras 
informações. (FERREIRA, 2010). 

 

Alguns autores concebem o verbete como um gênero textual, tais como 

Dionísio (2010, p. 135), que ressalta a forma e a função dos verbetes, e ainda cita 
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essa (inter) relação como característica indicativa de gênero, mostrando como se dá 

a relação entre os constituintes do verbete: “Verbete = + entrada + categoria 

gramatical ± gêneros ± sinônimos ± variantes ± fonte ± área ± definição ± fonte ± 

contexto”. 

O verbete, além de compor o texto lexicográfico do dicionário, forma 

também um arcabouço de informações constituído por diferentes modos semióticos, 

os quais contribuem para a composição do significado como um todo. Por sua função 

comunicativa 

 

constitui um enunciado lexicográfico, ou texto, que se forma a partir de um 
conjunto de respostas a uma série de perguntas que o usuário do dicionário 
pode fazer acerca de uma mesma unidade léxica, que aparece como entrada. 
(PONTES, 2009, p.100). 

 

Vale lembrar que o arcabouço textual, anteriormente citado, é constituído 

não só por definições, mas também por várias informações acerca da palavra-entrada, 

que são características determinantes para a sua compreensão (PONTES, 2009), 

como pronúncia, etimologia, informações gramaticais, marcas lexicográficas ou 

particularidades de uso, informações paradigmáticas, exemplos de uso, informações 

enciclopédicas, dentre outras. Fechine (2011, p. 13) chama essa unidade de estrutural 

e acrescenta que ela “transmite o conhecimento em um dicionário”. 

Pontes (2009, p.101) pondera que há tipos de verbetes os quais se 

classificam seguindo os critérios de número de acepção, tipos de unidade léxica e 

tipos de informação. Para o primeiro critério relativo ao número, o verbete lexicográfico 

pode ser simples (ou monossêmico), constituído por uma única acepção (uma 

definição), e complexo (ou polissêmico) ou apresentar mais de uma acepção (várias 

definições). 

Como a definição e a acepção são elementos imprescindíveis ao verbete, 

e que não se separam, é importante, aqui, mostrarmos qual a diferença entre os dois. 

De acordo com Pontes (2009, p.101) “a acepção é então o sentido que, em 

determinados contextos, adquirem as palavras, isto é, não se catalogam todos os 

sentidos possíveis ou imagináveis, mas unicamente os fixados pelo uso”, enquanto a 

definição, por sua vez, pode ser a definição verbalizada de cada uma das acepções 

da palavra-entrada. Então, por uma questão de lógica há de se convir que a acepção 

contenha a definição. 



53 
 

Retomando os critérios de classificação de Pontes (2009), dizemos que, 

quanto ao tipo de unidade léxica que será definido, podem ser diferenciados dois tipos 

de verbete: o verbete léxico e o gramatical. Aquele recebe esse nome se definir uma 

palavra lexical (substantivo, verbo, adjetivo etc.), e este, se explicar uma palavra 

gramatical (artigo, pronome, conjunção e alguns advérbios) sobre os quais dá 

informação gramatical. 

Borba (2003) também elege os elementos constitutivos do verbete 

dividindo-os em dois grandes grupos: as palavras lexicais e as palavras gramaticais. 

Portanto afirma que o verbete mais simples apresentará em sua composição três 

níveis de informação: a classe de palavra a que pertence, a definição ou equivalência 

sinonímica e a abonação. Adiante, acrescenta que uma estrutura para estar completa 

terá que ter seis níveis de informação, os quais seriam a classe, a subclasse, a 

complementação, o registro de uso, a definição e a abonação. 

O último critério é por tipo de informação, pelo qual pode vir de forma 

implícita ou apresentar-se como informação explícita, que se distinguem considerando 

o conteúdo do verbete e o nível de leitura informativa que pode ser abstraído. No 

verbete de dicionário escolar há mais informações explícitas, devido à exigência 

didática indicada à clientela, tais como palavra-entrada ou apenas entrada; informação 

fônica ou pronúncia; informação gramatical; marca lexicográfica ou marcas de uso; 

definição; parte sintagmática e parte paradigmática. 

Na seção que se apresenta, trazemos a definição e classificação do 

Metadiscurso, tópico essencial para este trabalho, visto que tratamos de uma análise 

metadiscursiva, isto é, como o discurso do verbete é metadiscursado, ou seja, 

explicado por meios de recursos metadiscursivos para ser entendido pelo consulente.  

 

2.6 Metadiscurso: definição e classificação 

 

Comecemos por uma definição de Hyland (2007), quando introduz o 

primeiro tópico do terceiro capítulo, intitulado “A metadiscourse model”, do livro 

Metadiscurse 

Metadiscurso é o termo atribuído para as expressões auto-reflexivas usadas 
para negociar os sentidos interativos em um texto, auxiliando o escritor ou o 
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(orador) para expressar um ponto de vista e envolver os leitores como 
membros de um grupo particular (HYLAND, 2007, p.37, tradução nossa)12. 

 

Ao iniciarmos esta seção, consideramos como ponto de partida essa 

definição de metadiscurso de Hyland (2007), a qual o próprio autor intitula como uma 

clara definição do que seja metadiscurso, para então discutirmos sobre sua origem e 

os outros conceitos atribuídos a ele. 

Fechine (2012, p.294) aponta alguns autores estrangeiros que inicialmente  

discutiram o conceito do termo Metadiscurso: Harris (1970 [1959] ), com a definição 

inicial referindo-se às “passagens de um texto que contêm informações de importância 

secundária”; logo após vem Vande Koppler (1985, p.83), que o caracterizou como 

“discurso sobre discurso ou comunicação sobre comunicação” e depois Williams 

(‘1981 apud Vande Kopple, 1985, p.83’), que o define como “escrita sobre a escrita, 

tudo o que não se refere ao assunto que está sendo abordado”. 

Percebe-se nesses conceitos que os autores parecem concordar em um 

ponto comum: o texto é um material discursivo e comunicativo que se utiliza de 

elementos (meta)explicativos que auxiliam o leitor a entender, “organizar, classificar, 

interpretar, avaliar e reagir a essas informações” (FECHINE; PONTES, 2012, p.295). 

Fica claro a metadiscursividade de qualquer texto ao se fazer uma análise dos 

artifícios utilizados e emergidos, com intuito de se obter uma clarificação da 

mensagem, resultando no bom entendimento desta. 

Ademais, os autores citados por Fechine (FECHINE; PONTES, 2012, 

p.295) suscitam que o metadiscurso está em um âmbito de discurso verbal, isto é, sob 

o domínio das palavras, orações e parágrafos. A autora cita Kumpf (2000) e fala sobre 

a proposta dele. Esse autor, segundo ela, “propõe que o metadiscurso de um texto 

também é constituído por elementos visuais, como layout, cores, tipografia, imagens, 

dentre outros” (FECHINE, 2011, p.6). Essa informação é mais um motivo para 

endossarmos aqui a relevância dos elementos multimodais para uma composição 

metadiscursiva do texto lexicográfico, em particular no verbete. 

Halliday (1973), sob uma perspectiva linguística funcionalista, sustenta 

que o metadiscurso não apenas executa as funções textual e interpessoal, como 

também as organiza, de modo que os conteúdos permitam uma comunicação eficaz 

                                                           
12Metadiscourse is the cover term for the self-reflective expressions used to negotiate interactional 

meanings in a text, assisting the writer (or speaker) to express a viewpoint and engage with readers 
as members of a particular community. (HYLAND, 2007, p.37) 
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entre o autor e o leitor. Embora esse autor admita que “toda sentença em um texto 

é multifuncional”13, alerta sobre o uso das funções: “Mas não de uma forma que você 

pode apontar para um constituinte ou segmento específico e dizer que este 

segmento tem apenas esta função”14.   

Apesar de a sentença apresentar-se sendo multifuncional, ela é 

sistematizada e cada segmento tem sua função dentro de uma determinada limitação 

do conteúdo. Como por exemplo as sentenças representativas de “usos” nos 

verbetes; quando sabemos que naquele espaço de representatividade temos um 

exemplo de uso do verbete, que é indicado por simbologia própria – itálico, letras 

diferenciadas, e /ou uma pontuação antecedendo o exemplo (a mais comum nos 

dicionários é a de “dois pontos”). É importante frisar que toda essa demarcação pode 

sofrer alterações de um dicionário para outro, mas a funcionalidade do “exemplo de 

uso” será a mesma. Entretanto, a multifuncionalidade está presente nessa mesma 

sentença, pois ela poderá trazer outros elementos multimodais com diferenciadas 

funções, mas que contribuem para a metadiscursividade do texto.  

O metadiscurso vem ganhando bastante visibilidade nas pesquisas que se 

debruçam sobre diversas áreas tangentes à Linguística, ou mesmo outras, pois 

podemos analisar o metadiscurso de discurso político, de textos acadêmicos diversos, 

presente em vários gêneros textuais, etc. Ele está imerso no texto, atrai o discurso 

metalinguístico para si, sendo que este recai sobre o “objeto” pesquisado, o qual 

necessariamente não precisa estar escrito. Um discurso que explica outro discurso, 

ou a explicação sobre tudo que não está escrito.  

O metadiscurso provém de bases teóricas bem sólidas, parte das 

metafunções de Halliday. A esse respeito Santos (2011) discorre: 

 
A base teórica do metadiscurso é a proposta das metafunções da linguagem 
na perspectiva hallidayana: ideacional, interpessoal e textual. As duas últimas 
metafunções são os escopos fundamentais para o desenvolvimento da teoria 
do metadiscurso na perspectiva de Hyland, buscando em seus estudos como 
os escritores deixam no texto marcas para os seus leitores (HYLAND, 2005a), 
como também passa a utilizar o termo interação ao invés de interpessoal. 
(SANTOS, 2011, p.18). 

 
Em Santos (2011), há um enfoque para o discurso literário, enquanto que 

nosso foco está para uma análise dos mecanismos metadiscursivos no verbete de 

                                                           
13Every sentence in a text is multifunctional (HALLIDAY; HASAN, 1985, p.23) 
14But not in such a way that you can point to one particular constituent or segment and say this segment 

has just this funcion (HALLIDAY, HASAN, 1985, p.23). 
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dicionário escolar. Entretanto nos interessa seu conteúdo sobre metadiscurso e 

metafunções, cuja base teórica auxilia nossas discussões sobre as marcas que o 

lexicógrafo deixa para guiar seu leitor. Uma dessas bases são as metafunções da 

linguagem na perspectiva hallidayana e como elas embasaram a teoria do 

metadiscurso na perspectiva de Hyland, posto que foram elas que deram o 

embasamento teórico ao metadiscurso, ou melhor, uma parte da sua Gramática 

Sistêmico Funcional. Porém Hyland não concordava com uma separação rigorosa 

entre a metafunção interpessoal e a textual, 

 
[...] com isso, foi-se, aos poucos, buscando priorizar as finalidades 
interpessoais e considerar as marcas de metadiscurso textual como 
expedientes usados pelo escritor para incrementar suas estratégias 
interacionais e avaliativas.  (CAVALCANTE, 2009, p.350) 

 
Antes de adentrarmos na perspectiva de Hyland é necessário que façamos 

uma breve apresentação das noções básicas sobre a Linguística Sistêmico-Funcional 

(LSF). Essa teoria foi desenvolvida por Halliday (2004) e colaboradores, que deram a 

base teórica para a organização e criação de uma Gramática Sistêmico-Funcional. 

Para esse autor, a Língua possui uma estrutura capaz de construir três 

significados funcionais, ou metafunções – simultaneamente – (PAULA, 2009):a 

ideacional, que, conforme Fechine (2012, p.295), “está relacionada à expressão de 

nossas experiências com o mundo externo e interno da nossa consciência e é 

representada pelo conteúdo proposicional do texto”, isto é, está ligada às funções de 

cunho lógico e experiencial; a interpessoal, que organiza a sentença como um evento 

interativo e envolve o locutor/autor com seu interlocutor – Santos (2011), mais tarde, 

diz que a metafunção interpessoal passa a se chamar interação, facilitando a 

impressão de nossas marcas pessoais, como personalidade e sentimentos, 

viabilizando uma interação entre os participantes da comunicação; por último a 

textual, na qual a oração é tida como mensagem.  

Na metafunção textual as sentenças são analisadas sob dois focos: Tema 

e Rema, pelos quais a oração é organizada textualmente, sendo que o Tema aparece 

em primeiro lugar dando a organização estrutural da oração, em seguida aparece o 

Rema, que é o restante da sentença. Porém, Halliday não engessou tal informação 

para a gramática sistêmico funcional, porque na verdade esse autor considera que o 

mais importante é o modo pelo qual reconhecemos o tema e não por ele estar 

destacado no início do texto. 
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Hyland (1998) utiliza o termo metadiscurso e afirma que ele oferece um 

suporte aos escritores para se projetarem em seus textos, para, assim, alcançar os 

objetivos da comunicação. Esse autor ainda fez uma distinção entre dois tipos de 

metadiscurso, o textual e o interpessoal. Porém, mais tarde, resolve conceber o 

metadiscurso essencialmente como interpessoal. Desse modo, passa a considerá-lo 

como interativo – a fim de representar os meios usados pelo escritor/leitor para 

organizar o texto, sem esquecer os conhecimentos, expectativas e necessidades do 

seu expectador/leitor –, e como interacional – para expressar os modos como o 

escritor/ leitor fala sobre seu texto, de forma que consiga demonstrar sua opinião e 

adquirir a simpatia do seu leitor/ouvinte. 

O Metadiscurso textual está sob uma visão interativa do discurso, na qual 

o escritor para conseguir a atenção do interlocutor busca meios de interagir com ele, 

considerando alguns fatores imprescindíveis à sua audiência, tais como o 

conhecimento prévio do leitor, seus interesses e suas habilidades, sendo que, a 

função principal do escritor é sempre guiar o leitor no texto. 

Na perspectiva teórica de Hyland (1998, p.7), o metadiscurso textual “é 

usado para organizar as informações proposicionais de modo que serão coerentes 

para um público específico e adequado para uma determinada finalidade”15. Ainda se 

refere aos mecanismos utilizados pela linguagem para organizar o texto e lhe conferir 

sentido. A metafunção textual, segundo Fechine (2013, p.32), “[...] permite-nos 

organizar nosso texto de maneira a fazer sentido em um determinado contexto e se 

constituir mensagem[...]”. 

Para nosso trabalho, interessa as metafunções estudadas sob o ponto de 

vista de Hyland (2007), portanto a classificação mais recente do metadiscurso, na qual 

ele o divide em duas dimensões, interativa e interacional. Esta última é composta por 

atenuadores, enfatizadores, marcadores de atitude, marcadores de pessoa e 

marcadores relacionais. 

Enfatizamos que se torna mais relevante (nesta dissertação) falar sobre a 

dimensão interativa, pois no texto lexicográfico o escritor da obra não tem a pretensão 

de expressar seus pontos de vista, ou pelo menos não é o que deve acontecer. É um 

texto mais objetivo, carregado de informações pontuais, definições algumas vezes 

bem concisas, configurando-se um texto de natureza mais pragmática. 

                                                           
15is used to organize propositional information in ways that will be coherent for a particular audience and 

appropriate for a given purpose (HYLAND, 1998, p.7) 
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Na seção seguinte falamos sobre a dimensão interativa do metadiscurso, 

visto que essa dimensão é tomada como referência para nossa dissertação. 

