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VARIANTES ORTOGRÁFICAS NOS DICIONÁRIOS ESCOLARES. 

 

Sarah Carime Braga Santana1 

 

Resumo: Os dicionários exercem um grande papel no ensino e aprendizado de qualquer 

pessoa durante sua vida escolar e fora dela. Esta pesquisa utiliza como corpus os 
dicionários escolares do tipo 4, a saber: Bechara (2011), Borba (2011), Geiger (2011), 
Houaiss (2011) e tem como objetivo analisar de que forma as variantes ortográficas 
presentes no dia a dia são apresentadas em cada um deles, de forma a verificar quais a 
adequação desses dicionários aos critérios utilizados na sua elaboração. Para tanto 
utilizamos como principais teóricos Gonçalves (2014) e Bugueño Miranda (2011) com base 
principalmente em conceitos sobre lexicografia e microestrutura. Apesar do tratamento dos 
dicionários escolares ser um assunto que gera grandes discussões, ainda são poucos os 
teóricos e as pesquisas voltadas apenas para essa área tão vasta. Avaliamos se, apesar de 
todos os critérios adotados pelos autores dos dicionários e pelo PNLD (Programa Nacional 
do livro didático) para aprová-las como obras adequadas ao contexto escolar e 
especificamente aos alunos no Ensino Médio e Profissionalizante, é possível encontrar 
contradições e divergências nessas obras. 

 

Palavras-chave: Lexicografia. Dicionários Escolares. Variantes Ortográficas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A inclusão do dicionário escolar no Programa Nacional do livro didático do 

Ministério da Educação e Cultura, doravante PNLD-MEC, ocorreu no ano de 2000. 

Na ocasião, segundo Gonçalves (2014, p.304) "com a participação de universidades 

públicas, o PNLD-MEC passou a selecionar obras que atendessem aos projetos 

pedagógicos das escolas, que por sua vez, foram adquiridas e distribuídas pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE." 

Ainda segundo a mesma autora, o PNLD-MEC passou por várias 

reformulações desde 2000, sendo que a última ocorreu em 2012, ocasião em que o 

referido programa aumentou a sua área de atuação e incluiu os dicionários 

especialmente destinados ao Ensino Médio (BRASIL.SEF/MEC, 2012 apud 

GONÇALVES, 2014, p. 305). A partir disso, houve uma classificação para a 
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utilização dos dicionários escolares: os dicionários do tipo 1 que são de uso do 1° 

ano do ensino fundamental, os do tipo 2 são destinados aos alunos do 2° ao 5° ano 

do Ensino Fundamental, do tipo 3 para estudantes do 6° ao 9° ano e, por fim , os do 

tipo 4 são voltados para o Ensino Médio. 

A palavra "dicionário", segundo Houaiss (2009), pode ser definido como:  

 
compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua 
(palavra, locuções, afixos etc.) ou de certas categorias especifica suas, 
organizadas em uma ordem convencionada, ger. alfabética, e que pode 
fornecer, além das definições, informações sobre sinônimos, antônimos, 
ortografia, pronuncia, classe gramatical, etimologia, etc. (HOUAISS, 2009 
p.682). 

 

Porém, existem vários tipos de dicionários e, podemos encontrar concepções 

diferentes para as mesmas palavras em cada um deles, por exemplo, em dicionários 

etimológicos – aqueles que fornecem a origem de cada palavra através de sua 

formação e evolução - e analógicos - reúnem as palavras por campos semânticos, 

ou por analogia a uma idéia -, uma vez que são, assim como os dicionários 

escolares específicos para certo tipo de público/leitor. Mas também não é difícil 

encontrar essa diferença em um mesmo verbete em dicionários do mesmo 

segmento e os dicionários escolares, mesmo mantendo um padrão - já que o acervo 

selecionado pelo PNLD possui critérios – não ficaram livres de diferenças entre eles. 

Os dicionários de tipo 4 utilizados do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, que aqui 

nos servirão como corpus para a pesquisa, de acordo com o Brasil.SEF/MEC (2012), 

tem um mínimo de 40.000 e máximo de 100.000 verbetes; e possuem uma proposta 

lexicográfica própria de dicionário de uso escolar, porém adequada às demandas 

escolares do ensino Médio, inclusive o profissionalizante. Ainda que esteja 

adequada às demandas escolares, vale investigar suas desigualdades e analisá-las, 

uma vez que elas estão em vários níveis. 

O objetivo principal dessa pesquisa não é apontar defeitos ou inadequações 

das obras a serem analisadas, mais sim, analisar alguns dos vários verbetes 

contidos nos dicionários: Bechara (2011), Borba (2011), Geiger (2011), Houaiss 

(2011), e relatar se há divergências nesses dicionários, que são voltados para o 

mesmo público e contam com distribuição em todo o país.  

