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        Definindo o vocábulo: dicionário 

Fonte: Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea  

(Academia das Ciências de Lisboa/Fundação Calouste 

Gulbenkian), 2 vols.  Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa 

e Editora Verbo, 2001 (Coordenador do Dicionário: João 

Malaca Casteleiro). 

    “ Dicionário  [ trans.fonética] s.m. [Do Lat. Medieval 

dicionarium, do lat, dicto-, -ónis ‘palavra’ 

 1. Livro de referência em que se fornecem informações, 

com a categoria gramatical, as acepções, os registros, a 

forma correspondente noutros idiomas… sobre palavras 

e expressões de uma língua, apresentando-as de acordo 

com uma ordem convencional, geralmente alfabética.” 

 



Tipos de Dicionários citados no Dicionário 

da Academia das Ciências de Lisboa 

Dicionário Bilíngue   Dicionário Eletrônico 

Dicionário Enciclopédico  Dicionário Inverso 

Dicionário Monolíngue  Dicionário Multilíngue 

Dicionário Analógico           Dicionário Vivo 

Dicionário Contrastivo 

Dicionário de Dificuldades e Ambiguidade 

Vocabulário Ortográfico  

Dicionários Especializados e muitos outros tipos 



Continuação: 
 

       Definindo: o vocábulo: dicionário 

 

 

 

 

2. Livro que reúne um conjunto de palavras 

selecionadas de acordo com áreas temáticas, zonas 

geográficas em que são usadas, percularidades da 

língua.  + de medicina, + de pintura, + de 

regionalismos, + de calão, + de sinônimos, + de 

antônimos, + de etimologia, + de verbos, + de citações, 

+ de provérbios. 

  

3. Conjunto de palavras usadas habitualmente por 

um grupo social ou por uma pessoa  individualmente. 



        Alguns comentários sobre o vocábulo 

 

“DICIONÁRIO”      

 

    1. 

  “ O dicionário, em certos meios, é tão 

desconsiderado como as palavras obscenas que o 

crítico pudibundo repele. Contudo não poderíamos 

trabalhar sem ele, como não poderíamos trabalhar 

sem couro ou tijolos se fôssemos sapateiros ou 

pedreiros.”  

(Graciliano Ramos, Linhas Tortas, “Dois Mundos”. 



Alguns comentários sobre o vocábulo 
 

“DICIONÁRIO”  

2. 

O chamado “pai dos burros” da expressão do povo  

tem de ser mesmo paternal, simples, dando-nos o  

valor e o significado das coisas, sem pretenções,  

capaz da mais franca intimidade, generoso, probo,  

fácil.”  

José Lins do Rego (1901-1957) “Poesia e vida- 

um dicionário”. 



3. “O Dicionário pode ser o “pai dos burros”, mas só 

pessoas inteligentes o consultam.” (Júlio Camargo, A 

Arte do Sofismo: 915 epigramas e adágios. 1988). 

4. “The dictionary is not designed by women for 

women’s exercise of imagination. It is a basic laugh at 

women, a book which sets forth a category system, a 

way of knowing ourselves and our relationship with 

the rest of the earth. It is not only a hostile system for 

women, but it is constantly referred to as the only 

system.” C. Kramarae, 

   Punctuating the dictionary: International Journal of 

the Sociology of Language. 94:135-154, 1992. 

Alguns comentários sobre o vocábulo 
 

“DICIONÁRIO”  



Lembrando tempos passados:  

Travessia Acadêmica 

 

 1961-1962  Vinda ao Brasil. Bolsa Fulbright, USP. 

Projeto de pesquisa: Euclides da Cunha.      

  1962   A Disciplina de Linguística se torna obrigatória 

nos Cursos de Letras no Brasil. 