 

2.6.1 A dimensão interativa do metadiscurso 

 

Como já dissemos, o termo interativo é usado para representar os recursos 

que o escritor/falante se utiliza para organizar seu texto, porém não desconsiderando 

o conhecimento do leitor, assim como as expectativas com relação a recepção do 

texto. Como afirma Hyland (2007, p.49), “[...] O uso de recursos nesta categoria, 

portanto, aborda formas de organização do discurso, ao invés de experiência, e revela 

a extensão em que o texto é construído com as necessidades do leitor em mente”16 

Nessa dimensão, o escritor usa recursos para sinalizar as fronteiras 

textuais, relacionar as diferentes ideias, reelaborá-las, remeter o leitor a outras partes 

do texto e referir-se a outras fontes, para fazer uma correspondência com o objetivo 

de sustentação de argumentos. A dimensão interativa na perspectiva de Hyland 

(2007) é representada da seguinte forma: 

a) conectores lógicos – relacionados às diferentes ideias do texto que 

envolvem as conjunções e locuções adverbiais (natureza aditiva: e, além 

disso; comparativa: da mesma forma, por outro lado; conclusiva: assim, 

portanto etc.); 

b) marcadores de enquadramento – indicam os limites no texto. Podem 

indicar sequência: primeiro, depois, ½, a/b; ou marcar etapas: resumindo, 

para concluir; informar fechamentos objetivos para o discurso: meu objetivo 

é, defendo que; ainda apontar mudanças de tópicos: bom, retornemos a; 

c) marcadores endofóricos – enviam o leitor a outras partes do texto, com o 

objetivo de melhorar a compreensão do significado vislumbrado pelo autor 

e/ou corroborar seus argumentos [...]; 

d) referências de suporte – diz respeito às indicações feitas a outras fontes 

com a finalidade de dar suporte aos argumentos do escritor: de acordo, 

com x, conforme y, z afirma que; 

                                                           
16[...] The use of resources in this category therefore adresses ways of organizing discourse, rather 

than experience, and reveals the extent to which the text is cnstructed with the readers’ needs in 
mind. (Hyland, 2007, p.49). 
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e) esclarecedores de conteúdo – reestrutura ou fornece explicações do que 

já foi dito, a fim de confirmar que a mensagem foi entendida eficazmente 

por parte do leitor: em outras palavras, por exemplo, isto é. 

Esses marcadores colaboram na organização proposicional do texto, na 

coesão e coerência desse, direcionam o leitor e guiam-no para os reais objetivos a 

que o texto se propõe. 

A fim de nos embasarmos em um metadiscurso multimodal, trazemos a 

próxima seção falando sobre a multimodalidade, baseada num contexto da semiótica 

social. 

 

2.7 A Multimodalidade 

 

Para falar de como se mostram os verbetes nos seus diferentes modos 

semióticos, e de como se contextualiza uma abordagem multimodal no texto 

lexicográfico, devemos antes falar sobre a multimodalidade, tendo em vista que nossa 

análise se dá por um viés da teoria da Multimodalidade. Então, inicialmente, vamos 

contextualizá-la a partir da Semiótica Social.  

 

2.7.1 Contextualizando a multimodalidade: a Semiótica Social 

No contexto atual das sociedades, percebemos o quanto somos 

impulsionados a observar materiais visuais ao nosso redor. O não verbal tornou-se 

tão importante quanto o verbal falado ou escrito. Nesse movimento, esses materiais 

têm-se tornado quase ditames, principalmente na mídia; mas também em material 

impresso pode-se observar a presença desses códigos comunicativos através de 

símbolos, sinais, logomarcas, ilustrações diversas (do tipo desenho, imagens, tabelas, 

quadros, gráficos etc.) e por esses elementos se dá a interação e a comunicação entre 

leitor e texto/autor. A esse respeito Carvalho (2010) observa que 

 
Nesse contexto, os linguistas e semioticistas sociais Kress & van Leeuwen 
apontam para a importância e a necessidade de se desenvolver um método 
de análise que possibilite verificar como todos os recursos semióticos 
presentes em um texto constroem, de maneira conjunta, significados sociais 
– razão pela qual elaboram a Gramática Visual (Grammar of Visual Design). 
(CARVALHO, 2010, p.265) 

 

A teoria da Semiótica Social Multimodal surge com o objetivo de estudar e 

compreender como são utilizados mecanismos semióticos em favor da articulação dos 
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discursos inseridos em diversos e diferenciados contextos. A partir dessa teoria, 

advém investigações sobre as descrições de recursos semióticos, funções e sistemas 

“de múltiplos modos” (CARVALHO, 2010).  

Conforme Carvalho (2010), a Gramática Visual proposta por Kress & van 

Leeuwen visa descrever como os indivíduos, coisas e lugares se combinam para uma 

constituição de sentido. A Semiótica Social oferece os argumentos necessários à GDV 

(Gramática do Design Visual) para a construção de uma concepção de regras, as 

quais são produzidas em uma sociedade e passíveis de mudanças por meio da 

interação. 

Sabemos, portanto, que a Semiótica social considera que os signos são 

motivados, que não estão aleatoriamente compondo as situações comunicativas. Por 

esse motivo, não se limitam aos sinais gráficos da comunicação e estão permeados 

por outros signos, que comunicam ações, reações, fatos etc., como o olhar, o gesto 

ou a imagem.  

Seguindo-se em uma orientação de diferentes modos de comunicar dentro 

de um espaço social, sobre o qual se produz, podemos visualizar o aspecto 

semioticista da multimodalidade. Pimenta e Natividade (2012) expressam bem a 

diferença entre a proposta da Semiótica Social e a da Multimodalidade, apesar de o 

contexto da última estar inserida na primeira: 

A semiótica social propõe o estudo do significado e da mensagem como 
ponto central, ao passo que a multimodalidade focaliza o estudo dos usos 
dos recursos semióticos e seus potenciais de significado a partir de diferentes 
origens e em diferentes contextos. (PIMENTA; NATIVIDADE, 2012, p.614) 

 

Contudo a Semiótica Social “considera ações sociais como fenômenos 

multimodais, isto significa dizer que os gêneros textuais, já que são ações sociais, são 

também multimodais” (CAVALCANTI, 2008, p.50). O dicionário não está de fora dessa 

consideração, pois é considerado por muitos linguistas, com a nossa corroboração, 

como um gênero textual escrito, que tem a possibilidade de combinar palavras e 

imagem, palavras e símbolos, palavras e artifícios tipográficos etc.  

Outro fato que deve ser ressaltado é que nenhum texto é monomodal, isto 

é, se levarmos em conta todos os aspectos dos modos de apresentação, afirmamos 

sem medo que os textos são composições multimodais, seja o falado, escrito, ou não 

verbal (somente visual). Além desses fatores, os diversos signos da comunicação 
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textual interagem para dar sentido à mensagem, sendo assim, eles não podem ser 

visualizados sozinhos e nem tampouco estudados.  

Concordamos com Descardeci (2002, p.20) quando afirma que não se 

estuda um código isoladamente, a fala ou a escrita devem estar juntas com “outros 

modos de representação” para serem entendidas. Partindo dessa concepção, 

podemos considerar a interação do conjunto de informações do dicionário como um 

“conjunto” que contém diferentes modos de representação, os quais dão o corpo da 

composição de uma mensagem. Além de que os diferentes elementos da composição 

do texto lexicográfico são formas de representação da multimodalidade, são modos 

semióticos de representá-lo. Assim, temos as cores, o layout das páginas do 

dicionário, o tamanho das letras, os símbolos e sinais gráficos, as ilustrações etc. 

Ao considerar o aspecto semiótico da multimodalidade, busca-se uma 

concepção mais teorizada desta. É sabido que ela advém da Teoria da Semiótica, 

mais especificamente da Semiótica Social. Segundo Barros (2005), a Semiótica se 

preocupa com o estudo do texto, em especial, o tratamento com relação à explicação 

sobre “o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2005, p.11). 

A Semiótica preza não só pelo que se apresenta no texto, por aquilo que está posto, 

dito, mas também pelas estratégias textual-discursivas de que o autor do texto se 

utiliza, para expor, senão algo mais profundo que isso, o que seria uma exteriorização 

do seu pensar, transformando-se em seu dizer.  

O conceito mais consensual de multimodalidade pode ser resumido como 

os diversos modos semióticos presentes na construção da linguagem e na sua 

interação com o outro. Então, auxiliar o leitor na percepção da mensagem, através de 

sinais verbais e não verbais, faz parte das estratégias de abordagens da 

multimodalidade, na busca de uma compreensão do conteúdo textual. Fausto (2005) 

acrescenta sobre isso que 

 

[...] a teoria da comunicação multimodal foi desenvolvida, dentre outros 
autores, por Kress & van Leeuwen (1996, 2001), que definem o conceito de 
multimodalidade como o uso de mais de um recurso semiótico na 
estruturação de um produto ou evento semiótico, levando-se em 
consideração o modo como esses recursos estão combinados [...]. (FAUSTO, 
2005, p.37). 

 
Observamos que para esses autores – aos que Fausto (2005) se refere –

,um dos aspectos relevantes para a multimodalidade é a combinação dos recursos 

semióticos, que devem estar dispostos de forma que todo o conteúdo da comunicação 
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e seus elementos combinem os diferentes signos para a construção do sentido, 

levando em consideração a quem se destina a mensagem. A autora aponta que  

 
[...] esta combinação pode apenas reforçar a função dos recursos utilizados, 
na qual texto e imagem apresentam bases comunicativas semelhantes, 
destacar papéis diferentes, na qual texto e imagem se complementam na 
construção do significado, ou apresentar uma entre tais recursos [...]. 
(FAUSTO, 2005, p.37). 

 
Entendemos que os recursos semióticos não são escolhidos 

aleatoriamente, eles têm um propósito de ser, agem, indiscutivelmente, na construção 

dos significados do texto, tornando-o compreensível. 

Ao percebermos a relevância dos modos semióticos visuais para a 

elaboração do metadiscurso do verbete, reconhecemos a necessidade de uma breve 

abordagem sobre os recursos multimodais com os quais vamos dialogar. Partindo da 

Gramática Visual de Kress e van Leeuwen (2006), a qual atualmente é uma importante  

referência quando se trata de um aporte teórico-metodológico para as análises que 

utilizam códigos visuais diversos (semióticos), abordamos na próxima seção os dois 

sistemas  multimodais – a saliência e o enquadramento – que estão presentes na 

Gramática do Design Visual (GDV), fazendo parte da metafunção composicional, 

responsável pela estrutura e composição do texto, com as quais dialogamos em nossa 

análise. 

 

2.7.2 A saliência e o enquadramento (framing) 

 

A saliência é um dos componentes dos três sistemas que se inter-

relacionam para dar o significado da composição da imagem. Ocorre quando é dada 

uma maior ênfase a certos elementos, consequentemente notoriedade dentro do texto 

onde estão inseridos. Os elementos que são produzidos e escolhidos para essa 

intenção atraem a atenção do leitor em diferentes graus: primeiro plano ou segundo 

plano, tamanho de letra, contrastes de tons e cores, diferença de formas etc. 

(PONTES, 2010).  

De acordo com a progressão da leitura o leitor é chamado a uma fonte ou 

outra de saliência visual, tais como uma imagem mais nítida, um diagrama, palavras 

em negrito, tipos e tamanhos de letras diferenciados, itálico, cores, nuances etc., 

artifícios que contribuem para a construção dos sentidos do texto, pois conforme Kress 
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e van Leeuwen (2006) a função desses códigos na composição da mensagem é 

textual.  

A função fundamental dos códigos de integração, tais como a composição, é 
textual. Os códigos de integração servem para produzir texto, para posicionar 
os elementos significativos dentro do todo e para proporcionar coerência e 
ordem entre eles. (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006, p.201, tradução nossa)17 
 

Em relação à saliência no texto lexicográfico, são utilizados diversos 

recursos multimodais para atrair a atenção do leitor em diferentes níveis – que pode 

ocorrer tanto em um plano principal como em um plano de fundo. Observarmos que 

em um verbete pode haver tamanhos diferenciados de letras, contrastes e nuances 

de cores, como também saliência provocada tanto pelo negrito, itálico, pelos 

sublinhamentos, símbolos tipográficos, como pelas imagens ilustrativas que 

representam o conteúdo verbal dos verbetes. 

O enquadramento, framing para Kress e van Leeuwen, relaciona-se à 

presença de mecanismos que atuam como divisores, conectando ou desconectando 

os recursos visuais de uma imagem, com possibilidades de compor os sentidos do 

texto de modo conjunto ou não (2006). Nesse caso, podemos considerar que no texto 

lexicográfico esse framing é dado pelos pontilhados ou traços verticais que dividem 

as colunas da megaestrutura. No interior dos verbetes também consideramos outros 

modos de enquadramentos, como a simbologia que inicia ou finaliza uma informação 

ou acepção, e a pontuação, que também tem a função de indicar o começo ou o fim 

de determinados paradigmas. 

Iniciamos na próxima seção o capítulo metodológico do nosso trabalho, no 

qual abordamos a natureza e o tipo de abordagem da pesquisa; a delimitação e a 

descrição do corpus; as categorias de análise; a descrição e a análise dos dados e, 

particularizando em subitens, falamos sobre o metadiscurso da microestrutura. 

                                                           
17The fundamental function of integration codes such as composition is textual. Integration codes serve to 

produce text, top lace the meaningful elements into the whole, and to provide coherence and ordering among 
them. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, descrevemos a natureza da pesquisa e sua abordagem. Em 

seguida falamos sobre a delimitação do corpus, os aspectos metadiscursivos 

analisados nos dicionários e os modelos teóricos que alicerçam a análise. 

 

3.1 Natureza e abordagem da pesquisa 

 

Quanto à natureza, a nossa pesquisa é realizada sob uma abordagem 

qualitativa, já que não empregamos nenhum instrumento de contagem ou aplicamos 

estatísticas como base de processo de análise (GRESSLER, 2004)18. Embora o 

processo metodológico envolva diferentes estratégias de investigação (CRESWEL, 

2007), que emprega a ele conhecimentos específicos e modos diferenciados de 

verificação, além de métodos de coleta e análise de dados, não buscamos resultados 

que demandem observações numéricas, de cotas, ou comparações estatísticas. 

Portanto se caracteriza como um trabalho de cunho qualitativo, por prestar-se como 

material científico às pesquisas teóricas, expondo uma análise para futuras 

concepções. 

No que tange aos objetivos, a pesquisa configura-se como descritiva, de 

forma que os elementos constituintes do corpo da análise são observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados sem a nossa interferência 

(ANDRADE,1993), adotando por vezes um viés comparativo. Pontes (2009) reforça a 

importância de se comparar dicionários escolares, tendo por base que os estudos 

comparativos auxiliam na orientação dos professores que mais tarde orientarão seus 

alunos. Além do mais, dessa maneira se ampliam as possibilidades de melhorar os 

dicionários (PONTES, 2009) e se acrescentam argumentos à criticidade dos 

pesquisadores.  

Ainda no que tange às fontes de investigação da dissertação, 

consideramos que ela se categoriza como uma análise bibliográfica, pois os 

subsídios foram coletados de livros, teses, dissertações e artigos, não sendo 

investigado nenhum documento particular ou de domínio público. 

 

                                                           
18“Essa abordagem é utilizada quando se busca descrever a complexidade de determinado problema, 

não envolvendo manipulação de variáveis e estudos experimentais” (GRESSLER, 2004, p.184). 
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3.2 Delimitação e descrição do corpus 

 

O processo de escolha do nosso corpus apontava em direção aos 

dicionários escolares constantes no PNLD de 2012, isso porque queríamos pesquisar 

dois dicionários adequados ao Ensino Fundamental II, que estivessem na lista do 

PNLD de 2012 e que já tivéssemos tido algum contato com eles. A partir daí surgiu a 

ideia de trabalhar com o que já tínhamos realizado uma monografia sobre ele, o 

Aurélio Júnior. Depois elencamos outro por indicação do orientador, a fim de 

estudarmos um dicionário sem imagens e outro com imagens. Então selecionamos 

oAurélio Júnior (2011), sem imagens para a descrição do conteúdo dos verbetes, e o 

Dicionário Didático (2009), das edições SM, com imagens, doravante AJ e DD, 

respectivamente. Ao todo foram escolhidos 26 verbetes, 11 do AJ e 15 do DD, sendo 

esse último em número maior por apresentar verbetes com imagens ilustrativas. 

Esses dois dicionários são classificados pelas características elencadas pelo PNLD, 

de Tipo 3, ou seja, o tipo indicado para as séries do Ensino Fundamental II. 