Acreditamos que não é possível apontar um dicionário que seja mais 

completo, mesmo porque, além desse não ser nosso objetivo, devemos levar em 

conta o fato de cada dicionário atender a um requisito e cada autor utilizar uma 
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microestrutura diferente para a formação dessas obras, contudo, independente de 

como esta microestrutura está formada não é difícil encontrar contradições 

presentes nas entradas, um dicionário que afirme em suas primeiras paginas, tratar 

de um assunto de uma forma, pode ocasionalmente acabar tratando-os de outras 

formas, exemplificando uma falta de critérios na ocorrência dos verbetes. 

Infelizmente, ainda existem poucos estudos que se referem aos dicionários 

como um todo e menos ainda aos dicionários escolares, ainda mais pelo fato da 

Lexicografia ser uma ciência relativamente nova. Com isso, se torna inevitável o 

crescimento destes estudos, uma vez que esta área vem ganhando cada vez mais 

destaque e encontrando novos pesquisadores. Diante disso, conclui-se ser inevitável 

e essencial a exploração do tema, para ampliar o conhecimento do assunto e 

aumentar o número de pesquisas nessa área tão vasta. 

Para que fosse possível analisar de forma satisfatória tais dicionários, foi 

necessário escolhermos um aspecto específico e para tanto as variantes 

ortográficas nos servirão aqui como material de estudo. Dentre os milhares de 

verbetes inclusos nos dicionários escolares, selecionamos as seguintes entradas, 

escolhidas por nós aleatoriamente: abdome – abdômen; assoalho – soalho; assoprar 

– soprar; dependurar – pendurar; loiro – louro; parêntese – parêntesis; percentagem 

– porcentagem; relampejar – relampear e toicinho – toucinho. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com Margarita Correia (2008, p.13), “o dicionário é (ou deveria ser) 

um instrumento pedagógico, útil para a aprendizagem de uma língua estrangeira, 

mas também para o estudo da língua materna, na escola”. 

O Programa Nacional do Livro Didático define dicionário como: 

 

Dicionários são, portanto, descrições mais ou menos extensas, mais ou 
menos detalhadas, do léxico de um idioma. Resultam de crenças teóricas 
distintas, quanto à natureza da língua e/ou do léxico, e podem organizar-se 
de formas bastante diversas, visando públicos e objetivos distintos, na 
forma de uma determinada proposta lexicográfica. (BRASIL.SEF/MEC, 2012 
p.13) 

 

Para iniciar discussões sobre os dicionários escolares deve-se lembrar, 

primeiramente, o conceito de lexicografia que, de acordo com Houaiss (2009 p.1174) 
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nada mais é que “a técnica a de feitura de dicionários que consiste na elaboração 

dos mesmos, do seu vocabulário, na classificação dos vocábulos, na definição e 

descrição dos seus significados. 

Além desses conceitos, para a realização satisfatória das analises dos quatro 

(4) dicionários que foram indicados para o Ensino Médio e Profissionalizante, faz-se 

necessário a definição de microestrutura. portanto, segundo Medina Guerra (apud 

Gonçalves, 2014) 

 

[...] a definição de microestrutura considera o verbete como a unidade 
mínima autônoma em que se organiza o dicionário, formado pelo lema, que 
é a unidade léxica descrita, e pelas informações sobre essa unidade já a 
microestrutura, pode ser definida como “a ordenação dos elementos que 
compõem o verbete”. A partir disso, pode-se considerar que, o lema e todo 
o conjunto de informações que estão ligadas ao lema formam o verbete do 
dicionário. (MEDINA GUERRA, 2003 apud GONÇALVES, 2014, p. 306) 
 

 

Para Lara (2004, p. 142), no plano microestrutural, os dicionários de língua 

portuguesa apresentam dois tipos de problemas: os problemas que podem ser 

chamados de "estruturais" ou de apresentação da informação e os problemas 

relativos à qualidade da informação fornecida.  

Bugueño Miranda (2011) também tratam o assunto. Toda informação no 

artigo léxico deve ser discreta e discriminante. Bugueño Miranda (2011, p.188), 

defendem que por informação discreta entende-se: informação que corresponde a 

um fato de norma. Por informação discriminante entendemos: toda informação que 

permite ao consulente tomar uma decisão em relação à dúvida que procura resolver 

com a consulta ao dicionário. 

Essa microestrutura que forma os dicionários contém varias informações 

relacionadas aos verbetes, como separação silábica, marcações de silabas tônicas, 

diminutivos, aumentativos e a escolha das informações contidas nos dicionários é 

feitas de acordo com publico que se pretende atingir.  