  1965  Retorno ao Brasil. Participação no Primeiro 

Seminário Brasileiro de Orientação Linguística, Rio, 

Edifício MEC.  
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1966  Estudos Linguísticos: Revista de Linguística Teórica 

(artigos de Aryon Rodrigues, Geraldo Cintra, Francisco 

Gomes de Matos/ organizado por J. Mattoso Câmara Jr, 

Ayron Rodrigues e Francisco Gomes de Matos). Artigo de 

Ayron: “Tarefas de Linguística Aplicada no Brasil” 

 1966, março:  Fundação de Centro de Linguística 

Aplicada, Yázigi, 

 1970  Linguística na Unicamp (IFCH); 1978 no IEL 

 1970  Fundação do LAEL, na PUC-SP  

 1970  Residência fixa no Brasil 

 

 

 



A presença de atividades acadêmicas no Brasil (1960-2015)    
 

Do Zero ou menos a Mais e MUITO MAIS ao longo dos anos  

   
Linguística                   Aquisição da primeira língua 

Língua de Sinais  Estudos da Tradução 

Lexicologia   Terminologia 

Psicolinguística  Etimologia 

Ensino de Línguas  Estudo de Leitura 

Tradução    Psicologia 

Linguística Indígena Sociolinguística 

Descrição Linguística do Português (e outros idiomas) 



Pesquisa de campo: A Rotulação de Itens Lexicais 

Supostamente Gíricos em Dicionários de Língua Portuguesa: 

Um Estudo Comparativo. 
 

 Cadernos PUC, no. 5:41-72, EDUC/Cortez Editora, 1980. 

 
Quadro 1 

Amostra dos primeiros dez (10) dos trinta e seis verbetes 

analizados em 18 obras lexicográficas: 

Item             Vocábulo                        Significado 

01               abacaxi                    coisa trabalhosa  

02               bacana                     notável, excelente  

03               bagunça                   desordem, confusão  

04               baita                         enorme, grande 

  

 



Item             Vocábulo                        Significado 

 

05              barbeiro                    mau condutor de veículos   

06              bate-papo                 conversa despreocupada 

07              à beça                       em grande quantidade 

08              biruta                       pessoa adoidada, irriquieta 

09              broto                         menina entre 14-18 

10              cafundó                     lugar ermo e retirado 



Pesquisa de campo: A Rotulação de Itens 

Lexicais Supostamente Gíricos em 

Dicionários de Língua Portuguesa: Um 

Estudo Comparativo.  
           Número de dicionários consultados  18 

           1911- 1979 

 

 1911 Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 

Cândido de Figueiredo, Lisboa, 

 

  1939-40 Grande e Novíssimo Dicionário da 

Língua Portuguesa, Laudalino Freire e J.L. 

Campos, Rio de Janeiro 
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      Continuação (Dicionários Consultados) 

                             1911-1979 

1941? Novo Dicionário Encyclopédico Luso-

Brasileiro ( Lello Universal), João Grave e 

Coelho Neto. 

 

1953   A Gíria Brasileira, Antenor Nascentes, 

Rio de Janeiro. 

 

1956   Novo Dicionário da Gíria Brasileira, 

Manoel Viotti, São Paulo. 
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           Continuação (Dicionários Consultados) 

                               1911- 1979 

1957 Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua 

Portuguesa, Hildebrando de Lima e 

Gustavo Silva, Rio de Janeiro.♫♫= A obra 

teve um grande número de edições ao longo 

dos anos. 

 

1961  Novo Dicionário Compacto da Língua 

Portuguesa. Antonio de Morais Silva, 

Lisboa. 

  

1965 Dicionário Brasileiro Contemporâneo, 

Francisco Fernandes, Porto Alegre. 

 

 

 

  

 

  

  

   



Dicionários consultados 

(continuação) 
Ano                        Título  do Dicionário                                       

Cidade de Publicação              Identificação da obra 

1965   Dicionário Escolar das Dificuldades            Rio de 

Janeiro        das Dificuldades da Língua Portuguesa, 

Cândido Jucá F.                           

  

1967  Dicionário Mor da Língua Portuguesa, Ilustrado.                

São Paulo, Cândido de Oliveira, et. al.   

 

 s.d. (1969?) Dicionário de Expressões Populares, Cid Franco  



Ano                        Título  do Dicionário                                       

Cidade de Publicação              Identificação da obra 

1970 Novo Dicionário Brasileiro Melhoramentos Ilustrado.    

São Paulo, Adalberto Prado e Silva et al.                   