A preferência por esses dois dicionários e não por outros da mesma lista, 

além dos motivos já citados, deveu-se também à atualização de ambos, e por se 

mostrarem, a priori, didáticos, tendo por base uma avaliação breve e exploratória 

realizada a partir do prefácio, apresentação e características dos dicionários. A 

proposta lexicográfica desses dicionários se destina aos alunos de 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental II, característica essencial aos critérios de nossa investigação.  

Tendo em vista a amplitude (volume) de tais obras, delimitamos para a 

realização da coleta dos dados uma amostra de verbetes selecionados nas páginas 

dos dicionários, pela seguinte ordem alfabética: da letra “A”, que nos dois dicionários 

iniciam-se em páginas diferentes, até a letra “E”, ou seja, no Aurélio Júnior (AJ) essa 

coleta se deu entre as páginas 33 a 416, e no Dicionário Didático (DD) entre a página 

15 a 356. A escolha foi realizada após a leitura de alguns verbetes das páginas 

citadas. Não os selecionamos por tema ou alguma especificidade, mas elegemos 

aqueles que nos chamou mais atenção por apresentarem mais recursos semióticos. 

Tal fato não exclui a presença ou importância de outros verbetes dos dicionários com 

mesmos aspectos, ou até mais, porém precisamos delimitar o corpus diante de um 

número tão vasto de entradas; além disso, as características são passíveis de se 

repetirem nas amostras, tornando a leitura das análises algo cansativo. 
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Com relação às entradas dos verbetes, tanto de um dicionário quanto do 

outro, são organizadas de forma semasiológica, isto é, uma organização baseada na 

ordenação das entradas em uma sequência alfabética (PONTES, 2009). Esse modo 

de exibição facilita a busca rápida de entradas na mesma página. 

O dicionário AJ está na segunda edição, tem, segundo sua apresentação, 

30.373 verbetes (p.4) selecionados especialmente para alunos dos últimos anos do 

Ensino Fundamental,“ concebidos por uma equipe de lexicógrafos, com origem em 

uma base de dados reconhecidamente consolidada” (p.4). É um dicionário do tipo 3, 

seguindo os parâmetros do PNLD para esse tipo, cujas características já vimos na 

seção 1.2, que fala da Lexicografia Pedagógica. Como particularidades da obra os 

editores destacam: as rubricas que reúnem diversas áreas de conhecimento em 

apenas uma que abranja todas elas, como no caso da geometria, trigonometria ou da 

álgebra, abrigando-as à matemática (mat.); uso “bastante” restrito das abreviaturas 

(substituídas as de uma letra só por “reduções fáceis de entender”, exemplo: s.f., por 

subst. fem.). Ainda como destaque, os editores afirmam na apresentação da obra que 

nas páginas iniciais do AJ há “uma fantástica fonte de consulta para estudantes que 

estão desenvolvendo a escrita” (p.5). Esse dicionário apresenta ilustração somente 

ao iniciar cada ordem de verbetes, isto é, na página inicial que encabeça o lema. 

O DD encontra-se em sua terceira edição. Apresentado por Edições SM 

com a seguinte frase inicial: “[...] o primeiro dicionário didático do Brasil, pensado para 

atender às necessidades linguísticas específicas de crianças e jovens” (p.3). Suas 

características contundentes são: contém cerca de 50.000 definições, exemplos e 

notas; definições claras e precisas; exemplos de uso; informações complementadas 

por apêndices sobre ortografia e gramática. Ressaltamos que o DD contém imagens 

ilustrativas apenas para alguns verbetes, e em algumas páginas, mostrando as formas 

variadas que uma palavra-entrada assume no campo semântico. Acreditamos que os 

autores quiseram representar melhor certas entradas que poderiam ocasionar dúvidas 

ao leitor quanto aos sentidos generalizantes, como por exemplo, o caso de “calçado” 

(p.38); tendo na mesma página um quadro ilustrativo com mais de um tipo de calçado 

(sandália, sapatilha, chuteira etc.). 
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3.3 Categorias de análise 

 

Nosso propósito é analisar a entrada e a microestrutura dos verbetes, tendo 

por pressuposto teórico uma dimensão interativa do metadiscurso, isto é, observar o 

papel desempenhado pelos mecanismos de representatividade na organização do 

verbete lexicográfico, ao demonstrar quais os elementos multimodais constitutivos 

auxiliam na distinção das informações. Essa escolha é justificada pelo fato de se 

observar que no texto lexicográfico há um discurso mais direcionado e objetivo, 

traçado por elementos que o tornam quase isento de características do metadiscurso 

interacional (FECHINE, 2013). Desse modo, considera-se que o estudo desses 

elementos seja observado pela ótica do metadiscurso textual, ou melhor, por uma 

dimensão interativa desse, buscando demonstrar que os elementos constituintes da 

informação interagem no conjunto para obter um significado. No tocante à 

microestrutura, analisamos os elementos que diferem as diversas informações no 

interior dos verbetes, bem como as estratégias multimodais de reelaboração de 

vocábulos, tanto para as definições quanto para os exemplos de uso. 

As categorias de análise metadiscursiva que tomamos para nosso estudo 

se baseiam nos esquemas classificatórios de Hyland (2007) e Moraes (2005) e nos 

estudos de Fechine (2013)19. Segundo a autora, esses esquemas foram 

desenvolvidos para a descrição do metadiscurso de ordem verbal, porém eles também 

podem ser usados para fins de análise de elementos metadiscursivos não verbais, 

atentando-se ao “caráter funcional de suas categorias” (FECHINE, 2013, p.56). 

Desses autores utilizamos as noções de esclarecedores de conteúdo (de Moraes e 

Hyland), e os numeradores (de Moraes). Hyland (2007) insere essa última categoria 

em enquadramento. Ainda assumimos os focalizadores de Moraes (2005), pela 

mesma ótica que Fechine (2013), isto é, eles servem para focalizar, dar destaque, a 

fim de atrair a atenção do leitor. Então desconsideramos para nossos estudos as 

categorias desses autores que são mais adequadas a textos totalmente verbais (sem 

o uso de nenhuma imagem ilustrativa), como por exemplo os marcadores de 

enquadramento de Hyland (2007) e os localizadores e focalizadores de Moraes 

(2005). 

                                                           
19Para as categorias de análise nos baseamos nos estudos de Fechine (2013), por ela ter trabalhado 

também um metadiscurso multimodal, porém, em dicionário totalmente com imagens e de língua 
estrangeira.  
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Em conformidade com a abordagem multimodal de nossa pesquisa e sobre 

a função que os recursos multimodais desempenham na organização do conteúdo da 

microestrutura, examinamos a elaboração dos verbetes com base em dois (saliência 

e enquadramento) dos três sistemas da metafunção composicional (valor da 

informação, saliência e estruturação ou enquadramento), abordados na Gramática do 

Design Visual de Kress e van Leeuwen (2006), mas centramos na saliência, e, em 

consequência, abordamos também o enquadramento, uma vez que consideramos 

este como um item agregado à saliência, no que tange as delimitações dadas ao texto 

lexicográfico, como por exemplo os sinais tipográficos que indicam a finalização ou o 

início de um exemplo, ou mesmo de uma definição. Ressaltamos, ainda, que não 

analisamos a macroestrutura do dicionário e sim apenas a microestrutura e entrada. 

De acordo com Fechine (2013), a saliência visual é um importante 

mecanismo metadiscursivo, destacada principalmente nos artigos de Pontes (2010ª; 

2010b), sendo para ele um demonstrativo da relação de subordinação da subentrada 

com a entrada, que ainda tem a função de identificar entradas “representativas de 

estrangeirismos”. 

 

3.3.1 Esquemas classificatórios para o metadiscurso: visando às categorias de 

análise 

 

Visando à nossa análise, elegemos categorias pertencentes aos esquemas 

classificatórios de Hyland (2007) e Moraes (2005). A proposta de Hyland (2007), que 

trata de uma dimensão interativa do metadiscurso, está descrita na seção 2.6.1. A 

proposta de Moraes (2005), que foi baseada em Hyland (1998b, 2000), inova, 

propondo um modelo bem específico ao subdividir categorias em cada dimensão, para 

a qual resolve ainda utilizar os termos “textual” e “interpessoal”. 

Para o contexto de nosso trabalho descrevemos apenas os marcadores 

que tratam do metadiscurso textual (Quadro 4), posto que não nos guiamos por um 

metadiscurso interpessoal. Assim o fazemos para demonstrar o esquema da autora, 

do qual utilizamos apenas duas de suas categorias (os enumeradores e os 

esclarecedores de conteúdo), como também aludimos aos focalizadores, só que com 

outro posicionamento. Percebemos, pelo esquema, que Moraes (2005) se utiliza dos 

termos que Hyland (2007) faz menção bem no início da obra, antes de adentrar aos 

termos que realmente resolve adotar para o “textual” e o “interpessoal”, para, então, 
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diferenciar as duas dimensões do metadiscurso, utilizando as palavras interativo e 

interacional.  Contudo, a autora sugere um modelo esquemático bem subdividido. 

Delimita cada uma dessas subdivisões nas dimensões, especialmente na textual, 

quando a divide em duas categorias (intratextual e intertextual), ainda subdividindo 

essas em instâncias  micro – quando esmiúça as partes do texto –, e macro – ao tomar 

o texto como totalidade. Nesse esquema notamos que o metadiscurso pode ser 

percebido e realizado referindo-se ao próprio texto (intratextual), ou, mesmo ao 

dirigir-se a outros textos, essa remissão é a categoria intertextual, na qual estão 

presentes os marcadores de polifonia e os de contextos. 

 
Quadro 4 – Esquema de classificação do metadiscurso sugeridopor Moraes (2005) 

Metadiscurso 

Textual 

Intratextual 

Micro 

ConectoresTextuais 

Conectivos 

lógicos 

Enumeradores 

Anunciadores 

Localizadores 

Focalizadores 

Conectoresinformacionais 

Topicalizadores 

Esclarecedores 

de conteúdo 

Macro  

Marcadores de 

ação 

Marcadores 

holísticos 

Marcadores 

ideacionais 

Sequenciadores 

Intertextual   

Marcadores de 

polifonia 

Marcadores de 

contexto 

Metadiscurso 

Interpessoal 
Posicionamento   

Atenuadores 

Enfatizadores 
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Fonte: Moraes (2005, p.78). 

A instância micro é composta pelos conectores textuais, os quais são 

responsáveis pela organização textual e pelos conectores informacionais, que 

envolvem os níveis de informação e conteudísticos oferecidos pelo texto. Moraes 

(2005) subdivide os conectores textuais em20: 

a) conectivos lógicos – ligamas ideias no texto (e, mas, 

consequentemente, portanto); 

b) enumeradores – palavras, expressões, números ou letras usados para 

dar continuidade às ideias do autor (primeiro, depois, 1/2, a/b). No 

modelo de Hyland (1998b, 2000), estão inseridos nos marcadores de 

enquadramento; 

c) anunciadores – apontam as ocorrências de mudanças de tópico (bem, 

agora) ou anunciam acontecimentos posteriores (conforme veremos a 

seguir). Hyland (2007) trata o primeiro caso como marcador de 

enquadramento e o segundo como marcador endofórico (FECHINE, 

2012); 

d) localizadores – tratam de localizar no texto uma informação. Agem 

naconexão das ideias (anteriores a posteriores) ou na recuperação de 

alguma informação já citada (abaixo, na Tabela X, Y). São nomeados 

por Hyland (2007) como marcadores endofóricos; 

e) focalizadores –Trata da reduçãodo foco da mensagem do autor (mais 

especificamente)21. 

A subdivisão dos conectores informacionais dá-se em:  

                                                           
20Reafirmamos que utilizamos como suporte teórico, principalmente para este capítulo, os estudos de 

Fechine (2013). 
21Para nosso trabalho tomaremos os focalizadores, mas como recursos visuais que despertam a 

atenção do leitor, como o negrito, o sublinhado, o itálico e os símbolos tipográficos. 

Marcadores de 

atitude 

Diálogo 
Marcadores 

relacionais 

 Presença 
Marcadores de 

pessoa 
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a) topicalizadores – atuam na introdução de um tópico (quanto a, no que 

diz respeito a, considerando); 

b) esclarecedores de conteúdo – definem, explicam ou expandem o que 

foi mencionado (por exemplo, ou seja, em outras palavras). 

Na instância macro, os itens metadiscursivos intratextuais são assim 

subdivididos: 

a) marcadores de ação – demarcam o ato de fala desenvolvido pelo autor 

e/ou apontam os objetivos para o discurso (afirmo que, proponho aqui, 

resumindo, para concluir). Hyland (2007) os denomina de marcadores 

de enquadramento; 

b) Marcadores holísticos – diz respeito ao texto na sua íntegra, em sua 

totalidade (neste trabalho, nesta pesquisa); 

c) Marcadores ideacionais – dá ideia de organização por etapas (com 

relação a tudo que foi dito); 

d) Sequenciadores – refere-se aos títulos e subtítulos que identificam as 

diferentes partes do texto (introdução, resultados e discussão, 

considerações finais).  

No que se refere a dimensão textual, Moraes (2005) apresenta uma 

subdivisão para o metadiscurso intertextual:  

a) Marcadores de polifonia – indica que há outras vozes que atravessam 

o texto (de acordo com X, segundo Y); 

b) Marcadores de contexto – tem a função de situar o leitor no tempo, em 

um contexto sócio-histórico (1990, 2000). 

Reafirmamos, portanto, que para a nossa análise utilizamos como 

categoria para o metadiscurso os esclarecedores de conteúdo de Hyland (2007) e de 

Moraes (2005). Dessa autora ainda tomamos tanto os enumeradores (estão inseridos 

no enquadramento, em Hyland), como também a noção de esclarecedores de 

conteúdo e os focalizadores, mas estes vistos por outra ótica, como recursos visuais 

que despertam a atenção do leitor, como o negrito, o sublinhado, o itálico e os 

símbolos tipográfico. 

Os enumeradores são observados dentro da microestrutura dos verbetes 

como marcadores que indicam o início das acepções, e também na informação de 

número de gênero. Nos dicionários analisados há uma numeração em arábico, e cada 

um dos dicionários salienta essa numeração de forma diferente. No AJ o número é da 
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cor da palavra-entrada (azul), e negritado. Logo após o número há um ponto final 

antes de iniciar a acepção, enquanto, que no DD essa numeração, igualmente em 

arábico, é apresentada em cor preta (em negrito), diferente da cor da entrada; também 

não há ponto após o número e logo se inicia a acepção. Os esclarecedores de 

conteúdo agem explicando ou expandindo melhor o que foi antes definido. Pelo modo 

verbal percebemos a presença desses esclarecedores, sob a forma de paráfrases, 

inseridos entre colchetes ou parênteses, explicando algo que possivelmente possa 

parecer obscuro. Fazem-se presentes nos dois dicionários. Há, porém, outro modo de 

se apresentarem os esclarecedores, através do visual. Os esclarecedores visuais são 

as demonstrações de imagens ilustrativas relacionadas ao verbete em questão, 

demonstram na imagem a definição do conteúdo do verbete ou parte dela, com o 

objetivo de tornar mais compreensivo os conteúdos das definições.  

Ainda tomamos o termo “focalizadores” (que Moraes diz tratar-se da redução 

do foco da mensagem do autor), porém aqui os vemos de outro modo, como o próprio 

nome sugere, recurso que, sob o nosso ponto de vista, tem a finalidade de chamar a 

atenção do leitor (conforme nota de rodapé, p.72). 
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo, iniciamos nossa investigação de como os modos semióticos 

verbais e não verbais (aspectos da multimodalidade) presentes no metadiscurso 

organizam os constituintes da informação no interior dos verbetes, viabilizando uma 

interação do leitor com o conteúdo. Começamos por analisar o metadiscurso da 

microestrutura mostrando os paradigmas que se diferenciam na composição do texto 

lexicográfico. Porém, antes de entrarmos nas análises propriamente ditas, façamos 

uma descrição de como foram expostos os dados da pesquisa, ou melhor, após 

coletado o corpus (verbete), como os transferimos dos dicionários para a dissertação. 