Os dicionários de Tipo 4, por serem destinados ao Ensino médio, de acordo 

com o BRASIL.SEF/MEC ( 2012 p.13), registram o maior número possível de 

acepções, associadas à classificação gramatical e, em sua maioria, indicam 

sinônimos, antônimos e parônimos. Assinalam também a pronúncia padrão de 

palavras, registram a classificação gramatical de cada uso de um vocábulo, apontam 

conjugações e a transitividade dos verbos, anotam regências nominais e verbais e 
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informam marcas de uso, além do nível de linguagem envolvido: formal; informal; 

coloquial; pejorativo entre outros e assinalam também as variantes ortográficas.  

Ademais, sobre as variantes ortográficas, Nicola (1989, p.46) aduz que a 

grafia procura representar os sons da língua sob a forma escrita. Porém esta não 

reproduz todas as variações da fala, portanto a forma como as palavras são 

grafadas é resultado de uma convenção escrita. O autor, afirma ainda que “a 

ortografia prescreve a maneira correta de escrever as palavras, baseada nos 

padrões cultos do idioma.” 

No Brasil, as regras ortográficas oficiais são definidas pela Academia 

Brasileira de Letras e os principais documentos que regem a escrita são: o 

Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa; o Formulário Ortográfico (aprovado 

em 1943); a Lei Federal nº 5765, de 18 de dezembro de 1971; o decreto Legislativo 

do Senado Federal nº 54, de 18 de abril de 1995, que aprova o Acordo Ortográfico 

de 1990. Mesmo com leis e decretos vigentes para regulamentar a escrita no Brasil, 

é possível encontrar uma quantidade enorme de palavras que variam 

ortograficamente e traduzem duplas ou múltiplas formas de grafias dos vocábulos.   

Segundo Sabóia (1998, apud LIMA, 2006, p. 57), a variação ortográfica diz 

respeito às variações inscritas sob a chancela oficial como é o caso de 

“cobarde/covarde”. Tais variações ocorrem por razões óbvias, uma vez que a língua 

é dinâmica e está constantemente mudando. Coutinho (1974, apud LIMA, 2006, p. 

57), diz que “as leis fonéticas são princípios constantes, universais e norteadores da 

evolução dos vocábulos”. Ainda de acordo com o mesmo autor: 

 

os fonemas se alteram do mesmo modo, sempre que se acham em 
idêntico meio e circunstância., daí o caráter de constância das leis 
fonéticas. As modificações das palavras provêm, principalmente, de 
dois fatores: a imperfeição das imagens auditivas e a incapacidade de 
reproduzir com fidelidade os sons ouvidos. É natural que na 
transmissão da linguagem um dos órgãos exagere ou retenha sua 
ação, que um músculo execute com certa preguiça ou lentidão, com 
vigor ou rapidez um movimento, fazendo com que a linguagem não 
seja transmitida por um todo contínuo. (COUTINHO, 1974, apud 

LIMA, 2006, p. 57) 
 

A existência de variantes não é um fato novo, já que o natural da língua é 

variar, embora, muitas vezes esse fato seja ignorado e até negado, mesmo que as 

variantes estejam presentes nos dicionários de uso corrente de língua portuguesa, 

atingindo, sobretudo, termos das línguas de especialidade.  
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Como participante de práticas discursivas, o acesso aos dicionários escolares 

nas práticas pedagógicas representa o aumento do conhecimento na formação do 

aluno. Assim, ele é visto como integrante de práticas discursivas, o dicionário 

constitui-se em produtivo instrumento linguístico de que cidadãos leitores e 

produtores de textos dispõem para construir e reconstruir redes de significações e, 

para se constituir como sujeitos. A seguir, apresentaremos nossas análises. 

 

3 NOSSAS ANÁLISES  

 

Para uma analise de como as variantes ortográficas são registradas nos 

dicionários escolares, faremos uma breve exposição dos dicionários que compõem o 

corpus de nossa pesquisa, explicitando como é o tratamento das variantes em cada 

um deles. Após verificarmos como são tratadas as variantes nas obras 

selecionadas, passemos a análise de nosso corpus, para tanto, selecionamos um 

total de nove (9) palavras. Como afirmamos, tal escolha foi feita de maneira 

totalmente aleatória. São elas:abdome – abdômen; assoalho – soalho; assoprar – 

soprar; dependurar – pendurar; loiro – louro; parêntese – parêntesis; percentagem – 

porcentagem; relampejar – relampear e toicinho – toucinho. 

O Houaiss (2011) ocupa-se das definições e etimologias, com a ortoépia, 

plurais de palavras terminadas em –ão, -n, -x, plural de palavras compostas e das 

estrangeiras, femininos, aumentativos e diminutivos irregulares, timbre da vogal 

tônica, quando se altera no plural, divisão silábica, superlativos absolutos sintéticos, 

irregulares ou eruditos, particípios verbais duplos, sinônimos e modelos de 

conjugação verbal, englobando assim 41.243 verbetes e 1.496 locuções.  