 

1973   Dicionário da Gíria Brasileira   Rio de Janeiro    

Euclides Carneiro da Silva 

 

1974   Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa                               

Caldas Aulete. Rio de Janeiro   Hamilcar de Garcia 

  



Ano                        Título  do Dicionário                                       

Cidade de Publicação              Identificação da obra 

 

 1975 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Aurélio 

Buarque de Holanda Ferreira, Rio de Janeiro ♫ 

 

 

1977  Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Adalberto 

Prado e Silva et al. São Paulo (Mirador). 

                             

 

 1979  Pequeno Dicionário Enciclopédico, Antonio Houaiss                

Rio de Janeiro    Koogan Larousse. 

 

 





Rótulos usados nos dicionários de Língua Portuguesa 

Bras.= Brasileirismo    Chul.= Chulo  

Fam.= Familiar     Gír.= Gíria  

Fig.= Figurativo  

                           + = rótulo presente no dicionário  

                           -  = rótulo ausente no dicionário 

Pej. = Pejorativo     Pleb.= Plebeísmo  

Pop.= Popular     Reg. = Regional  

Vulg.= Vulgar 

a) O rótulo é  S. fig. = em sentido figurado.  

b) O Viotti não usa o rótulo regionalismo, propriamente dito; 

marca cada item de acordo com a região proveniente: Bahia, 

Minas Gerais.  

  

 



Voltando ao Quadro 1 (Slides 11 e12) 

Quadro 1: Amostra dos primeiros dez (10) dos trinta e 

seis verbetes analizados em 17 obras lexicográficas: 

Item           Vocábulo                   Significado 

01               abacaxi                    coisa trabalhosa  

02               bacana                     notável, excelente  

03               bagunça                   desordem, confusão  

 04              baita                          enorme, grande 



Item           Vocábulo                   Significado 

 

05              barbeiro                mau condutor de veículos   

06              bate-papo              conversa despreocupada 

07              à beça                    em grande quantidade 

08              biruta                    pessoa adoidada, irriquieta 

09              broto                      menina entre 14-18 

10              cafundó                  lugar ermo e retirado 



Qual foi o objetivo do trabalho sobre o uso de  

rótulos (ou etiquetas) nas obras lexicográficas? 

 Item 1 - abacaxi, rotulado como gíria por sete dicionários, 

é considerado 'brasileirismo' por um dicionário e 'popular' 

por outro.  

 Item 2 - bacana, rotulado como 'gíria' por seis dicionários e 

não registrado por seis outros, é abecedado sem rótulo por 

um único dicionário.  

 Item 3 - bagunça, rotulado como 'gíria' por sete dicionários 

e também considerado 'brasileirismo' por três compêndios, 

é dicionarizado sem rótulo por três dos livros consultados.  



 Item 4 - baita, rotulado como 'popular' por três dicionários e 

como 'brasileirismo' por cinco, é o único item neste quadro 

não rotulado como gíria. Dois dicionários, ambos publicados 

em Portugal, consideram o item 'brasileirismo do Norte'.  

 Item 5 - barbeiro, rotulado como 'gíria' por oito dicionários, 

é dicionarizado sem rótulo por dois dicionários, ao passo que 

um dicionário rotula o item de 'brasileirismo'.  

 Item 6 - bate-papo, um dos itens mais inconsistentes do 

quadro, rotulado como 'familiar' por três dicionários e como 

'popular' por dois, é dicionarizado sem rótulo por quatro 

compêndios. Os três publicados em Portugal não registram 

este item. 

Mais palavras e mais rótulos 



Mais palavras e mais rótulos 

 Item 7 - à beça, rotulado como 'gíria' por três dicionários, 

e como 'brasileirismo' por três outros, como 'brasileirismo 

popular' por um, e como 'brasileirismo familiar' por um 

outro, é dicionarizado sem rótulo por dois, não constando 

em dois outros dicionários.  

 Item 8 - biruta, não registrado por sete dicionários, é 

rotulado como 'popular' por três e como 'gíria' por dois.  

 Item 9 - broto, rotulado como 'popular' por quatro 

dicionários e como 'gíria' por três, não consta em cinco 

dicionários, ao passo que um único dicionário não rotula o 

item.  

 Item 10 - cafundó, um dos itens mais consistentes, é 

rotulado como 'brasileirismo' por oito dicionários ao passo 

que três não rotulam o item.  