Deu-se do seguinte modo: transcrevemos todos os verbetes selecionados, 

com suas respectivas características, seus símbolos, sinais de pontuação, siglas etc., 

e os colocamos em caixa de texto, também preservamos as cores das letras, os 

negritos, os itálicos; em geral, os grifos dos autores. As amostras de verbetes são as 

figuras da composição do objeto de análise, assim, escolhemos para a titulação 

dessas figuras “verbete para a entrada x”; título exposto sobre a caixa de texto, e 

centralizado. 

 

4.1 Sobre o metadiscurso da microestrutura 

 

A presente seção trata de analisar de que modo os recursos multimodais 

se apresentam na microestrutura dos verbetes, funcionando como diferenciadores de 

paradigmas e contribuintes na organização do conjunto de informações, sendo, 

portanto, metadiscursivos. Analisamos formas de reelaboração verbal e visual das 

definições e exemplos de uso, presentes nos verbetes a fim de facilitar a leitura desses 

paradigmas. Como nosso estudo apresenta um viés comparativo, optamos por fazer 

a análise dos verbetes separadamente nos dois dicionários e depois abordar as 

diferenças e semelhanças partindo da exposição das amostras de ambos. Em 

primeiro lugar o estudo é feito no AJ e depois no DD. 

 

4.1.1 Paradigmas diferenciadores presentes na microestrutura do AJ 

 

Nesta subseção expomos os paradigmas que se apresentam na 

microestrutura do AJ. Para este trabalho tomamos como paradigma toda sequência 
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que, no interior do verbete, tem a função de informar e organizar o conteúdo, a fim de 

tornar o texto lexicográfico coeso e coerente. São os seguintes: 

 

A – Informações gramaticais  

 

Figura 1 – Verbete para a entrada “arcar” no AJ 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Figura 2 – Verbete para a entrada “bandeiroso” no AJ 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

No AJ as informações gramaticais vêm marcadas em itálico, na mesma cor 

e tipo de letra do resto do texto. Apresentam-se logo no início, assim que termina a 

entrada, mas também ao término do verbete, entre colchetes, como um complemento 

para as informações que já foram dadas. Nesse dicionário as categorias e 

subcategorias gramaticais são representadas em formas abreviadas ou não. Notamos 

que esse procedimento muda, se usa abreviaturas em algumas e outras não. Como 

por exemplo, a palavra “verbo” da Figura 1 (verbete arcar) não vem abreviada, 

enquanto suas subcategorias (trans. Indir.) vêm. Na Figura 2 (verbete bandeiroso) a 

palavra “adjetivo” está abreviada (adj.) e a palavra “plural” não está.  

Podemos observar que na composição dos verbetes das Figuras 1 e 2 há 

presença de informações gramaticais, as quais tanto estão no início, logo após a 

entrada, como no final, entre colchetes. Na Figura 1, essa informação vem 

caracterizada como verbo (categoria) e como transitivo indireto (subcategoria), que 

marca as características principais da entrada. No final do verbete, entre colchetes é 

apresentada a conjugação verbal que se deve seguir para conjugar o verbo “arcar”. 

Na Figura 2, antes da informação gramatical, há a informação fônica que começa por 

caracterizar a entrada, em seguida é indicada a categoria gramatical “adjetivo” 

abreviada (adj.) e em itálico. Ao finalizar o verbete, indica-se o plural metafônico da 

entrada, diferenciando assim da entonação fônica da entrada. 

ar.carverbo trans. Indir. 1. Enfrentar. 2. Responder por; responsabilizar-se 

por: arcar com o prejuízo. [Conjugação: trancar.] 

ban.dei.ro.so (ô) adj. Brasileirismo Que deixa transparecer o que deveria 

ficar oculto. [Plural: bandeirosos (ó).] 
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B – Marcas de Uso – Rubricas 

 

Figura 3 – Verbete para a entrada equinodermo no AJ  

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Figura 4 – Verbete para a entrada capitalismo no AJ 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Os autores dos dicionários aqui estudados utilizam diferentes marcas 

lexicográficas. É relevante citar que para cada público há modos particulares de 

expressar tais marcas. Por exemplo em Ferreira (2001), o autor expressa a área 

temática por meio de abreviaturas, já no AJ (2011) ele não coloca da mesma forma, 

prefere não as utilizar. Acreditamos que o motivo se deva ao tipo de consulente, pois 

o AJ é uma obra destinada ao Ensino Fundamental II, cuja clientela encontra-se 

formando seu censo de compreensão da leitura, por isso é necessário que se coloque 

tais informações por extenso. 

Percebemos que em geral o AJ apresenta as marcas de uso no início do 

verbete, mas observamos que esse padrão de localização não se mantém em todos 

os verbetes: ora as marcas se apresentam na abertura do verbete, antes do aspecto 

gramatical e destacadas em itálico, ora estão localizadas após a informação 

gramatical. Ao observarmos a Figura 3, vemos que a entrada se configura como um 

termo das “ciências naturais”, cuja informação está antes da categoria gramatical. 

Marcas como essas, que especificam uma área de contextualização do vocábulo ou 

termo, são chamadas de tecnoletais ou diatécnicas (PONTES, 2009). 

É importante salientar que o AJ não apresenta tal paradigma com o nome 

“marcas de uso”, ou mesmo nota de uso, o que consta nas primeiras páginas são 

ca.pi.ta.lis.mosubst.masc.Ciências sociais Sistema econômico e social baseado na 

propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção visando ao 

lucro e empregando trabalho assalariado, e no funcionamento do sistema de preços.  

e.qui.no.der.moCiências naturais adj. 1. Dos, ou relativo aos equinodermos. ● 

subst. masc. 2. Animal equinodermo. ⃰⃰ equinodermos Filo de invertebrados marinhos 

com esqueleto interno calcário, provido de espinhos, que podem ser longos, como 

nos ouriços-do-mar, ou curtos, como nas estrelas-do-mar. 
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explicações sobre “rubrica” (AURÉLIO..., p.10), referindo-se às marcas de uso, porém 

não utiliza essa expressão e sim “rubrica”22, quando se destaca a área de 

conhecimento em que a palavra está inserida ou ao nível de linguagem no qual se 

encontra. Por essa constatação, dizemos que para esse dicionário o termo “rubrica” 

é o mesmo que marca de uso, no entanto percebemos que ao mesmo tempo abrange 

também as notas de uso. O AJ expõe seus paradigmas de informação como “chave 

do dicionário”, explicando-os detalhadamente (AURÉLIO..., p.6). 

 

C – Subentradas 

 

Figura 5 – Verbete para a entrada “açúcar” no AJ 

a.çú.carsubst. masc.1. Produto alimentar de sabor doce, solúvel na água, 

extraído sobretudo da cana-de-açúcar e da beterraba; sacarose. 2.Qualquer uma 

de um grupo de substâncias parecidas em suas propriedades com o açúcar (1) 

comum, como, por exemplo, a glicose. [Plural: açúcares.] ♦ Açúcar de confeiteiro. 

Açúcar bem fino, de cor branca, usado em confeitaria. Açúcar mascavo. Açúcar 

menos refinado, de cor marrom. 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Figura 6 – Verbete para a entrada “barco” no AJ 
 

bar.cosubst.. masc. 1. Embarcação pequena sem coberta. 2. Qualquer 

embarcação. ♦Deixar o barco correr. Deixar que as coisas sigam o seu rumo. 

Tocar o barco para a frente. Prosseguir nas atividades usuais da vida (apesar das 

dificuldades). 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Conforme Pontes (2009), as subentradas são entradas secundárias, 

situadas no interior dos verbetes, conhecidas por unidades fraseológicas, ou 

fraseologias, que segundo Navarro (2007, p.2) são 

 

Combinações léxicas que se caracterizam pela fixação interna e unidade de 
significado, ou seja, que apresentam estabilidade semântico-sintática, 
equivalem ao lexema simples ou ao sintagma, podem pertencer a vários tipos 

                                                           
22Krieger (2012) diz que as marcas de uso são chamadas também de rubricas, com a função de 

caracterizar palavras e expressões em amplos aspectos, e até de restringir seu uso ao contexto 
discursivo. 
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categoriais e cumprem diversas funções sintáticas [...] (NAVARRO, 2007, 
p.2)23. 
 

Entendemos, assim, a fraseologia no contexto lexicográfico como 

expressão ou um conjunto de unidades da frase, que, por consequência da entrada 

atrelada a outra palavra, forma um termo ou expressão que precisa ser definido pelo 

conjunto, ganhando um novo significado. As subentradas se posicionam geralmente 

no canto esquerdo das páginas, são focalizadas por apresentarem um sinal tipográfico 

(losango) e serem de cor (saliência) diferente do resto do verbete (azul sem negrito), 

localizadas após as acepções da palavra-entrada, comumente no final do verbete, 

como podemos observar nas Figuras 5 e 6 (verbetes açúcar e barco). 

No AJ (Figura 5), a primeira vez que a subentrada “açúcar de confeiteiro” 

aparece, ela é antecedida por um losango de fundo azul, logo em seguida há outra, 

porém sem a presença desse símbolo. Sobre esse fato investigamos em outras 

páginas do dicionário, e averiguamos que o mesmo procedimento se repete, ou seja, 

o símbolo losango aparece apenas uma vez para indicar as subentradas, mesmo que 

haja mais de uma ocorrência no verbete, como é o caso desse. Observamos também 

que nesse dicionário a unidade fraseológica (subentrada) sempre carrega consigo a 

palavra-entrada na sua composição. 

As subentradas no AJ são separadas do resto do corpo do verbete por 

ponto final, no início e no fim da fraseologia. A locução ou locuções em que o verbete 

é a base, ou unidade fraseológica, é destacada pela cor azul, a mesma da entrada, 

porém sem negrito. Essas subentradas aparecem como últimas informações do 

verbete, ao final das definições da entrada. 

 

D – Exemplos de uso 

 

Figura 7 – Verbete para a entrada “arcabouço” no AJ 

ar.ca.bou.çosubst..masc. 1.Ciências naturais Ossatura do peito; tórax. 2. Esqueleto. 

Brasileirismo do Traços gerais, esboço: o arcabouço de um romance. 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 
 
 

                                                           
23Combinaciones léxicas que se caracterizan por la fijación interna y unidad de significado, es decir, 

que presentan estabilidad semántico-sintáctica, equivalen al lexema simple o al sintagma, pueden 
pertenecer a varios tipos categoriales y cumplen diversas funciones sintácticas [...]. 
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Figura 8 – Verbete para a entrada “aquém” no AJ 

a.quémadv. Do lado de cá. [Antônimo: além.] ♦ Aquém de 1. Do lado de cá: Sua casa 

estava aquém da praia. 2.Abaixo de: O preço ficou aquém do que eu pensava. 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Os exemplos são criados pelo autor para demonstrar uma situação que 

utiliza determinado vocábulo. Conforme Pontes (2012, p.94), “são enunciados que se 

acrescentam à definição para comprovar, ilustrar ou abordar uma palavra-entrada”. 

De acordo com esse autor, há uma carência, quase total, de exemplos nas obras 

lexicográficas escolares brasileiras, que para ele caracteriza uma das maiores 

insuficiências nesse tipo de obra. 

Os exemplos de uso têm ainda a função de explicar algumas definições. É 

o que acontece na Figura 7 com o verbete “arcabouço”, de forma semelhante a uma 

explicação se coloca esboço de um romance, que no caso é um exemplo que resume 

a definição de “traços gerais’ e “esboço”. Para Borba (2003), a descrição primeira de 

um dicionário de Língua deve ser a de uso. No AJ os exemplos vêm sempre em itálico 

e após dois-pontos, com a palavra principal (palavra-entrada) sublinhada. Não há 

uma localização exata para ser expresso. 

Nesse dicionário os exemplos de uso são frequentes. Consideramos 

ferramentas imprescindíveis aos propósitos de ser um dicionário escolar. Pontes 

(2009, p.215) ressalta essa imprescindibilidade quando tece comentários acerca da 

presença ou ausência de exemplos de uso em um dicionário que se anuncia como 

escolar.  

 

4.1.2 Esclarecedores do conteúdo das definições e dos exemplos de uso do AJ 

 

Entendemos a partir de Hyland (2007) que os esclarecedores de 

conteúdo refazem ou explicam tudo o que foi afirmado em um conteúdo verbal, com 

a finalidade de certificar-se de que ocorreu o entendimento do leitor. No AJ ocorre 

esse recurso metadiscursivo na medida em que são fornecidos esclarecimentos sobre 

o texto das definições e dos exemplos de uso, podendo ainda esses recursos se 

apresentarem em uma ordem verbal ou visual, através de reformuladores. Podemos 

confirmar a partir das análises que se seguem. 
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4.1.2.1 Reformuladores verbais do AJ 

 

Figura 9 – Verbete para a entrada “aedes” no AJ 

→aedes(édes) [Latim] subst. masc. 2 núm.Nome comum aos insetos conhecidos 

popularmente como mosquitos, que transmitem germes que causam doenças. 

Exemplo:o Aedes aegypti (transmissor da febre amarela urbana e da dengue). 

 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Figura 10 – Verbete para a entrada “caneta” no AJ 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
 

Observemos então que as Figuras 9 (verbete aedes) e 10 (verbete caneta) 

constam de reformuladores verbais ocorridos no ato da definição. Na Figura 9 (aedes) 

temos uma ocorrência para o termo Aedes aegypti citado no exemplo da acepção, é 

uma explicação mais coloquial dada para o termo, como transmissor da febre amarela 

e da dengue. Observemos que essa colocação vem entre parênteses. No verbete 

“caneta” representado na Figura 10,algo semelhante acontece, porém não se trata de 

explicar o exemplo e sim ressaltar o termo “esferográfica” que faz parte da definição 

da subentrada, complementa o significado da fraseologia “caneta esferográfica”, mas 

com teor explicativo. Na primeira ocorrência (Figura 9, aedes) a paráfrase foi 

apresentada entre parênteses fazendo parte do texto do exemplo, já na segunda 

(Figura 10, caneta) isso aconteceu entre colchetes, após o ponto final da definição da 

subentrada.  

Nas duas situações citadas anteriormente, não temos nenhum símbolo 

anterior que indique esse acontecimento, há, entretanto, os parênteses ou colchetes 

que inserem a informação no seu interior, limitando, assim, o conteúdo, como se fosse 

um adendo do próprio verbete. Consideramos que são situações não marcadas, pois 

podem constar do texto das definições sem nenhum símbolo que as indique, como já 

dissemos, apenas encaixadas entre vírgulas, parênteses ou colchetes. A nosso ver, 

essa reelaboração verbal demonstra um recurso metadiscursivo do verbete, pois 

Ca.ne.ta (ê) subst. fem. Pequeno tubo com tinta, terminado numa ponta, que se 

usa para escrever. ♦Caneta esferográfica. Aquela em cuja ponta há uma esfera 

metálica que regula a saída de tinta. [Também se diz apenas esferográfica.] 
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auxilia o leitor na interação e compreensão do texto. Cabe ao leitor do verbete 

considerar, ou não, as paráfrases como reelaborações do texto das definições ou dos 

exemplos e auxiliares para o completo entendimento. Importante notar que todos os 

reformuladores verbais do corpus apresentam-se entre parênteses ou colchetes, e 

essas reformulações se dão por paráfrases, termos ou palavras que expliquem melhor 

o que foi dito antes, algo que pode causar confusão ao entendimento do consulente, 

ou seja, termos e palavras difíceis ou incomuns à Língua nativa são esclarecidas à 

parte, mas no próprio conteúdo do verbete. 