Sobre as variantes ortográficas, apresenta a forma como as mesmas são 

inseridas nas divisões Chave de uso e Como é este dicionário. Na primeira está 

identificada como entrada multipla2 “as.so.bi.o ou as.so.vi.o”. No segundo, temos:  

 

1.1 No caso de variantes próximas ou puramente gráficas, com 
estatística de uso semelhante ou aproximada e mesmo nível de uso, 
utilizaram-se entradas múltiplas. Todas as vezes que este múltiplo 
não vier imediatamente anteposto ou posposto ao verbete em que 

                                                           
2
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está definido, a palavra ganha entrada autônoma, meramente 
remissiva, na nominata alfabética do dicionário. 
Vejamos o exemplo a seguir, retirado da obra  
 

 

 

 

(HOUAISS, 2011, p. VII – IX 

 

A partir disso temos no Houaiss (2011), a seguinte inscrição dos verbetes 

selecionados: 

Abdome – Abdomên 

ab.do.me ou ab.dô.men [pl.: abdômenes e (B) abdomens] s.m.no 
homem e em outros animais vertebrados, parte do corpo entre o 
tórax e a bacia („cavidade‟); barriga, ventre [ETIM: lat. abōmen, ĭnis 
„id.‟] (p. 68) 

Assoalho – Soalho 
 

as.so.a.lho s.m. piso de madeira ou similar [ETIM: regr. de 
assoalhar] (p. 117) 
 
so.a.lho s.m. assoalho [ETIM: lat. *solăcŭlum, dim. de sŏlum, i 
„parte achatada e inferior de um todo‟] (p. 886) 

Assoprar – Soprar 
 

as.so.prar v.{mod. 1} t.d.,t.d.i e int.soprar [ETIM: a- (protético) + 
soprar] (p. 113)  
 
so.prar v.{mod. 1} t.d. e int. 1 expelir o ar dos pulmões com força 
em certa direção □ t.d.2 fazer mover-se com sopro <s. o pó>3 
apagar com sopro <s.uma vela>4 encher de ar por meio de sopro, 
fole etc <s. um balão>t.d. e t.d.i 5 (prep. a)dizer em voz baixa 
(lição, resposta etc) <s. a alternativa certa> 
[ETIM:lat.sufflo,as,āvi,ātum,āre „id.‟] (p. 932) 

Dependurar – 
Pendurar 

de.pen.du.rar v. {mod. 1} t.d. e pron. pendurar [ETIM: de- + 
pendurar](p. 382) 
 
pen.du.rar v.{mod. 1} t.d. 1 suspender e fixar distante do chão (a 
prego, corda, gancho etc.) <p. a toalha no gancho>no gancho é 
circunstância que funciona como complemento 2 B infrm. dar como 
garantia; penhorar 3 B deixar de pagar (conta) ← pagar □ pron. 4 
(prep. de) estar suspenso; pender 5fig. B (prep. em) usar por muito 
tempom <p.-se no telefone>← largar, deixar [ETIM: lat. lusitânico 
pendorare, lat.medv. *pendŭlare, der. de pendŭlus] (p. 806) 

Loiro – Louro 
 

¹loi.ro adj.s.m. ¹louro ²loi.ro s.m. ²louro. (p. 687) 
 
¹lou.ro s.m. 1 o loureiro 2 a folha dessa árvore, muito us. como 
condimento 3 a cor amarelo-tostada ou entre o dourado e o 
castanho claro 4 indivíduo que tem o cabelo com essa tonalidade ■ 
adj. 5 que tem a cor amarelo-tostada ou entre o dourado e o 
castanho-claro (diz-se esp. De cabelo 6 diz-se dessa cor <a cor 
l.>cf. loro [ETIM: do lat. laūrus,i, ou us „loureiro, coroa de louros, 
vitória, palma‟] (p. 688) 
 
²lou.ro s.m. papagaio („ave‟) cf. loro [ETIM: contrv.,talvez do maori 
nori „id.‟] (p. 688) 

Parêntese – pa.rên.te.se s.m. ou pa.rên.te.sis s.m.2n. 1 palavra, frase ou 

as.so.bi.o ou as.so.vi.o 

as.so.vi.oASSOBIO 
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Parêntesis período intercalados num texto para acrescentar informação 
adicional 2 cada um dos sinais de pontuação () que delimitam essa 
frase ou período 3 fig. desvio do assunto; digressão [ETIM: gr. 
Parénthesis,eōs „ação de intercalar‟] (p.794) 