 



     Mais conclusões sobre o uso de rótulos 

     A inconsistência de rotulação de alguns itens por parte 

dos dicionários, a não-rotulação de certos itens face à 

rotulação dos mesmos itens em outros dicionários 

contribui para deixar perplexos os leitores que consultem 

mais de um dicionário. O Dicionário Escolar, por exemplo, 

registra alguns itens enquanto exclui outros, todos 

rotulados ora 'gíria', ora 'popular', ora 'familiar' por outros 

dicionários. Alguns exemplos de itens registrados pelo 

Dicionário Escolar são os itens em (3):  

            (3) bagunça, baita, bate-papo, à beça, colar, dar o 

fora, embalar, gaita, trouxa. Se o leitor for consultar dois 

dicionários, por exemplo, o Aurélio e o Melhoramentos, 

verificará que ambos utilizam os mesmos rótulos 'gíria', 

'familiar', e 'popular'. Todavia, recebem a rotulação de 

'popular' no Melhoramentos estes itens:          



            (4) baita, biruta, broto , enquanto estes itens são 

rotulados como 'brasileirismo gíria' pelo Aurélio.  

 Concomitantemente são 'gíria' para o Melhoramentos 

os itens em:  

            (5) barbeiro, à beça, ao passo que barbeiro não é 

rotulado pelo Aurélio e à beça é rotulado como  'brasilei-

rismo familiar'. 

 

Comentário de um leitor: os vocábulos baita e forrobodó 

são arcaicos. 



E o termo “Gíria”? Vamos problematizar 

Pergunto:  

Em que contexto a oração seguinte seria entendida? 

        “Oi, meu!   Não é pescoço, não!” 

 Leitura sugerida sobre a noção de gíria:  

  C.C.Eble, Slang & Sociability.  

Raleigh: University of North Carolina Press, 1996. 

       Slang is often seen as a lesser form of language, one that is 

simply not as meaningful or important as its 'regular' counterpart. 

Connie Eble refutes this notion as she reveals the sources, poetry, 

symbolism, and subtlety of informal slang expressions.   

     “A gíria de outrora pode ser ex-gíria hoje”    (Schmitz 1980) 



Um pouco de linguística indígena   

    Plenamente ciente do título desta disciplina 

(Métodos de Campo em Linguística Antropológica), 

gostaria de compartilhar um observação feita por 

Peter Farb no livro Word Play: What Happens when 

People Talk  (New York: Bantom Books, 1975).  

   Segundo Farb, os índios apaches na década de 

1930 utilizaram a terminologia para o corpo 

humano no seu próprio idioma para classificar um 

novo item cultural (para eles) --- o automóvel. 

 



Palavras do Apache: o Corpo Humano e 

o Automóvel (Farb,1975:212) 

   Termos da anatomia 

humana no apache 

 daw         “queixo”  

 woe         “ombro” 

 Gun         “mão e braço” 

 kal           “coxa e  nádegas”  

 ke            “pé”    

 chun        “costas” 

 jnda         “olho”  

Termos usados  

para o automóvel 

para-choque 

para-lamas 

roda dianteira 

para-lamas 

roda traseira 

chassi        

farol 





Palavras de cor 
 

Fonte:  A. Lehrer, Semantic Fields and Lexical 

Structure.  

Amsterdam: North Holland Publishing Co., 1974. 



 

 

Que tal o estudo das raízes e afixos do português?: 

Mexendo com a morfologia 
 
 

  

 

Outra Pesquisa: Proposta para um dicionário 

de Raízes e Afixos do Português: “ A Proposal 

for a Portuguese Dictionary of Roots and Affixes”, 

Papers from the Euralexm Third International 

Congress, Budapest, 04-09 setembro,1988, 

Budapest:AkadÉmiai Kiadó, Hungria.  

 



                        Esquema do artigo 

1. An overview of Portuguese word-formation 

2. Some innovations in Luso-Brazilian lexicography 

3. The organization of a root and affix dictionary of 

     Portuguese 

 4. Possible contribution of the proposed dictionary 

      References 

   O projeto foi motivado em parte pela consulta ao 

      Dicionario Morfológico da Língua Portuguesa.  