 

4.1.3 Paradigmas diferenciadores presentes na microestrutura do DD 

 

Observemos que no DD, os paradigmas se diferenciam no texto dando 

destaque para alguns elementos importantes que caracterizam o verbete. Assim como 

no AJ, temos uma distinção visual dos vários paradigmas inseridos na microestrutura 

do verbete, porém, ao contrário do AJ, o DD apresenta reformuladores visuais através 

de ilustrações (imagens) que representam a entrada. É importante dizer que, a partir 

de nossa observação geral sobre todo o conteúdo do DD, chegamos à conclusão que 

as representações ilustrativas (visuais) do conteúdo verbal são restritas, não se dão 

em todos os verbetes desse dicionário, aparecem apenas em alguns. Devido ao editor 

(ou editores) não expressar(em) verbalmente em um prefácio ou nota sobre essas 

ocorrências, então tiramos nossas próprias conclusões sobre isso, portanto 

acreditamos que as imagens que exemplificam ou procuram explicar o conteúdo 

verbal acontecem somente para os verbetes que causam alguma dúvida de sentido, 

ou têm um sentido mais amplo que aquele expresso no conteúdo verbal, ou ainda 

representam mais de um significado. 

No DD existe uma inclusão de notas, conforme elucidação do próprio 

dicionário (Didático, p.5): “a inclusão de notas de gramática, origem, ortografia e uso 

complementam a informação que, de forma implícita, está impregnada em todo o 

dicionário”. Sendo assim, complementam a informação de uma forma explicativa, 

adicionando ao dicionário notas de informações, as quais consideramos paradigmas, 

que se repetem em quase todos os verbetes, naqueles que precisam de um 

esclarecimento a mais. Entendemos essas notas como paradigmas diferenciadores 

nesse dicionário. Abaixo elencamos os paradigmas do DD. 
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A – Notas 

 

É relevante citar que esse paradigma não consta no AJ, mas ele carrega a 

informação gramatical, diferentemente como essa se apresenta no AJ. Há uma 

localização e indicação para a nota de gramática, que consta de particularidades 

sobre ela, no que tange ao comportamento gramatical da entrada. Esclarecendo 

melhor, podemos, então, encontrar as notas de origem, que explicam a procedência 

de uma palavra; as de ortografia, que  chamam a atenção para as particularidades 

ortográficas de um verbete; as de gramática oferecem informações sobre as flexões 

verbais e nominais e outros aspectos gramaticais; por fim, as de uso, que informam 

sobre possíveis confusões,ou dúvidas provocadas por diferenças de significado, 

dentro de um contexto semântico e pragmático. As notas são indicadas por um 

quadrado pequeno, vazado e contornado de cor azul, sem negrito, e são escritas com 

letras maiúsculas, na cor azul não-negritada, diferenciando-se da cor do restante do 

texto lexicográfico.  

 
Figura 11 – Verbete para a entrada “CD” no DD 

CD(palavra inglesa)(Pron.[cedê]) s.m. disco em que se gravam dados e que se 

reproduz por meio de um raio laser.□ ORIGEM É a sigla inglesa de Compact Disc 

(disco compacto). CDR (palavra inglesa)(Pron. [cedê-êrre]) s.m. CDem que as 

informações gravadas ocupam um espaço que não pode ser reaproveitado. □ 

ORIGEMÉ um acrônimo que vem da sigla de Compact Disc Recordable (disco 

compacto gravável). 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
Temos na Figura 11(CD) a nota de ORIGEM, tratando-se de uma nota 

sobre de onde vem a palavra, seu cerne, ou etimologia. No caso do vocábulo CD, 

nasce de um estrangeirismo, que corresponde a uma sigla de disco compacto em 

inglês. Outros aspectos devem ser observados no interior dos paradigmas que 

causam uma distinção visual. O primeiro a destacar é o fato de a entrada ser um 

estrangeirismo, palavra da língua inglesa. É interessante notar que a informação 

fônica, que diz respeito à pronúncia, da palavra-entrada é uma transcrição figurada, 

ou seja, conforme Pontes (2009, p.129), há “uma tradução ortográfica da palavra 

mediante uma combinação de letras do alfabeto, que se usam “regularmente” no 

português escrito para representar um som particular”. Nesse caso há em nossa 
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língua uma combinação de letras com acento gráfico do tipo circunflexo que 

representam o som das duas consoantes “CD” na língua inglesa, marcada entre 

colchetes. 

A pronúncia da palavra é disposta logo após a entrada entre colchetes e 

nota explicativa, e vem entre parênteses.  Por ser uma sigla derivada de um 

estrangeirismo sua pronúncia é ortográfica, com transcrição figurada, fato que pode 

ser uma opção do lexicógrafo, pois poderia também ser fonética.Nesse caso viria 

delimitada por barras oblíquas e com símbolos fonéticos internacionais. Acreditamos 

que essa representação ortográfica, e não fonética, seja devido ao público do 

dicionário, que caso fosse a segunda opção eles não entenderiam. Observamos ainda 

que a pronúncia escolhida foi a da Língua Portuguesa e não a do inglês. 

Em cada verbete a entrada se destaca em relação aos outros paradigmas 

por aspectos de tipo de letra e cor, isto é, ela vem em minúsculo, cor azul negritada, 

e sua letra inicial também é minúscula.  

 
Figura 12 – Verbete para a entrada aduzir no DD 

aduzir ‹a.du.zir› v.t.d/v.t.d.i. Apresentar (uma prova ou um argumento) [a alguém]: 

para justificar sua ausência, aduziu que estava doente.□ GRAMÁTICA É um verbo 

regular, mas perde o e final na terceira pessoa do singular do presente do indicativo 

→ PRODUZIR. 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
Nesse verbete (aduzir), Figura 12, é apresentada uma nota de 

GRAMÁTICA, a qual tem a função de informar a categoria gramatical a qual a entrada 

pertence, e fornece informações adicionais sobre o seu comportamento, pois se trata 

de um verbo, cuja conjugação na terceira pessoa do singular do presente do 

indicativo perde o e. Indica ainda que esse verbo (palavra-entrada) se conjuga como 

o verbo produzir. Há informações de subcategorias gramaticais representada pelas 

abreviaturas de suas respectivas transições, ou poderíamos dizer pela classe 

gramatical seguida de informações adicionais a ela, a transitividade verbal: v.t.d 

(verbo transitivo direto) e v.t.d.i (verbo transitivo direto e indireto), as quais 

provavelmente serão reconhecidas pelos leitores do Fundamental II. Pelo menos 

acreditamos que seja reconhecida por uma maioria, pois é um conteúdo que se inclui 

já no início desse ciclo, então se espera que esse leitor/aluno entenda de que se 

tratam as abreviaturas v.t.d e v.t.d.i. 
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Figura 13 – Verbete para a entrada “cúbito” no DD 
 

cúbito ‹cú.bi.to› s.m. Osso mais largo e grosso do antebraço. □ USO É a nova 

denominação de ulna. 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
A Figura 13 (cúbito) demonstra uma nota de USO, outro exemplo de 

informação paradigmática dentro do paradigma NOTAS. A nota de uso vem logo após 

a definição e traz uma informação nova ao verbete, é também um registro do uso que 

se faz da palavra-entrada. Essa nota vem indicada por um quadrado vazado, na cor 

azul claro (sem negrito), grafada com letras maiúsculas. É um importante elemento 

informativo que fornece ao verbete um conteúdo adicional, dá ao vocábulo uma nova 

maneira de reconhecê-lo em situações diferentes. O verbete “cúbito” representado 

pela Figura 13 tem como classe gramatical o substantivo masculino, que vem 

abreviado como s.m. A nota de uso é um importante elemento informativo, pois 

fornece ao verbete um conteúdo adicional, dá ao vocábulo uma nova maneira de 

reconhecê-lo em situações diferentes. Nessa nota de uso o DD esclarece que a 

palavra-entrada “cúbito” é uma nova denominação para a palavra “ulna".  

 
B – Registros de uso (Marcas de uso no AJ) 

Os registros de uso, também conhecidos como marcas de uso, são 

recursos utilizados para informar uma particularidade do vocábulo, que o restrinja ou 

indique o campo de utilização em determinadas situações com o uso da unidade léxica 

(DAPENA, 2002). Temos, então, nas Figuras 14 (verbete capotar) e 15 (verbete 

excremento), duas amostras de verbetes do DD com Registros de uso. Na Figura 14, 

o verbete com a entrada “capotar”, nos mostra um tipo de registro cujo uso se dá no 

campo da informalidade, o informal. Pode-se, por exemplo, utilizar a palavra “capotar” 

para dizer que uma pessoa adormeceu de cansaço. Sabemos que essa palavra é 

muito ouvida no cotidiano da Língua Portuguesa (do Brasil). Quando se trata de falar 

em pessoas embriagadas que caíram e adormeceram de tão bêbadas, por exemplo, 

dizemos que a pessoa capotou, dependendo do contexto não se pergunta por quê. 
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Figura 14 – Verbete para a entrada “capotar” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 

Figura 15 – Verbete para a entrada “excremento” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 

A amostra da Figura 15 tem a entrada “excremento”, e nesse verbete 

podemos observar que há uma riqueza de informações, porém nosso foco aqui recai 

sobre o registro de uso observado nele. Esse registro vem no início da segunda 

acepção do verbete, indicado pela palavra “pejorativo”, ou seja, trata-se de uma 

utilização da palavra “excremento” apelando para seu campo semântico, ou 

conotativo. No caso seria uma conotação para desprezar uma pessoa, ao compará-lo 

com excremento, ou dizer que a pessoa é o próprio excremento. 

 
C – Subentrada 

 

Figura 16 – Verbete para a entrada “açúcar”no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 

capotar ‹ca.po.tar› v. int. 1 Tombar de forma que fique em posição invertida (um 

automóvel): O carro capotou por fazer a curva em alta velocidade.2 

informalAdormecer de forma rápida, geralmente devido ao cansaço: Estava tão 

cansado que capotou assim que deitou. 

excremento ‹ex.cre.men.to› (Pron. [escremento]) s.m. 1Conjunto de resíduos 

alimentares que, após a digestão, o organismo elimina pelo sistema excretor. □SIN. 

dejeto. 2pejorativo Pessoa considerada desprezível. □GRAMÁTICA Na acepção 2, 

usa-se tanto para o masculino quanto para o feminino: (ele/ela) é um excremento. 

Açúcar‹a.çú.car› s.m 1Substância de sabor muito doce e que se extrai da cana-de-

açúcar, da beterraba ou de outros vegetais. □SIN. sacarose. 2 Hidrato de carbono 

simples, cristalizável e solúvel em água, que se transforma em glicose durante a 

digestão. ║(açúcar) mascavo Aquele que não foi refinado. 
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Figura 17 – Verbete para a entrada “espreita” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 

A subentrada é representada nesse dicionário por um componente inserido 

no interior do verbete lexicográfico, uma parte sintagmática, ou unidade fraseológica 

– tomamos essa expressão com base na concepção de Pontes (2009)24. A subentrada 

está situada na parte final do texto lexicográfico, como é comum na lexicografia 

brasileira, mas antes é indicada por uma simbologia, que são as barras verticais e 

paralelas, além do destaque da fraseologia pelo negrito. Em geral a subentrada 

localiza-se no canto esquerdo da página, após as acepções da entrada principal, 

sendo considerada uma entrada secundária, derivada da principal. Na amostra da 

Figura 16 (verbete açúcar) a subentrada vem representada pela unidade fraseológica 

“açúcar mascavo”. Entretanto, observamos que a palavra “açúcar” está entre 

parênteses. Supomos que isso ocorre pelo fato de que a palavra “mascavo” poderia 

estar sozinha e significar açúcar não refinado, portanto mascavo é um adjetivo que só 

serve para o substantivo “açúcar”, não devendo referir-se a qualquer outro vocábulo 

que não “açúcar”, conforme constatamos ao consultar o verbete nos dois dicionários 

do estudo. 

A título de esclarecimento sobre o segundo vocábulo que compõe a 

subentrada, investigamos no AJ e no DD a existência do verbete “mascavo” e sua 

definição. No AJ temos “adj. Diz-se do açúcar não refinado” (p.580); enquanto que no 

DD não aparece nenhuma definição para a palavra “mascavo”; ela consta das 

entradas, mas, à frente da entrada, após sua divisão silábica e categoria gramatical, 

só há uma remissão (indicada por uma seta) para “açúcar mascavo” (p.522), isso quer 

dizer que o consulente deve procurar o significado de mascavo na subentrada de 

açúcar, em “açúcar mascavo”. Esse fato pode causar uma confusão para um aluno 

que procura nesse dicionário (DD) o significado de mascavo. Mesmo que saiba que 

se trata de uma remissiva, terá dificuldades, pois ao consultar o dicionário à procura 

                                                           
24“Aqui será concebida a unidade fraseológica como a unidade léxica que apresenta as seguintes 

características: ser formada por mais de uma palavra, ser convencional, ser estável em diversos 
graus, apresentar certa particularidade sintática ou semântica, além de possibilitar variação de seus 
elementos integrantes.” (PONTES, 2009, p.118) 

espreita ‹es.prei.ta› s.f. Vigilância, observação ou espera cautelosas com algum 

propósito. ║à espreita Observando às escondidas e com cuidado. 
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de uma entrada “açúcar mascavo” como indica a remissiva, não encontrará como tal, 

pois se trata de uma subentrada e não de uma entrada. 

A Figura 17 está representada pelo verbete “espreita”, cuja subentrada “à 

espreita” apresenta-se em cor preta, negritada e diferente da cor da entrada, que é 

azul. Essa subentrada é uma fraseologia muito conhecida culturalmente, formada por 

uma preposição mais artigo e a palavra espreita, que diz respeito ao complemento de 

uma ação implícita, a de espreitar, então dizemos que “fulano está à espreita”.Na 

verdade, quando assim falamos, a expressão se torna um estado do ser, o modo como 

ele se encontra, esperando por algo acontecer, a observar os acontecimentos futuros, 

de modo cauteloso, silencioso, sem nenhum alarde. 

 

D – Exemplos de uso 

 
Figura 18 – Verbete para a entrada “aquém” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
Figura 19 – verbete para a entrada “elixir” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
Os exemplos de uso, como já dito nesse trabalho, são um dos paradigmas 

mais importantes do dicionário, principalmente o escolar. Eles demonstram as 

situações de ocorrência da entrada, dão a clareza da significação do vocábulo, ou 

melhor, o que é isto quanto ao uso. 

Como amostras para os exemplos de uso no DD, trouxemos os verbetes 

das Figuras 18 (aquém) e 19 (elixir). Ao examinar a Figura 18 (aquém) observamos, 

logo no início, que além do verbete começar com uma subentrada, sinalizada pelas 

barras verticais e paralelas, inicia-se também com um exemplo de uso, antecedido 

por dois pontos, sinalização que o aponta como tal nesse dicionário. Outro fator que 

aquém ‹a.quém›║aquém de 1 do lado de cá: O colégiofica aquém do parque. 2Em 

menor valor, quantidade ou qualidade: Infelizmente, os resultados foram aquém do 

esperado. 

elixir ‹e.li.xir› s.m. 1 Substância líquida preparada a partir da dissolução de 

componentes terapêuticos ou aromáticos em álcool: um elixir antisséptico.2 Aquilo 

que é capaz de causar ou produzir determinado efeito considerado positivo: o elixir 

da juventude. 
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adiciona mais uma característica do exemplo ao DD, é que a frase vem toda em itálico, 

e finaliza a acepção. No caso da Figura 18 (verbete aquém) há duas acepções. Na 

segunda acepção também há a ocorrência de um outro exemplo. Observamos, 

portanto, que este verbete é praticamente composto por exemplos de uso. 

A Figura 19 (verbete elixir) traz duas acepções, ambas exemplificadas após 

os dois pontos e em itálico, o que mostra o comportamento pragmático do vocábulo 

“elixir”, ou seja, para que serve. 

 

4.1.4 Esclarecedores do conteúdo das definições e dos exemplos de uso do DD 

 

No DD existem os esclarecedores tanto verbais quanto visuais, 

diferentemente do AJ, que não há esclarecedores visuais, portanto, não há imagens 

que ilustrem o conteúdo das definições dos verbetes. 

 

4.1.4.1 Reformuladores verbais do DD 

 
Figura 20 – Verbete para a entrada “CPU” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
Figura 21 – Verbete para a entrada “fincar” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

Observe-se que a entrada da Figura 20 (CPU) trata-se de uma sigla inglesa 

para unidade central de processamento, portanto um estrangeirismo. No decorrer de 

CPU(pl. CPUs)s.f. 1Em um computador pessoal, parte principal cuja finalidade é 

processar os dados. □SIN. unidade central de processamento. 2informalgabinete 

de um computador: Na CPU costumam ficar as unidades de CD-ROM e de disco 

flexível. □ ORIGEM É a sigla inglesa de Central Processing Unit (unidade central 

de processamento). 