Percentagem - 
Porcentagem 

per.cen.ta.gem ou por.cen.ta.gem s.f. 1 proporção calculada 
sobre cem unidades de qualquer coisa [simb.: %] <calcular a p. do 
lucro>2  pagamento, lucro, comissão expressa nessa proporção 
<ganhou uma pequena p. na negociação> [ETIM: ing. percentage 
„id‟ e contr. da loc. Por cento <lat. per „por‟ e centum „cento‟ + -
agem>. (p. 808) 
por.cen.ta.gem s.f.PERCENTAGEM (p. 835) 

Relampejar – 
Relampear 

re.lam.pe.jar v.{mod.1} ou re.lam.pe.ar  v. {mod. 5} int 1 
produzeir-se relâmpago ou série deles.nesta acep., é impessoal, 
exceto quando fig. 2 brilhar de repente, fulgurar nesta acep., só 
us. na 3°p., excetoquando fig. [ETIM: re- + lampejar e relampo 
„infirm. relâmpago‟ + -ear. (p. 894) 

Toicinho - Toucinho 

toi.ci.nho s.m.  TOUCINHO. (p. 990) 
 
tou.ci.nho ou toi.ci.nho s.m.gordura de porco, que fica por baixo 
da pele, com ou sem o respectivo couro [ETIM: segundo 
Corominas, prov. Derivado do lat. tŭcca „caldo gorduroso‟, de orig. 
céltica, donde tuccētum „carne de porco conservada em salmora]. 
(p. 995) 

Quadro 1: Palavras selecionadas retiradas do Houaiss (2011) 

 

Ao observarmos o quadro acima, percebemos que alguns casos não estão de 

acordo com o que o próprio dicionário propôs. As palavras “soalho” e “assoalho”, por 

exemplo, não possuem entradas remissivas ou nenhuma outra característica que 

indique as palavras como variantes ortográficas. O mesmo acontece com “pendurar” 

e “dependurar” e, nesse caso, a definição de dependurar é pendurar, porém também 

não há a indicação de variação. "Soprar” e “assoprar” estão na mesma situação da 

anterior,temos ainda a palavra “loiro” que não possui definição e nem remissiva. A 

forma como ocorre a inscrição destes verbetes pode facilmente confundir os alunos 

que recorrem a este dicionário, uma vez que estes não possuem instrução para lidar 

com a forma em que algumas palavras estão dispostas no dicionário. No caso de 

Houaiss (2011) (quadro 1), cinco das nove palavras selecionadas por nós, seguem o 

proposto pelo próprio dicionário em suas páginas iniciais. Este dicionário também 

não indica porque faz preferência, por exemplo, de “percentagem” a “porcentagem”, 

qual seria a motivação para alguns verbetes possuírem entrada autônoma e outros 

apenas remissiva. 

Já Borba (2011) está organizado de forma a estimular a pesquisa vocabular e 

a reflexão sobre o uso da língua, estabeleceu-se um conjunto de 58.237 entradas, 

além de 283 ilustrações. Todas as palavras são rotuladas pela classe a qual 
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pertence e insere a variação ortográfica através da Organização dos verbetes em 

que utiliza o seguinte exemplo:  

 

    VARIANTES EM FORMA DE FREQUÊNCIA 

 

      (BORBA, 2011, p. XII) 

 

As palavras selecionadas estão dispostas da seguinte maneira neste 

dicionário: 

Abdome – 
Abdômen 

ABODOME/ABDÔMEN ab∙do∙me/ab∙dô∙menSm ventre;barriga.* A 
primeira forma é muito usada em LR; a segunda, predomina em LJ. 
Ambas são registradas pelo VOLP. (p. 03) 

Assoalho – Soalho 
ASSOALHO as∙so∙a∙lhoSm piso de tábuas. (p. 123) 
 
SOALHO v. assoalho(p. 1294) 

Assoprar – Soprar 

ASSOPRAR v. soprar. (p. 124) 
 
SOPRAR/ASSOPRAR so∙prar/as∙so∙prarVt1 fazer esfriar com 
sopro: Ele sopra o café antes de tomar. 2encher com ar provindo 
dos pulmões; inflar: soprar bexigas para a festa 3 movimentar com 
sopro; deslocar: assoprar as cinzas do ferro antigo 4 apagar com 
sopro: Quando a luz retornou, soprou as velas. 5expelir: soprar a 
fumaça do cigarro 6 ativar com sopro; avivar: A velha assopra o 
fogo. 7dar forma com sopro: O artesão sopra a peça de cristal. 8 
fazer soar ( instrumento de sopro): O músico sopra o sax. (Xadr) 9 
torar a pedra do adversário, se ele deixou de fazer certa jogada: 
Agora eu assopro seu peão. (+para)10 favorecer; bafejar: A sorte 
soprou para ele. (...+a) 11 dizer em voz baixa; sussurrar: Soprou ao 
colega o resultado da conta. Vi12 respirar; bufar: Nervoso, o animal 
assoprava. 13 deslocar-se com certa força: O vento sopra lá fora. 
Sm14 sopro: o soprar do vento na noite gelada.≥ as velinhas fazer 
aniversário. (p. 1306) 