   (E. Heckler et al. (eds.). São Leopoldo, Unisinos, 1984)  

 

 



Comentários sobre o Dicionário de  Raízes e Afixos 
 

Schmitz (1990)                             

Objetivo do trabalho: 

Morfologia do português e outros idiomas. 

Quais raízes aceitam exclusivamente sufixos? 

Quais raízes aceitam exclusivamente prefixos? 

Com a ajuda da linguística de corpus, seria possível 

eliminar fósseis linguísticos, isto é, formas 

arcaicas.  Exemplos: esvaziar ou vaziar? Afear ou 

enfear? 



 

      Mais comentários e um resultado que chegou 

                    mais tarde na carreira  

Estudar a metaforização de certos raízes: balroa, 

penca, balde, cafua, chouriço, bodega, calacre,  

panturra, canhão, culhão, borracha, espinafre e 

outros.  

                              Um resultado feliz 

2006 “O Pitoresco Prazer de um Verbo”: (Derivados   

de Substantivos,os Denominais Assumem 

Metáforas para lá de Sugestivas). Revista Língua 

Portuguesa. No. 8: 46-47, 2006. 
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Listagem de Raízes e afixos (Schmitz) 

palha            empalhaço, empalhador 

                     empalhar,  espalhar 

                     despalhar, paleáceo 

                     paleiforme, palhada 

                     palheiro, palheta 

                     palhetão, palhete (i) 

                     palhete (ii), palhinha 

                     palhoça 

Palhação      palhaçada                              

      









Alguns exemplos do glossário de  

Linguística Aplicada  P→I 

abandono (curso),                      attrition 

desistência, esquecimento 

abandono de mensagem           message abandonment,  

                                                    dropping  

abordagem                                 approach 

abordagem analítica                   ? 

abordagem cognitiva                  ? 

abordagem do código      

abordagem etnográfica               ? 

abordagem  humanística            ? 

 



a priori syllabus                    planejamento a priori 

abilities continuum               contínuo de capacidades 

ability grouping                     agrupamento por capacidades 

academic achievement          ?? 

acceptability judgement         ?? 

accuracy                                  ? 

achievement behavior             ? 

achievement/ progress test     ?     

Alguns exemplos do glossário de  

Linguística Aplicada  P→I 



Glossários: ferramentas importantes  

para a compreensão de textos: 

Na área de literatura: 

Pepetela:  Jaime Bunda (Agente secreto)  

                   Rio de Janeiro, Editora Record, 2003. 

Angolismos:  bófia (polícia secreta), borlista (quem pede 

carona), bubu (camisa larga para homem, moda da África 

Ocidental), calundus (espíritos), djin (gênio). 

Mia Couto: Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra.  

          São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

Moçambicanismos: famba! - Vai-te embora! bazuca  (garrafa 

de cerveja de tamanho grande), naganga  (feiticeiro), mulungu 

(branco)   





Outros livros de H.A.Welker 

O Uso dos Dicionários: Panorama das Pesquisas 

Empíricas.  Brasília: Thesaurus Editora, 2006. 

 

Uma pequena Introdução à Lexicografia. Brasília: 

Thesaurus Editora, 2004. 



Um vade-mecum: vozes dos Lexicógrafos Brasileiros  



Outros especialistas na área de lexicografia  

                        no Brasil       

                Maria Teresa      

Bidderman 

           Francisco da Silva 

Borba 

           Ieda Alves 

           José Horta Nunes 
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                   Duas obras lexicográficas  

                            favoritas 

1. Sidney I. Landau, Dictionaries:The 

Art and Craft of Lexicography. 

Cambridge: CUP, 1984. 

2. Carla Marello, Dizionari Bilingui 

(con schede sul dizionari italiani 

per francese, inglese, spagnolo, 

tedesco.Bologna: Zanichellli, 1989. 
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         Pesquisa sobre o Dicionário Bilíngue 

J. R. Schmitz, “Suggestions for Improving Bilingual 

Dictionaries of English”. Anais V Enpuli, vol.II: 384-

400.  (17 a 22 de julho de 1983, PUC-SP, 1984). 

_________, “Reflexões sobre Dicionários Bilíngues Inglês-

português decorridos 23 anos”. In: C Xatara, C. 