 

Fincar ‹fin.car›▐ v.t.d./v.t.d.i./v.prnl. 1 Cravar(-se) ou introduzir(-se) mediante força 

[em algo]: Fincou estacas no chão para marcar território. As garras da fera fincaram-

se na presa. ▐ v.t.d./v.t.d.i. 2 Apoiar (uma coisa) com força ou com firmeza [em 

outra]: Fincou os pés no skate e começou uma manobra. 3 Fortalecer ou consolidar 

(um sentimento ou um costume) [em algo]: Fincou suas esperanças no novo 

emprego. □ ORTOGRAFIA Antes de e, o c muda para qu →BRINCAR. 
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sua definição há a necessidade de expor a tradução dessa sigla para o português, 

que é demonstrada entre parênteses. Essa tradução torna-se uma explicação para 

aqueles que não conhecem os significados de cada letra inicial da sigla, isso faz com 

que essa informação seja para o consulente um Reformulador verbal, ou seja, 

confirma o que já foi exposto, sendo que em uma linguagem compreensível ao leitor 

nativo, a tradução na língua do leitor. Então podemos dizer que o Reformulador verbal 

é o recurso metadiscursivo que retoma o que já foi mencionado, explicitando o 

conteúdo que possivelmente possa ter deixado alguma dúvida para o consulente, 

precisando ser melhor esclarecido, ou ainda reelaborado, de forma que possa 

expandir os significados ou dar novos rumos de sentido para se atingir um 

entendimento mais eficaz do conteúdo das significações. 

Na Figura 21 (verbete fincar) visualizamos três ocorrências de reformulação 

verbal. Na primeira acepção é esclarecido entre colchetes que o ato de fincar deve 

ser “em algo”. Na segunda acepção há duas paráfrases em parênteses diferentes para 

o termo “fincar”, que explicam o sentido em que deve ser usado, ou seja, “uma coisa 

em outra”, daí espera-se que o entendimento se torne mais claro com relação ao ato 

de fincar: “colocar” uma coisa em outra. Da mesma forma que no AJ, os 

esclarecedores de conteúdo verbal são delimitados por parênteses e, em alguns 

casos, também com uso de colchetes, sem haver nenhum sinal que antecipe essa 

informação, tanto no AJ quanto no DD. 

 

4.1.4.2 Reformuladores visuais do DD 

 

Em se tratando de esclarecedores visuais, o DD diferencia-se do AJ por 

fornecer imagens que ilustram o conteúdo da definição de alguns verbetes, conforme 

podemos verificar nos exemplos de representação visual (Figuras 24 e 25), cujas 

imagens auxiliam para o entendimento dos verbetes. 

 

Figura 22 – Verbete para a entrada “açaí” no DD 

Açaí‹a.ça.í›s.m. 1 Palmeira de tronco fino e comprido, com miolo branco e comestível, 

e cujo fruto é arredondado e de cor escura. □ SIN. açaizeiro. 2 Esse fruto. 3 Suco 

extraído desse fruto. □ ORIGEM É uma palavra de origem tupi.  

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
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Figura 23 – Verbete para a entrada “corda” no DD 

Corda ‹cor.da› ▐ s.f. 1 Conjuntos de fios que, retorcidos, formam um só corpo 

cilíndrico, comprido, flexível e mais ou menos grosso: segurando-se firme à corda 

continuaram a atravessar a ponte.2 Em um instrumento musical, fio de tripa, aço ou 

náilon, que emite sons como resultado de um golpe que o coloca em vibração: as 

cordas de um violino. 3 Em alguns mecanismos, especialmente em um relógio, mola 

ou dispositivo que os coloca em funcionamento: O relógioparou, pois estava sem 

corda.4 Em geometria, linha reta que une dois pontos de um arco ou porção de curva. 

▐ s.f.pl.5Em música, conjunto dos instrumentos que se tocam friccionando, tangendo 

ou percutindo e fazendo vibrar esses fios: Sua parte favorita da sinfonia era aquela 

em que entram as cordas.[ver instrumentos de corda p.215] ║corda bamba Cabo ou 

arame com pouca tensão sobre o qual os funâmbulos fazem suas exibições. ║cordas 

vocaisMembranas situadas na laringe que, por maior ou menor tensão de seus 

movimentos musculares, produzem o som da voz ao vibrar com a passagem do ar. 

║dar corda em algo Tencionar a mola ou o dispositivo que faz funcionar seu 

mecanismo: Para que o relógio funcione, você precisa dar corda nele. ║na corda 

bambainformalEm uma situação instável, conflituosa ou perigosa: A últimaderrota 

deixou o time na corda bamba. □USO Cordas vocais é a antiga denominação de 

pregas vocais. 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

 
Figura 24 – Representação visual para o verbete “açaí” no DD 

 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
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Figura 25 – Representação visual para o verbete “corda” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
 

Os Reformuladores visuais estão presentes no DD da seguinte forma: em 

alguns verbetes, acreditamos que por motivo de causar dúvidas no leitor com relação 

ao seu uso e forma, são dispostas figuras representativas do verbete em questão, e 

às vezes em uma página inteira, com várias formas representativas daquele verbete. 

Esse recurso metadiscursivo usa imagem ou ilustração (do tipo desenho, ou até 

mesmo fotografias) para explicar visualmente aquilo que ficou implícito, mal-

entendido, ou não pôde ser explicado suficientemente pelo modo verbal, no verbete 

ou em parte dele, como por exemplo uma das acepções do verbete que possa ter 

deixado dúvida, quanto a um tipo de objeto ou a forma como ele se apresenta. 

Lembramos aqui, que devido ao fato de o AJ não apresentar recurso de imagem, 

trazemos essa análise apenas do DD. 

Conforme Kress e Van Leeuwen (2006), os modos semióticos se revelam 

de diferentes formas e não conseguem transmitir da mesma maneira os significados. 

Partindo desse pressuposto, dizemos que o texto lexicográfico apresenta diferentes 

modos de representar os significados nele contidos. Há nos verbetes modos variados 

de representação visual, pois consideramos os símbolos, sinais de pontuação, as 
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marcas tipográficas etc, como representantes visuais de comunicação dentro do 

verbete. Entretanto em se tratando de reformuladores visuais, cujo propósito recursivo 

é reformular, reelaborar os significados ou o significado através de uma imagem, 

figura ilustrativa ou fotografia, não podemos afirmar categoricamente que os 

elementos visuais normalmente encontrados nos verbetes, como os já citados, façam 

essa reformulação, pois esses elementos visuais já fazem parte da construção do 

verbete contribuindo na construção da mensagem. 

Na representação visual da Figura 24 (representação visual do verbete 

açaí), observamos que alguns aspectos são exaltados na imagem para destacar o 

fruto, como a queda ou o desprendimento de um dos galhos, o sombreamento da 

parte da árvore que carrega os frutos. Os sentidos são construídos interativamente 

sob um contato visual que oferece a imagem disposta em um plano aberto, com 

ângulo frontal, além de utilizar um acontecimento natural das plantas frutíferas, que é 

a quedadesses frutos. Assim se constrói  uma saliência visual dessa imagem, 

aspecto multimodal que tem a função metadiscursiva de auxiliar o leitor a focar nas 

partes que realmente dão pistas para a compreensão da palavra “açaí”. Para essa 

composição vale dizer que a saliência é apenas um dos códigos desse tipo de texto, 

que, por ser multimodal, é realizado por mais de um código semiótico, como atesta a 

teoria da multimodalidade (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006). A saliência nesse caso 

como um componente do reformulador visual ocorre pelos destaques dados à imagem 

da copa do açaizeiro, da cor mais forte nos frutos, mas tambémpelo destaque do fruto 

caindo, mesmo preso a um  galho, fato que leva o olhar do leitor aos frutos, porque 

esses estão em um campo visual afastado da árvore, logo salientando os frutos do 

açaizeiro. Outro aspecto da representação visualdo “açaí”é a da árvore isolada de 

outras ou de qualquer detalhe que afaste a atenção do leitor.  

Todo o conjunto da imagem (Figura 24), os frutos em destaque, a posição 

da árvore no centro, configura umenquadramento–que éoutro aspecto da 

multimodalidade –, que incopora na representação visual meios de 

visualizaçãoparticularizada do objeto que se deseja  enfatizar, a fim de fazer o leitor 

entender como é um açaí. A reformulação visual, além de ser um metadiscurso, é 

também uma ferramenta multimodal para auxiliar na compreensão do conteúdo verbal 

do nome“açaí”. 

Duran (2004) nos lembra que o uso da ilustração para a confecção de um 

texto lexicográfico em dicionários para aprendizes é de grande importância, visto que 
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ajuda o aluno/aprendiz na visualização e interpretação dos conceitos. Podemos 

perceber na definição do DD para a entrada “açaí”(Figura 22)e“corda”(Figura 23)que 

o texto escrito pode não satisfazer o aprendiz, isso porque a compreensão do 

vocábulo necessita de uma imagem para sua abstração e entendimento do conteúdo 

escrito. Sendo assim, se pensarmos no açaícomo está descrito, não exatamente será 

correspondente a esse fruto, pois existem outros frutos com as características de 

serem arredondados e de cor escura como por exemplo a jabuticaba; além do mais, 

comparando a definição (Figura 22) com a ilustração (Representação visual do açaí; 

Figura 24), nota-se que a primeira dá mais ênfase ao açaizeiro (a árvore) que ao fruto 

açaí, objeto primeiro da definição, enquanto que a ilustração retoma o foco do verbete 

que é o açaí, colocando esse fruto em destaque. 

Na Figura 23 (Verbete para a entrada corda), notemos que o verbete é 

extenso de definições, portanto um polissêmico. A entrada aparece com vários 

sentidos, mais um motivo para se ter um Reformulador visual. Porém, através das 

imagens fornecidas pela Figura 25 (Representação visual do verbete 

corda),observemos que houve um recorte para essa demonstração, isto é, a imagem 

não se refere à definição por inteira, fornecida para a entrada “corda”, e sim apenas 

àrelacionada à segunda acepção (2), na qual consta uma explicação para o objetoem 

um instrumento musical.  

Visualizamos vários instrumentos de corda, que representam o verbete 

como um objeto de cunho musical, que participa da sua composição. Nesse caso, em 

particular, ajudará o aluno a entender o termo no seu âmbito mais complexo, ou 

melhor, o que são esses instrumentos de “corda”? Como uma corda, em sua primeira 

acepção (1), pode estar em um instrumento musical? São perguntas que os 

leitores/alunos poderiam fazer. Contudo a representação desse tipo de “corda” ajuda  

o consulente, seja um aluno ou outro qualquer, a entender os significados atribuídos 

a uma das definições, como um instrumental que produz som. 

 

Figura26 – Verbete para a entrada “equipagem” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
 

equipagem‹e.qui.pa.gem› (pl. equipagens) s.f. 1 Conjunto de pessoas empregadas 

em um navio ou em um avião.2 Conjunto que se leva em uma viagem. □ SIN. 

bagagem. 
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Figura 27 - Verbete para a entrada “dentição” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
 

Figura 28 – Representação visual para o verbete “equipagem” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
 
Figura 29 – Representação visual para o verbete dentição no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 

dentição‹den.ti.ção› (dentições) s.f. 1 Formação e nascimento dos dentes. 2 

Conjunto dos dentes. 
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As figuras de representação visual Figuras 28 (equipagem) e 29 (dentição) 

correspondentes aos verbetes de Figuras 26 e 27  respectivamente, apresentam 

elementos em sua composição cujas imagens se relacionam com a palavra-entrada 

de duas maneiras diferenciadas, ou melhor, através de dois processos (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006): um processo representacional conceitual do tipo classificacional, 

no qual os elementos participativos (subordinados) são demonstrados de modo que 

há um elemento representativo de ordem maior, superior, que define os demais (o 

superordinado), conforme Figura 28 (equipagem), ou por meio de um processo 

conceitual que os representa, do tipo analítico, pelo qual são esmiuçadas as partes 

(os atributos possessivos) formadoras de uma totalidade (o portador), conforme Figura 

29 (dentição), na qual são demonstrados os dentes que compõem a dentição, na parte 

inferior da imagem. 

Dessa forma, percebemos que as imagens ilustrativas possam, se bem 

escolhidas e aplicadas, além de esclarecer o conteúdo das definições, auxiliar o leitor 

tanto a construir possíveis imagens e outras definições mais próximas à entrada, 

comotambém contribuir na aquisição de novas unidades lexicais relacionadas à 

palavra-entrada. 

 

4.2 Diferenças e semelhanças gerais observadas entre os paradigmas do AJ e 

do DD: microestrutura e entrada 

 

Consideramos para as análises todos os recursos visuais e verbais e 

também os elementos construtores de sentido, que são capazes de delimitar cada tipo 

de informação dentro do verbete (PONTES, 2009, p.109; 2010a, p.180; 2010b, p.212). 

Algumas particularidades devem ser aqui mencionadas, mesmo que já citadas, a fim 

de realizarmos uma comparação mais efetiva.  

 

Figura 30 – Verbete para a entrada “automóvel” no AJ 

au.to.mó.vel adj. 2 gên. 1. Que se move por seus próprios meios: São veículos 

automóveis os carros, os caminhões, os ônibus, as motocicletas, etc. ●subst. 

masc. 2. Veículo com quatro rodas, para transportar pessoas (em geral quatro 

ou cinco, o motorista e os passageiros), movido por motor de explosão; auto², 

carro. [Plural: automóveis.].  

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
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Figura 31 – Verbete para a entrada “automóvel” no DD 

Fonte: Dicionário Didático, 2009 
 

O tema, ou entrada, tem sua localização alinhada à esquerda, identificando 

o encabeçamento para os dois verbetes, em ambos os dicionários. A amostra é uma 

palavra comum, composta por justaposição na língua portuguesa. 

Ambas as Figuras 30 e 31 referem-se ao verbete “automóvel”, 

respectivamente, pertencendo ao corpo lexicográfico dos dicionários AJ e DD. Em 

ambos os verbetes os recursos visuais utilizados são a cor, o negrito, o itálico, o 

sublinhado, a pontuação e os símbolos. Para essa análise, mais geral e conclusiva, 

não utilizamos verbetes com ilustrações, pelo fato de o AJ não apresentar imagens 

ilustrativas. Temos duas acepções em ambos os verbetes. Observa-se a priori que os 

dois dicionários são semelhantes na escolha da cor (azul em negrito), o que destaca 

a entrada, coloca-a em evidência, diferenciando-a dos outros componentes, mas com 

uma diferença de tonalidade entre os dois. O destaque da cor azul negritada trata-se 

de uma saliência evidenciada pela diferença da tonalidade da entrada, por esta ser o 

segmento de maior importância. O AJ tem um azul com tonalidade mais forte que o 

DD. No AJ, para o verbete da entrada “automóvel”, não há subentrada. 

Visualizamos de início que as entradas dos dois dicionários, além de 

diferenciar-se em tonalidades de cores, elas também chamam a nossa atenção para 

a divisão silábica. No AJ essa divisão se apresenta no próprio encabeçamento, ou 

palavra-entrada, e não há demarcação de tonicidade, enquanto no DD há uma nova 

chamada, repetindo-se a entrada em sílabas separadas e entre os símbolos 

tipográficos chamados de Chevron: ‹ › (é o mesmo sinal de maior e menor na 

Matemática). Nesse caso, o Chevron é utilizado ao mesmo tempo para demarcar e 

enfatizar a fonética das sílabas, sendo que a sílaba tônica é marcada por um 

sublinhado. 