Dependurar – 
Pendurar 

DEPENDURAR de∙pen∙du∙rarVt(...+em) 1 colocar em lugar elevado 
de modo que fique suspenso; pendurar: dependurar a roupa no varal 
[Pron] (+em) 2 suspender-se; pendurar-se: dependurar-se nos 
galhos de cipó 3 ficar suspenso; pender: A neve dependura-se na 
beira do telhado.(p. 742) 

Loiro – Louro 
 

LOIRO v. louro1. (p. 854) 
 
LOURO1/LOIRO lou∙ro/loi∙roAdjque tem a cor entre o dourado e o 
castanho claro; amarelo tostado: um copo de cerveja loira; cabelos 
louros Sm2 essa cor: cabelos tingidos de louro 3 pessoa que tem os 
cabelos dessa cor: Aquela loira alta era sua prima. (p. 856) 
 
LOURO2 lou∙roSm[Co] 1 pequena árvore de folhas compridas e 
aromáticas; loureiro 2 as folhas dessa árvore, usadas como 
condimento: Colocava louro no assado de filé [Ab] [PI] 3 galardão; 
prêmio: Se melhorar, recebe os louros. (p. 742) 
 

ENFREAR/ENFRENAR 
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LOURO3  lou∙ro (Orduv) Smpapagaio (1) :O louro assustou-se e 
voou para o telhado. (p. 742) 

Parêntese – 
Parêntesis 

PARÊNTESE pa∙rên∙te∙seSm1 sinal gráfico ( ) com que se isolam 
frases ou expressões para marcar citações: Você deve primeiro 
efetuar as operações que estão indicadas dentro dos parênteses. 2 
destaque ou ressalva para assunto paralelo ao que vem sendo 
tratado: Desejo abrir um parêntese para registrar minha discordância 
de decisão.(p. 1029) 
 
PARÊNTESIS pa∙rên∙te∙sisSmparêntese. * É forma muito pouco 
usada. (p. 1029) 

Percentagem - 
Porcentagem 

PORCENTAGEM por∙cen∙ta∙gem Sf 1 parte proporcional calculada 
sobre uma quantidade de cem unidades: Na França há fabricas cuja 
porcentagem de eliminação alcançada é de 90%. 2 parte de uma 
quantia em dinheiro a que alguém faz jus como comissão ou 
participação, expressa proporcionalmente a cem: É inevitável que 
uma porcentagem maior dos resíduos urbanos seja tratada.(p. 1096) 
 
PERCENTAGEM per∙cen∙ta∙gem Sf porcentagem* Forma muito 
pouco usada.(p. 1055) 

Relampejar – 
Relampear 

RELAMPEJAR re∙lam∙pe∙jarVt 1fazer manifestar-se rapidamente: 
Os olhos relampejam raiva.Vi[Unip] 2 ocorrer com a rapidez do 
relâmpago: Atentados relampejam. Ideias relampejam. 3brilhar 
repentinamente; faiscar: Os olhos relampejam. Joias relampejam. 
[Imp] 4produzir-se um conjunto de relâmpagos: Relampejava muito 
ontem quando chegamos. * Mais usado relampaguear e 
relampear. 
(p. 1197) 
RELAMPEAR re∙lam∙pe∙ar Vi relampejar. (p. 1197) 

Toicinho - 
Toucinho 

TOICINHO v. toucinho. (p. 1350) 
 
TOUCINHO/TOICINHO tou∙ci∙nho/toi∙ci∙nho (Esp) Sm 1 gordura que 
fica por baixo da pele do porco: O toucinho do porco já deve estar 
bem grosso. 2essa gordura usada como alimento: hambúrguer com 
toucinho.(p. 1353) 

Quadro 2: Palavras selecionadas retiradas de  Borba (2011) 
 

 
 Por sua vez, Borba (2011) indica que fará uma única entrada para as 

variantes, contudo as palavras “soalho”, “assoprar”, “loiro” e “toicinho” apresentam 

remissivas e o dicionário não explica o porquê da utilização deste critério. No 

entanto, usa as variações destas mesmas palavras para indicar a variante utilizada 

com maior frequência, mas por outro lado, as palavras “parêntesis” e “relampear” 

não possuem nenhuma remissiva às suas variantes e também não são apontadas 

como tal. O dicionário não inclui em suas entradas nenhum registro da variação 

ortográfica de “dependurar” que nos outros dicionários encontra-se como “pendurar”. 