Bevilacqua e P. Humblé, Lexicografia Pedagógica: 

Pesquisa e Perspectivas. Florianópolis, SC: Centro de 

Comunicação e Expressão, Departamento de Língua 

e Literatura Estrangeira, Núcleo de Tradução, 2008. 

 

http://www.clip.ufsc.br/Lexicoped.pdf  



Conclusões sobre os Dicionários Bilíngues 

Ao comparar o artigo publicado em 1984 e um retorno ao 

tema em 2008, concluí o seguinte: 

“Com base na minha análise dos três volumes do 

Larousse Mini, Essencial e Avançado, sinto-me 

autorizado a dizer que o  Dicionário como conjunto 

representa uma melhora desde os anos 80 do século 

passado. Tentei mostrar que houve um avanço no 

estudo da arte de elaboração de DBs com respeito ao (i) 

tratamento de falsos cognatos (nos volumes Mini e 

essencial, e (ii)-(iii)→ 



Continuação:  Pesquisa sobre Dicionários 

Bilíngues 

 (ii) a inserção de notas de uso 

gramatical (Mini e  essencial), (iii) a 

apresentação de elementos culturais 

em forma de boxes (no volume 

avançado), voltados para a cultura 

anglo-americana e também para a 

brasileira e (iv)→ 
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Artigos (Schmitz,1984, 2008) - [ continuação ] 

e (iv) à elaboração de verbetes nos quais os dois idiomas 

estão presentes como no caso de verbete  meliante: 

         meliante [TF] mf- 1. [marginal] vagabond. 

          2. ladrão thief. 3. [patife] scoundrel  

                                  *** 

Fiz a seguinte pergunta, no artigo de 2008: Qual é, em 

resumo, a deficiência maior observada nos três volumes 

estudados?  

A obra carece de um prefácio detalhado para a instrução 

dos utentes. O prefácio mostra como usar a obra, mas 

não explica a utilidade das inovações, especialmente os 

boxes culturais. O Dicionário respeita a cultura 

brasileira e a promove. 

TF = transcrição fonética 



Escrevendo Resenhas: Aprendendo a ser 

              crítico construtivo e não “destrutivo” 

Resenha 1:  “Alguns comentários sobre o Dicionário  

Houaiss de Sinônimos e Antônimos (Instituto Antonio  

Houaiss, Mauro Salles Villar), Rio de Janeiro,2003, 

953p. Revista Signótica (Universidade Federal de  

Goiás), vol; 20, no. 2: 497-506. 

 

Resenha 2:  “Resenha do Dicionário da Língua  

Portuguesa Contemporânea. Academia das Ciências  

de Lisboa, D.E.L.T.A. vol. 23, no. 1:139-149,2007. 



Resenha (1) do Dicionário Houaiss de 

Sinônimos e Antônimos (DHSA) 

A (minha) resenha foi crítica, talvez exagerada (após a 

releitura para esta apresentação,penso eu) ;  

A resenha foi rejeitada inicialmente por ser julgada 

texto laudatório. Uma resenha não é um resumo e não 

deve ser uma ação “corporativista”. Como usuário da 

obra, considerei procedente o seguinte (p. 500):  

      “Observa-se, à guisa de ilustração, o verbete  

grosseria ( p. 351= no dicionário):  

 



O verbete “grosseria” no DHSA 

1 aspereza: brutalidade, estupidez, grossura, rispidez, 
rudeza, selvageria.  

2 descortesia desafabilidade, desconsideração, impolidez, 

incivilidade, inconsideração, indelicadeza, má-educação.  

 Escrevi o que segue: 

 “Existe, todavia, muito mais informação a respeito do 

vocábulo “aspereza” (p. 72) ao alcance do consulente no 

dicionário em apreço. Um leitor preseverante que  consulta 

a própria entrada para este vocábulo  possivelmente 

ampliará o seu conhecimento lexical, pois a obra apresenta 

quatro a acepções com os respectivos sinônimos (sic) do 

vocábulo em tela:  

  Vamos ver tudo isso no slide seguinte: 



                             DHSA 

1. fig. acidez, […] a a.do vinho 2. fig. desarmonia, […] 

a a. de certos sons. 3. fig. desnível […] a a. do  

terreno 4. fig. […] a a. no trato 5. rugosidade […] a a. 

de uma lixa. (p. 72).  