O verbete deve ser compreendido como uma estrutura temática 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), sendo a entrada o Tema, a parte do texto de 

automóvel ‹au.to.mó.vel› (pl. automóveis) ▐ adj. 2g. 1 Que se move por si 

mesmo.▐ s.m. 2 Veículo movido sobre rodas através de um motor, geralmente 

a explosão, e que circula por terra. □ SIN. Carro. ║ (automóvel) conversível 

Aquele que possui uma calota retrátil. □ USO Na acepção 2, usa-se também a 

forma reduzida auto.  
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onde se encaminha a mensagem, ou indica de onde sairá esta mensagem, e as 

acepções seriam o Rema. Sobre isso, e ainda com base nesse autor, Fechine (2013, 

p. 73) nos diz que “[...] a entrada poderia ser considerada como o dado, a informação 

velha trazida pelo usuário do dicionário no momento da consulta e a partir da qual ele 

terá acesso à informação nova [...]”. 

No DD, como notamos na Figura 31, a subentrada automóvel conversível 

vem em cor diferente da entrada, em preto negritado, antecedida de duas barras 

verticais ║, que, além de terem saliência, pela cor preta negritada, fazem a 

demarcação (enquadramento) de uma informação, o que significa dar nova definição 

para uma subentrada. Essas diferenças entre cores, tonalidades e simbologia, com 

relação à subentrada, são de forma pragmática algo que chama a atenção do 

consulente, pois se observa que todos os outros paradigmas convergem para a 

entrada, que é o objeto da definição ou definições. Daí a necessidade de ser bem 

visualizada e diferenciada de uma palavra secundária. Ainda mais, a subentrada 

configura-se como um segundo objeto que deve ser posto em evidência, tão 

importante quanto à entrada. O fato de a subentrada vir destacada após a entrada e 

ser em cor/tonalidade diferente faz com que o consulente se atente para a sua 

importância (ou pelo menos é o que se espera), além de esse consulente ainda poder 

inferir que se trata de uma expressão derivada da entrada. Todos esses artifícios de 

diferenciação são metadiscursivos, porque dão pistas para a obtenção de um 

entendimento. 

No AJ, após a entrada, uma informação da categoria gramatical de cunho 

morfológico é apresentada sem nenhum símbolo antecedendo-a, em itálico, abreviada 

na forma (adj.) seguida de “2 gên.”, que quer dizer “de dois gêneros”. Nesse mesmo 

dicionário, o símbolo só aparece quando vai indicar mudança de categoria gramatical. 

Enquanto no DD seguem essas mesmas informações, porém, elas vêm 

depois de apresentar o plural da entrada, quando houver, pois, somente os plurais 

irregulares e metafônicos são apresentados. No DD, as informações gramaticais são 

abreviadas como no AJ, com a diferença de não estar em itálico e a palavra gênero 

vir mais abreviada possível, como em “g”. Assim como o DD, o AJ não dispõe do plural 

em todas as entradas, com exceção dos metafônicos, das palavras terminadas em –

ão, e dos irregulares, esses são dispostos no final do verbete entre colchetes.  

O verbete pode ter mais de um tipo de categoria gramatical. Quando isso 

acontece no AJ, antecede-se com a presença do sinal ● (pequeno círculo em cor preta 
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e negritado), que indica mudança de classe gramatical. Contudo esse símbolo só 

aparece na primeira mudança, não se repetindo se houver outra. No DD acontece 

com semelhança, a classe gramatical é sinalizada pelo símbolo ▐ (barra vertical em 

cor preta negritada), com a diferença que esse mesmo símbolo se repete se houver 

nova mudança de classe gramatical (como observamos na figura 31). 

Tanto no AJ quanto no DD a divisão das diferentes acepções dá-se por 

enumeradores (MORAES, 2005), que as identificam em uma sequência linear de 

números arábicos, cardinais. Sobre esse aspecto, os dois dicionários apresentam 

poucas diferenças, no AJ a numeração se apresenta em números arábicos, segue a 

mesma cor da entrada e é negritada, mas com um ponto final após o número, 

enquanto no DD o parâmetro de cor e pontuação muda, esta última é inexistente e, 

seguidamente à numeração, já se começa a acepção iniciando-se com letra 

maiúscula. A cor para o enumerador no DD não é a mesma da entrada, é preto e em 

negrito. 

Quanto às acepções dos verbetes, percebemos que em ambos os 

dicionários essas são dispostas após a informação da classe gramatical. Nos dois 

dicionários elas são preenchidas de definições do tipo oracional, isto é, formadas por 

sentenças completas e não por sintagmas isolados, que se posicionam como termo 

definidor. Essas sentenças geralmente são explicativas; se utilizam de elementos 

metadiscursivos interacionais como forma de interação entre autor e leitor (HYLAND, 

2007), uma vez que em algumas explicações o autor busca aspectos pessoais da 

comunicação, como os pronomes por exemplo, posto que a palavra-entrada é a 

principal do “enunciado definitório” (FECHINE, 2013). 

Os exemplos de uso no AJ seguem o padrão: antecedência de dois 

pontos, itálico na frase toda, palavra principal sublinhada e ponto final, como 

observamos na primeira acepção da Figura 30;fato que Fechine (2013) nomeia de 

focalizador25, recurso que corresponde a uma função metadiscursiva, abordada por 

Hyland (2007) e Moraes (2005), porém visto aqui com uma nova perspectiva, adotada 

no trabalho de Fechine (2013), na qual esse termo passa a identificar recursos visuais 

que destacam determinados itens do texto. 

                                                           
25A definição de “focalizador” que adotamos aqui é a mesma de Fechine (2013), diferente da posição 

de Moraes (2005). Fechine (2013, p.73) toma como focalizadores “recursos visuais que destacam 
determinados itens do texto, como o negrito, o sublinhado, o itálico, as aspas, a cor e a tipografia” 
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Embora na amostra de verbete do DD, “automóvel”, Figura 31, não conste 

nenhum exemplo de uso, podemos dizer, baseados nas amostras anteriores desse 

estudo, que esse dicionário é semelhante ao AJ também nesse aspecto, com a 

diferença de não ocorrer sublinhamentos na palavra principal (entrada). 

Outra diferença entre esses dois dicionários é a presença de sinonímia 

apenas no DD.O sinônimo da palavra é fornecido no final da acepção que lhe 

corresponde, cujo sinal é o símbolo tipográfico □ (quadrado vazado em cor preta, sem 

negrito); logo após vem a abreviatura SIN (de sinônimo), em cor preta negritada. 

Esses recursos delimitam e sinalizam, indicando e chamando a atenção do leitor, por 

isso eles são, aqui, considerados como focalizadores, recurso metadiscursivo 

considerado por Hyland um marcador de enquadramento, como já mencionado. 

Por fim, observamos que há outra diferença principal entre os dois 

dicionários da análise: a presença de representação visual (imagens). Enquanto o AJ 

não dispõe de tal recurso, o DD apresenta, porém de forma restrita, somente para 

alguns verbetes, como foi explicado na subseção 4.1.4.2. 

 

4.3  Ainda outros aspectos a considerar 

 

Consideramos agora que há um diálogo entre o metadiscurso e o verbete 

que viabiliza outro diálogo, aquele que o texto faz com o leitor, e, muitas vezes, 

encontra-se implícito nas entrelinhas permeado por semioses diferenciadas, no final 

resultando em um discurso metadiscursivo multimodal. Acerca disso, tecemos uma 

breve reflexão sobre esses aspectos, a fim de demonstrar e entender essa relevância. 

 

4.3.1 Metadiscurso e verbete 

 

Como já vimos os embasamentos teóricos acerca do metadiscurso na 

seção 2.6, podemos considerar agora como ele se mostra no verbete de dicionário 

escolar. Nosso escopo está sob um viés do metadiscurso (textual) interativo, 

desenvolvido por Hyland (1998;2007), isto é, parte-se de uma ótica interativa do 

discurso, que vê no texto possibilidades de interação entre o escritor e o leitor, embora 

se parta de um olhar composicional deste, que considera tanto os elementos 

interativos como os representacionais, e como eles se articulam para construir o 

significado do texto. 
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Partimos do pressuposto de que o verbete é um texto escrito que carrega 

em si uma comunicação viabilizada, como já dissemos, por “vários modos semióticos”, 

que auxiliam na explicação e no entendimento do discurso lexicográfico. Assim sendo, 

as pistas ou marcas que o escritor deixa no texto, para facilitar o entendimento e a 

interação do leitor, são recursos ou mecanismos metadiscursivos que no verbete de 

dicionário são representados por diferentes semioses, como por exemplo, o tamanho 

da letra, os espaços, os símbolos, as cores, os negritos, os grifos e o próprio exemplo 

de uso, enfim, todas as marcas representativas possíveis de uma semiótica visual e 

verbal presentes no verbete. 

O verbete, por sua vez, tem em sua estrutura aspectos que são intrínsecos 

ao próprio texto e que se relacionam com a sua recepção leitora. Lembramos as 

remissivas presentes em muitos verbetes, sinalizadas por diferentes símbolos que 

fazem uma ponte entre leitor e escrita do texto e, muitas vezes, remetem ao mesmo 

conteúdo textual. O consulente é convidado ou convencido a buscar em outra página 

do mesmo dicionário os significados adicionais, ou que complementem a palavra-

entrada ou subentrada; melhor dizendo, outras definições que possam acrescentar 

àquele verbete e esclarecer o seu estado definitório ou esclarecer alguma dúvida. 

Os elementos verbais e visuais dispostos no interior do verbete são os 

responsáveis pela informação contida nesse. São esses elementos que se tornam 

metadiscursivos a partir do momento em se transformam em um veículo para facilitar 

o entendimento do consulente, ao utilizar, também, artifícios do mundo real já 

conhecidos por aquele que consulta; como exemplo nos verbetes podemos citar os 

sinais de pontuações, quando na verdade estão presentes porque dizem algo, que 

terminou uma acepção e começou outra (ponto final), que se iniciará um exemplo de 

uso (dois pontos). 

O metadiscurso é revelado por diversos tipos representativos de discurso, 

que organiza as informações conteudísticas, de modo sistematizado. Quer dizer que 

podemos visualizar marcadores metadiscursivos nessa organização e identificá-los é 

mais uma etapa da análise, não de qualquer uma, mas daquela que busca explicações 

sobre o discurso presente, seja por meios de sinais verbais ou visuais. Sobre esse 

aspecto de identificação de um metadiscurso presente, Fechine (2013), baseada em 

Hyland (2007), descreve os três princípios básicos que auxiliam no reconhecimento 

de um item linguístico como metadiscursivo: 
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 Metadiscurso distingue-se do conteúdo proposicional do texto, pois 
enquanto esse se refere às atividades, objetos e pessoas do mundo real, 
aquele está relacionado ao texto e à sua recepção. 

 Metadiscurso remete a aspectos do texto que possibilitam interações 
entre o escritor e o leitor. 

 Metadiscurso refere-se somente a relações internas ao texto, com vistas 
a torná-lo aceitável e compreensível. (FECHINE, 2013, p. 32) 

 
Com base nesses princípios, dizemos que a presença ou não de itens 

linguísticos (verbais) e comunicativos (não verbais) que possam proporcionar ao leitor 

uma melhor compreensão do texto é o que distingue os recursos metadiscursivos de 

outros meios.Daí podemos falar de elementos visuais e verbais presentes na 

construção do verbete lexicográfico. Dessa forma traçamos uma abordagem 

multimodal considerando alguns elementos que funcionam como metadiscursivos, 

como cores distintas e suas nuances, revelando uma saliência, símbolos, siglas, 

abreviaturas, recursos tipográficos – tipo de letra, tamanho, negrito e itálico, por 

exemplo –, revelando ora uma saliência, ora um enquadramento. Sendo assim, esse 

conjunto de elementos elabora o discurso lexicográfico de forma harmoniosa, 

considerando que eles possam interagir ao mesmo tempo com leitor, escritor e texto, 

para construir a mensagem e transmiti-la eficazmente. 

 

4.3.2 Multimodalidade e verbete 

 

O texto lexicográfico é considerado multimodal por evidenciar mais de um 

modo semiótico (PONTES, 2009, p.28), ao ser composto de elementos verbais e não 

verbais. Enfatiza o autor:  

 
[...] assim, manifestam-se, em uma página do dicionário, além do código 
escrito, outras formas de representação como a cor e o tamanho da letra, a 
diagramação da página, a formatação do texto, a presença de ilustrações 
visuais, etc. [...]. (PONTES, 2009, p.28) 

 
A esses modos semióticos, nos quais estão envolvidas cores, imagens, 

textos verbais, símbolos, sinais etc., como mesmo afirma Pontes (2009), aí estrutura-

-se a medioestrutura do dicionário, quer dizer, sua rede de remissivas, a qual 

“transporta” o consulente a várias informações adicionais que o levarão a uma 

interação com o vocábulo consultado. Além dessas remissivas, que possibilitam uma 

adição de conhecimentos às meras consultas ao dicionário, estão dispostos nos 

mesmos (principalmente naqueles do nível infantil) vários mecanismos semióticos, 

verbais e não verbais, como por exemplo as representativas das palavras (ex.: sapo 
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+ sapo desenhado). Esse recurso visual aliado ao verbal faz a relação entre texto e 

leitor ficar harmoniosa, favorecida pelos meios semióticos de aspecto multimodal. A 

semioticidade do texto conversa com as diversas estruturas propostas por ele. O texto 

acaba sendo analisado por mais de uma ótica e explicitado de diversas formas, 

revelando-se ser multimodal.  

 
A análise multimodal deve trabalhar com conceitos e métodos que não são 
específicos à língua, ou a nenhum outro modo, mas que podem ser aplicados 
relacionando-se os diferentes modos. Tais conceitos deverão 
necessariamente centrar-se nas funções comunicativas que podem ser 
realizadas por vários ou todos os modos semióticos. (VAN LEEUWEN, 2005, 
p.15)26 

 
Dessa forma, as relações se fazem por “diferentes modos semióticos” que 

se completam, à medida que as informações progridem. Ocorre, portanto, um 

encadeamento dos aspectos multimodais, no qual não há superioridade, um é tão 

importante quanto o outro. Há na verdade uma imbricação e podemos dizer que os 

meios semióticos dialogam com o texto, tornando-o multimodal, promovendo assim a 

coerência das informações.  

Por essa ótica, Pontes e Fechine (2012, p.295) nos dizem que “torna-se 

necessária uma análise de como as cores, a tipografia e o layout, por exemplo, 

auxiliam na organização do conteúdo do texto e influenciam a recepção desse 

conteúdo por parte do leitor”. É interessante lembrar que o material auxiliar dessa 

organização não é meramente escolhido de forma aleatória, mas com finalidades 

determinadas a conduzir o leitor, como um guia que indica o caminho a seguir, e por 

fim atraí-lo para a leitura do texto.  

O dicionário é uma obra composta por textos que possibilitam a 

combinação da linguagem verbal com a visual, como por exemplo a presença de 

cores, tamanho de letras, símbolos, siglas, títulos e estilos tipográficos. Acreditamos 

ser pertinente a observação e análise de como tais elementos se evidenciam nesse 

material, e de como se dá essa organização dentro da estrutura, possibilitando a 

construção de uma comunicação multimodal. Sobre a multimodalidade do texto 

lexicográfico Carmo (2009) relata:  

 

Com base em Kress & Van Leeuwen (1996), pode considerar um texto 
multimodal quando seu significado provier e se realizar por meio de mais que 
um código semiótico (CARMO, 2009, p.5) 

                                                           
26Tradução de Fechine (2011). 
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Portanto, como já foi dito, é condição sine qua non que um texto para ser 

considerado multimodal apresente-se com mais de “um código semiótico”, como diz 

Carmo (2009). A partir dessa consideração, lembramos Pontes (2010, p. 202) no que 

diz respeito aos textos multimodais: “[...] os textos multimodais são tidos como 

construtos que englobam várias semioses em sua composição, as quais se articulam 

para a construção de um todo significativo [...]”. A nosso ver, a construção dos sentidos 

do texto acontece via composição e interação, dessa forma há uma articulação de 

todos os significados presentes no conteúdo lexicográfico, desde as páginas iniciais 

que se abrem (preâmbulos, prefácios, apresentações, tabelas de significações, notas 

explicativas etc.) até às informações finais (glossários de siglas, abreviações etc.). 