O referido dicionário também não nos informa qual critério foi utilizado para definir 
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qual a palavra é utilizada com maior frequência, visto que o indicado pelo dicionário 

pode não ser condizente com a realidade do seu consulente.  

Bechara (2011) possui 51.210 entradas entre verbetes e locuções, informa a 

separação silábica com indicação da silaba tônica, classe gramatical e regência 

verbal, aponta regionalismo, estrangeirismos, sinônimos, antônimos, parônimos 

além da origem das palavras, registra os níveis de uso (popular, pejorativo, jocoso, 

etc) e ampla cobertura das áreas de conhecimento como Ecologia, Botânica, 

Zoologia, Física entre outros.  

O autor utiliza a entrada “Saiba mais sobre esse dicionário” para especificar e 

exemplificar a formação das entradas dos verbetese, é aí que se inserem as 

informações relacionadas às variantes ortográficas, indicado como 

Remissiva/Confronte3. O Bechara (2011, p. XII) oferece a seguinte informação sobre 

o tratamento dado às Variantes: "Quando um verbete contempla outro ou é uma 

forma preferencial, remetemos para ele (ou para o verbete principal)”  

 

 

 

 

 

Nesse dicionário as palavras que compõem o nosso corpus se inserem da 

seguinte forma: 

Abdome – 
Abdômen 

abdome (ab∙do∙me) [ô] sm. Anat. Parte do corpo humano e dos 
animais vertebrados situada entre o tórax e a bacia. * [Do lat. 
abdômen.] (p. 213) 
 
abdomen (ab∙dô∙men) sm. Ver abdome. [Pl.: abdômenes e 
abdomens.] (p. 213) 

Assoalho – Soalho 

assoalho (as∙so∙a∙lho) sm.Piso (de madeira, ladrilhos, etc.); soalho 
*[De a-2 + soalho (=`tábua para revestir ou formar um pavimento`).] 
(p. 302) 
 
soalho (so∙a∙lho) sm. Ver assoalho. *[Do lat. *solaculum, possiv.] (p. 
1054) 

Assoprar – Soprar 

assoprar (as∙so∙prar) v. int. td. ti. tda. Soltar o ar pela boca; soprar.  
ᵙAssopre aqui, que está ardendo. [Conjug. 1 assoprar] ®[Dea-

(protético) + soprar.] (p. 303) 
 
soprar (so∙prar) v. int.1 Exalar ar pela boca. td2 Dirigir sopro (1) 

                                                           
3
 Entradas remissivas são aquelas em que ao mencionar a palavra o dicionário indica a qual outro termo a 

palavra se assemelha ou remete. Já confronte uma outra forma utilizada para indica remissão á outra palavra.   

abdomen (ab.dô.men) sm. Ver abdome[Pl.: 

abdômenes e abdomens.] 
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para ou sobre (algo). ᵙsoprar uma vela. td3 Encher de ar por meio 
de sopro. td. int. 4Mover(-se) o ar. ᵙO vento começou a soprar. tda. 
5 Fig. Dizer em voz baixa. ᵙSoprou-lhe ao ouvido palavras de amor 
.td. tdi. int. 6 Soprar (5) (para alguém) resposta de prova ou exame. 
[Conjug. 1 soprar] ®[Do lat. vulg. *suplare (este do cláss. sufflare).] 
(p.1060) 

Dependurar – 
Pendurar 

dependurar (de∙pen∙du∙rar) v. td. tda. Pendurar: [Conjug 1 
dependurar] ®[Dede - + pendurar.] (p.487) 
 
pendurar (pen∙du∙rar) v. td. tda.1Suspender(-se) a certa altura do 
chão. ᵙpendurar a camisa (no cabide). td 2 Bras. Colocar no penhor. 
td 3 Bras. Comprar fiado. ᵙPendurou a conta do bar. [Conjug. 1 
pendurar] ®[Do lat. vulg. *pendulare.] (p. 911) 

Loiro – Louro 
 

loiro1(loi∙ro) sm. Ver louro1(p. 792) 

 
loiro2(loi∙ro)sm. Ver louro2(p. 792) 

 
loiro3 (loi∙ro)adj. sm. Ver louro3(p. 792) 

 
louro1(lou∙ro) sm.Bot. 1 Loureiro. 2 A folha dessa árvore. ᵙ“Lá vem o 
poeta com sua coroa de louro...” (Lulu Santos/ Hebert Vianna, 
“Assaltaram a gramática”). [Outra forma: loiro.]®[Do lat. laurus, i.] 
(p.793) 
 
louro2(lou∙ro) sm.Zool. Fam. Papagaio. ᵙ“...e os louros, à 
semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente...” 
(Aluísio de Azevedo, O cortiço).  [Outra forma: loiro] ®[De or. 
controv.] (p.793) 
 
louro3(lou∙ro) adj. 1 Que tem a cor amarelada (refe-rindo-sea 
cabelos, pelos). 2 Diz-se dessa cor. adj. sm3 eu ou quem tem 
cabelos dessa cor. ᵙQuem é a loura que estava com você? [Outra 
forma: loiro] ₹lourossm. Pl. 4 Triunfos conquistados; glórias, 
lauréis. ᵙ“...era mais um pendão que ia juntar aos louros de suas 
façanhas policiais.” (Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um 
sargento de milícias). [Outra forma: loiros.]®[De or. controv.] (p.793) 