Resenha 2: Dicionário da Lngua Portuguesa 

Contemporânea, 2001 

O trabalho foi dividido em quatro (4) partes: 

 

1. Apresentação.  

2. A macro-estrutura do Dicionário:  

     (i) Caracterização geral da obra;  

     (ii) As palavras do Dicionário;  

     (iii) Organização das entradas lexicais.  



27/04/15 3. Algumas inovações no Dicionário da Academia das 

Ciências de Lisboa:  

     (i) Transcrição fonética de uma variedade do portu-

guês falada em Portugal;  

      (ii) Verbetes dos verbos sem a subcategorização;  

      (iii) Desdobramento de entrada no caso de homo-

nímia entre verbo e substantivo e entre adjetivo e 

substantivo;  

      (iv) As co-ocorrências privilegiadas e combinatórias 

fixas;  

      (v) Apresentação de sinônimos e antônimos;  

      (vi) Etimologia,  

      (vii) As fontes bibliográficas no Início do dicionário.  



DCLP : Academia das Ciências de  

Lisboa (continuação) 

4. Possíveis e prováveis usuários do DLPC 

    Para reflexão, destaco (parte 3 (ii): Verbetes dos 

verbos sem a subcategorização (p. 145, da resenha). 

(I) 

Aurelio        Michaelis    Houaiss        Borba 

p. 1739        p. 1812        p. 2424          p. 1360 

vt.d               vt.d               t.d                 ação 

                                           t.d (fig.)         ação-processo  

                                           t.d bit.           processo 

                                           Int.                estado 





Dicionário de Epônimos e Topônimos da 

Língua Portuguesa (Schmitz 2014) 

Epônimos:  “Gente que “mora” nos dicionários.” 

  

Topônimos: “As pessoas que viram lugares nos  

dicionários.” : brie, edam, gouda, lacônico,  maionese 
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Tipos de Epônimos: 

1.De origem clássica e das mitodologias grega-romana 

    apolínário, apolíneas               homérico  

      asas de ícaro                               mito de sísifo 

        atlas                                                priapismo 

          caixa de Pandora                             prometéico                      

            fio de Ariadne                                      proteico 

             



                    Mais epônimos 

2. Período clássico  

              (pessoas que viveram, não  Mitológicios) 

    augustano 

      catalinárias 

        dracionianas 

          galênico 

             geometria euclideana 

3. Bíblicos 

      Bíblia de Gedeões         Lazarento   Matulsalém 

         Jeremiada                     Lazareto   (Metulsalém) 

            Salomônico                     Simonia 



                 Ainda Mais Epônimos 

Epônimos Brasileiros 

Abreugrafia   Bachianas Brasileiras 

   Amélia    Bauru 

     Aurélio          Biotônico Fontoura 

   Caloi 

               Caudas Alete 

                  Currículo (Plataforma) Lattes 



Para Finalizar, O verbete Gandula 

 GANDULA ▪ Este epônimo ingressou no português 

brasileiro graças à atuação do jogador de futebol 

argentino Bernardo Gandulla (1916-1999), que jogou no 

Clube de Regatas Vasco da Gama. O atacante Gandulla 

corria atrás das bolas chutadas pelos adversários para 

matar o tempo no intuito de manter os resultados do 

jogo. Dizem que o jogador também buscava as bolas dos 

times adversários e assim conquistou a amizade dos 

torcedores e dos jogadores. O sobrenome de origem 

italiana foi devidamente aportuguesado.  

    Fonte: John Robert Schmitz, Dicionário de Epônimos e 

Topônimos da Língua Portuguesa.  

    Curitiba: Editora Prismas, 2014, p. 107 



  
Muito Obrigado. Meus votos de pleno sucesso 

na vida acadêmica para vocês.   

 

   John Robert Schmitz 

                 john.schmitz@uol.com.br 

                  

 

  A vida como livro aberto!!! 

 Digitar google: Página pessoal de John 

Robert Schmitz para acessar alguns 

trabalhos e CNPq-Lattes 
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