Importante frisar que para a teoria da Semiótica Social não só o texto visual, 

aquele com figuras, desenhos, fotografias etc., é multimodal, mas também o escrito. 

Daí sabemos que as semioses se revelam em modos visuais e verbais. Os primeiros 

são encontrados nos dicionários tanto em representações por figuras e ilustrações, 

como por sinais, símbolos, pontuações, cores, enquadramentos. Em corroboração 

com a reflexão de Pontes (2010), em outras palavras dizemos que a multimodalidade 

é uma teoria sobre a qual reza o texto como um “composto” realizado por mais de um 

modo de representação (DESCARDECI, 2002). Nesse caso lembramos o verbete de 

dicionário, que apresenta, além do texto verbal informativo, símbolos referentes às 

informações implícitas (as quais favorecem a contenção do espaço), as siglas, a 

diferença na tonalidade das cores entre a entrada e a subentrada e entre outros 

paradigmas que carregam modos diferenciados de informação. Descardeci (2002) 

reforça mais afirmando que 

 
Em uma página, além do código escrito, outras formas de representação 
como a diagramação da página (layout), a cor e a qualidade do papel, o 
formato e a cor (ou cores) das letras, a formatação do parágrafo etc., 
interferem na mensagem a ser comunicada. (DESCARDECI, 2002, p.20). 
 

Ao partir do princípio desse postulado, Descardeci (2002) nos lembra de 

que códigos ou sinais podem não obter total sucesso ao serem estudados e 

compreendidos isoladamente. Compreendemos que há sempre uma interação, 

poderíamos dizer até hibridação entre as formas verbais e visuais do conteúdo 

informacional desse gênero. Desse modo, as formas de representação se articulam 

para conceder significado às mensagens. De acordo com a função e a especialidade 

a que se propõe o dicionário, essas “formas de representação” devem sintonizar as 
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inferências com as informações explícitas, de maneira que o dicionário possa atingir 

seu propósito, mas deve visar não só à estética da obra, como também o ponto de 

vista do leitor, que na perspectiva de nossa pesquisa é o aluno. 

Agora, a fim de sintetizar as observações que apresentamos 

discursivamente na seção 4.2, com base na amostra do verbete “automóvel”, 

elaboramos um quadro com viés comparativo (Quadro 5), no qual traçamos os 

principais pontos de diferenças e semelhanças entre o AJ e o DD: 

 

Quadro 5 – Síntese geral das diferenças e semelhanças entre os paradigmas do AJ e DD 

PARADIGMAS SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 

ENTRADA 

(palavra-entrada) 

 

Localização da entrada – 

alinhadas à esquerda; 

Cor da entrada – azul 

negritado; 

A presença dos plurais – os 

casos são específicos para 

constarem (irregulares e 

metafônicos, terminados em 

ão, etc.) 

 

Quanto à tonalidade da cor da entrada – 

o AJ tem um azul mais escuro que o DD; 

Quanto à separação silábica – no AJ ela 

se apresenta na própria entrada, enquanto 

no DD a entrada se repete entre os 

chevrons com as sílabas separadas e a 

tônica sublinhada. 

 

INFORMAÇÃO 

GRAMATICAL 

 

São abreviadas (adj., sub.), 

mesmo tamanho de letra do 

resto do texto e mesma cor. 

Quanto à sinalizaçãotipográfica – no AJ, 

a primeira vez que aparece não há 

antecedência de nenhum sinal tipográfico, 

isso só ocorre a partir da mudança de classe 

gramatical (●); no DD há um sinal: ▐ , desde 

a primeira colocação da classe gramatical, 

repetindo-se; 

No DD se apresentam em itálico, no AJ não 

há esse destaque. 

SUBENTRADA 

 

Última acepção; 

Expressão ou fraseologia; 

 

Quanto à indicação – No AJ são indicadas 

por um losango ♦na cor azul sem negrito; no 

DD por duas barras verticais ║ na cor preta; 

Quanto a cor – no AJ em azul, sem negrito; 

no DD em cor preta negritada; 

Quanto à pontuação – no AJ há um ponto 

final, só depois começa a definição, 

enquanto no DD não há, logo se inicia a 

definição e com letra inicial em maiúscula. 
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SINONÍMIA Não há semelhanças. 

Quanto à presença – consta apenas no 

DD; antecedido pelo sinal tipográfico □ e 

uma abreviatura de sinónimo SIN. Em cor 

preta negritada. No AJ não há. 

EXEMPLOS DE 
USO 

São antecedidos por dois pontos, 
a frase toda aparece em itálico e 
há um ponto final ao término 
dela. 

Quanto ao destaque – No AJ, a palavra 

principal (entrada) ao constar na frase do 

exemplo é sublinhada. No DD não há outro 

destaque além do itálico. 

ENUMERADORES 

São enumerados por números 
arábicos; cardinais; em ambos os 
dicionários as numerações são 
negritadas. 

Quanto a cor: no AJ os enumeradores têm 

a mesma cor da entrada; no DD têm cor 

preta, diferente da entrada, que é azul. 

Quanto à sinalização: no AJ há um ponto 

final após o número da acepção, enquanto 

que no DD não há. 

Fonte: Zilda Rocha, 2016. 

 

Observamos, pelo quadro acima, que os sinais tipográficos e símbolos se 

mostram bem diferentes e variados entre os dicionários. Os elementos que constituem 

essa multimodalidade se articulam de um modo a contribuir com o metadiscurso do 

texto lexicográfico. Apesar de uma sinalização, quer seja uma pontuação, ou um 

símbolo tipográfico, às vezes querer dizer a mesma coisa, diz-se de uma forma 

diferente, e não há necessariamente elementos padronizados nos dicionários, de um 

modo geral, que devam ser utilizados igualmente entre todos, para construir a mesma 

mensagem. Então há diferentes artifícios que são utilizados para construir e traduzir 

a mensagem comunicativa dos verbetes, guiando o leitor para a compreensão do 

texto.  

Percebemos que há mais diferenças que semelhanças entre os dois 

dicionários quanto ao uso desses recursos, como por exemplo as escolhas dos 

símbolos para indicar um paradigma, as cores e suas tonalidades, o destaque da 

palavra-entrada que se repete no exemplo de uso, o uso das pontuações como 

destaque ou limitação (enquadramento), a presença de sinonímia para dar mais 

clareza ao corpo das definições etc. 

As semelhanças se revelam principalmente na entrada, quando têm a 

mesma cor azul (em negrito), embora sejam com tonalidades diferentes, fato que torna 

a entrada saliente. Esse é um recurso multimodal que faz com que o consulente 

localize com mais rapidez a palavra desejada. Ambos os dicionários têm a mesma 
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localização de entrada (canto esquerdo); a pluralização da entrada é só para os casos 

específicos (irregulares, terminados em – ão, metafônicos); as informações 

gramaticais são semelhantes nas abreviações e mesmo tamanho de letra do restante 

do texto. Diferem-se na simbologia que as antecede. No AJ o símbolo indicativo desse 

paradigma só aparece a partir da mudança de classe gramatical, não se repetindo se 

houver mais categorias gramaticais para a entrada. Já no DD ocorre na primeira vez 

e se repete a cada mudança. 

É importante notar que esses símbolos de mudança de categoria ou classe 

gramatical remetem a algo que vai acontecer, se ocorrer uma repetição deles, é válido, 

porque possivelmente haverá uma compreensão que toda vez que ele aparecer virá 

a informação esperada. Mais uma vez um recurso multimodal. O símbolo representa, 

nesse caso, um enquadramento, demarca o início de uma informação, é também 

metadiscursivo por estar exercendo uma função de focalizar, isto é, de dar destaque. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através do “estado da arte” e pela nossa pesquisa, percebemos que a 

questão da Lexicografia vem sendo vista por outros olhares sob variadas 

perspectivas. Estudá-la vinculada a outras perspectivas teóricas tornou-se um desafio 

para os estudiosos da área, pois quando se trata de dicionários, glossários e outros 

do mesmo ramo científico, pensamos em delimitações bem objetivas. Por outro lado, 

ver o dicionário como objeto de pesquisa quebra um pouco do preconceito sobre essa 

obra, por sempre imaginarmos que ela está um pouco distante do meio acadêmico, 

principalmente quando tomamos conhecimento de que algumas universidades não 

colocam em seus currículos disciplinas ligadas à lexicografia. Porém acreditamos que 

mudanças estão sendo feitas nos currículos das universidades do Brasil. 

Sendo assim, demos empreendimento ao desafio de estudar a lexicografia, 

analisando verbetes sob a ótica de duas teorias: o Metadiscurso e a Multimodalidade. 

Nesta pesquisa, analisamos alguns dos verbetes de dois dicionários escolares, o 

Aurélio Júnior (AJ) e o Dicionário Didático (DD), eleitos, entre outros, pelo PNLD para 

compor o acervo nas escolas públicas do Brasil. O objetivo geral para esse intento foi 

o de analisar de que maneira as funções metadiscursivas se atualizam nos diversos 

recursos semióticos inerentes aos verbetes de dois dicionários escolares de Língua 

Portuguesa. Como específicos elegemos os seguintes objetivos: (1) analisar os 

recursos metadiscursivos multimodais nos verbetes dos dicionários em questão; (2) 

descrever os elementos considerados multimodais presentes na microestrutura dos 

verbetes; (3) comparar os elementos diferenciadores dos paradigmas, expressos por 

recursos metadiscursivos multimodais, no interior dos verbetes. 

Fizemos uma análise do metadiscurso da microestrutura dos dois 

dicionários – sob uma perspectiva interativa guiando nossa investigação –, e das 

categorias metadiscursivas que atuam nos dicionários, através dos esquemas 

classificatórios de Hyland (2007) e Moraes (2005). A ênfase de nossa análise se 

ancorou sobre como essas categorias poderiam colaborar no conteúdo das 

informações dispostas dentro do verbete, mais precisamente na microestrutura, e 

quais recursos metadiscusivos multimodais guiariam o leitor na interação deste com 

o texto lexicográfico. 

Para analisar no texto lexicográfico os recursos multimodais, consideramos 

dois dos três aspectos dos significados composicionais do texto, ou seja, para a 
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análise da composição visual elegemos dois dos três valores informacionais da 

metafunção composicional, a saliência e o enquadramento, com base na Gramática 

do Design Visual de Kress e van Leeuwen (2006). Mas ressaltamos que o foco recaiu 

mais na saliência, visto que, a nosso ver é o que mais se sobressai como aspecto da 

multimodalidade para o verbete. 

Ao considerarmos que o texto lexicográfico é construído de várias 

semioses, então reconhecemos que não só as imagens dos dicionários compõem a 

sua semioticidade, mas também todos os recursos verbais e não-verbais (visuais) 

possíveis nesse tipo de texto, que trazem sentido ao mesmo, como símbolos, sinais, 

pontuação, recursos tipográficos etc. Assim, podemos dizer que os dois dicionários se 

revelam multimodalmente através dos seus construtos, e que de fato esses artifícios 

auxiliam no metadiscurso do texto como um todo, revelando os significados implícitos, 

e também interagindo com os aspectos verbais. Ao partir dessa conclusão, 

observamos que o metadiscurso da microestrutura dos dicionários foi elaborado 

visando às necessidades dos estudantes de ensino básico, considerando-se um certo 

limite do conhecimento linguístico. É mister que reconheçamos que quando não há a 

imagem, que ilustra o conteúdo das definições, ou quando se tem, mas com restrições, 

há um prejuízo na compreensão da informação em sua totalidade, pois estamos nos 

referindo a alunos que já interagem muito rápido com os meios visuais, precisando 

deles para completar o entendimento sobre determinado vocábulo que ficou obscuro 

para sua percepção. 

Ainda, retomando as questões elencadas no primeiro parágrafo dessa 

conclusão, podemos citar que, apesar de a análise ter tido um viés comparativo, não 

foi nossa intenção desmerecer qualquer um dos dicionários das análises, portanto 

cabendo aqui ressaltar alguns pontos relevantes do Quadro 5, que revelou itens 

importantes que mostraram algumas diferenças e semelhanças gerais em alguns 

diferenciadores de paradigmas (elementos multimodais) e de recursos 

metadiscursivos. Diante de nossa exposição, dizemos que nossos objetivos foram 

alcançados, e que nossas questões de pesquisa foram respondidas na medida em 

que mostramos no percurso da análise os recursos multimodais utilizados pelos 

dicionários, como os símbolos que funcionam como sinalizadores de um paradigma; 

os sinais tipográficos diferenciadores, que ora indicam uma saliência, ora um 

enquadramento; os esclarecedores do metadiscurso, que se dividem em 

reformuladores verbais e visuais. Vimos que a multimodalidade do texto lexicográfico 
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atua diretamente no seu metadiscurso: um símbolo, uma pontuação ou uma cor, 

mudança de nuances de cor, quer explicar algo que não está expresso em palavras. 

Assim se pode observar como essas duas teorias se aliam com finalidades 

semelhantes.  

Após a exposição das teorias que nos embasaram, e finalmente a análise 

de nosso corpus, acreditamos que o dicionário escolar possa ter novos olhares, pois 

a partir desse estudo podemos reconhecer que os recursos multimodais assumem 

valores metadiscursivos que auxiliam na compreensão dos paradigmas no interior dos 

verbetes, daí porque denominamos nosso tema de metadiscurso multimodal. Isso 

pode ser percebido sem muito esforço ao observarmos a disposição dos elementos 

construtores na montagem dos verbetes. Esses elementos de construção são 

compostos de diferentes semioses que se articulam entre o verbal e o não verbal, 

revelando o todo significativo da comunicação.  

Partindo do exposto e de que todo texto é multimodal e possui marcas 

particulares que o identificam, muitas vezes, como pertencente a um gênero ou outro, 

com possibilidades de apresentar diferentes nuances que o objetivam pelo modo de 

investigação de seus elementos, ou o subjetivam pela capacidade interpretativa de 

seu leitor, é que podemos vislumbrar diferentes alternativas de pesquisá-lo e analisá-

lo.  

Dizemos, portanto, que é possível avançar nas pesquisas sobre o texto 

lexicográfico levando-se em consideração o que já foi produzido. Assim, deixamos 

como sugestão para futuros trabalhos a realização de uma análise que se possa, além 

de investigar os recursos metadiscursivos multimodais verbais e não verbais, 

acrescentando novas perspectivas, também possa criticar, sob determinados 

parâmetros, os modos como esses mesmos parâmetros são apresentados no 

contexto de um dicionário destinado a um ensino básico, pois os construtos da 

informação podem, algumas vezes, potencializá-la, limitá-la ou dificultar sua 

compreensão, apesar de acreditarmos que não são estes últimos o desejo dos 

lexicógrafos, porque os modos semióticos, assim como o metadiscurso, são utilizados 

com o intuito de contribuir para a construção da mensagem e o eficaz entendimento 

desta, porém há que saber utilizá-los da maneira mais adequada ao tipo de leitor. 

Essa dissertação nos trouxe a oportunidade de refletir sobre o dicionário 

escolar sob seus aspectos teóricos quando nos apoiamos em trabalhos de outros 

pesquisadores, afim de adquirir embasamentos que sustentassem nossa intenção 
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dissertativa, e práticos, quando analisamos o corpus dos dicionários. Foi uma 

experiência que nos enriqueceu bastante, então desejamos que sejam trilhadas 

futuras pesquisas nesse mesmo caminho, e que os estudiosos da área lexicográfica 

possam ver esse trabalho dissertativo, senão como fonte, pelo menos como 

inspiração. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PÁGINA DAS ABREVIATURAS DO DICIONÁRIO AURÉLIO JÚNIOR 

Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
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ANEXO B – CONTINUAÇÃO DA PÁGINA DE ABREVIATURAS DO DICIONÁRIO 

AURÉLIOJÚNIOR 

 
Fonte: Dicionário Aurélio Júnior, 2011 
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ANEXO C – PÁGINA DAS ABREVIATURAS E SÍMBOLOS DO DD 

 
Fonte: Dicionário Didático, 2009 