Parêntese – 
Parêntesis 

parêntese (pa∙rên∙te∙se) sm.Gram. Cada um dos sinais de 
pontuação ( ) para delimitar palavra, frase ou período intercalados 
num texto. [Mais us. no pl.] ®[Do gr.  Parêntesis, eos.] (p. 899) 

Percentagem - 
Porcentagem 

porcentagem (por∙cen∙ta∙gem) sf. Ver percentagem. ®[Da loc. por 
cento + - agem] (p. 940) 
 
percentagem (per∙cen∙ta∙gem) sf. 1 Parte de um todo calculada 
sobre cem unidades; percentual. [Símb.: %.] 2 Parte da importância 
em dinheiro que alguémrecebe como lucro, comissão, etc.; 
percentual. [Pl.: percentagens.] [Oura forma: porcentagem.]®[Do ing. 
percentage.] (p. 913) 

Relampejar – 
Relampear 

relampejar (re∙lam∙pe∙jar) v. int1 Produzir(-se) relâmpago. [OBS.: 
Nesta acp. é us. na 3ª pess. Do sing. e nas formas nominais.]tdint2 
Fig. Lançar com rapidez ou brilhar intensamente como um 
relâmpago. [Conjug. 1 relampegar] ®[Derelampo + - ejar, ou re - + 
lampejar, possiv.] (p. 999) 

Toicinho - 
Toucinho 

toicinho(toi∙ci∙nho) sm. Ver toucinho. (p. 1095) 
 
toucinho (tou∙ci∙nho) sm. Gordura de porco. [Outra forma :toicinho.] 
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®[Do lat. *tuccinum (lardum), possiv.] (p. 1100) 

Quadro 3: Palavras selecionadas retiradas de Bechara (2011) 

 

Bechara (2011) diz tratar os verbetes que possuem variantes ortográficas a 

partir de remissivas, porém as palavras “assoprar” e “dependurar” não possuem 

remissiva às suas formas variantes, por conseguinte, as palavras “relampejar” e 

“parêntese” não possuem nem sequer variantes ortográficas de acordo com as 

inserções deste dicionário. O dicionário, em suas páginas iniciais, diz que chamará 

atenção para a forma correta, porém não define qual critério para a definição dessa 

forma correta. No entanto, o dicionário se utiliza de formas simples de definição para 

seus verbetes o que facilita as consultas. 

Por sua vez, Geiger (2011) dicionário contemporâneo da língua portuguesa 

(2011) possui 75.756 verbetes e 18.645 locuções. O autor afirma que a obra possui 

enunciados de definição descritivos e analíticos sempre que possível, em linguagem 

clara e acessível, empregando palavras e termos que constituem entradas, indica 

regionalismos, estrangeirismos e níveis de uso e rubricas das áreas de 

conhecimento. Além disso, os termos apresentados como sinônimos ampliam a 

riqueza vocabular para aquela mesma acepção e já tendo sido definidos ali mesmo, 

carecem de uma entrada própria, a menos que sejam relevantes quanto à 

frequência de uso ou quanto a outros significados, casos em que tem entradas 

próprias.  

Apesar de dar todas essas informações, este dicionário não nos informa como 

será o tratamento das variantes ortográficas, porém ao consultá-lo, encontramos a 

ocorrência dos seguintes registros de variantes:  

Abdome – 
Abdômen 

abdome (ab.do.me) sm. 1Anat. Região entre o tórax e a bacia no 
corpo humano e dos outros animais vertebrados; BARRIGA; 
VENTRE 2Zool. Parte posterior do corpo de alguns invertebrados, 
esp. dos artrópodes: OPISTOSSOMA [F:Do lat. abdômen, inis. TB 
abdômen] * ~agudo Pat Grave distúrbiono abdome, com  
erijecimento e dores, e que exige cirurgia de urgência.(p. 231) 
 
abdômen(ab.dô.men) sm. Ver abdome [Pl.: abdomens e (p. us. no 
Brasil) abdômenes.(p. 231) 

Assoalho – Soalho 

assoalho(as.so:a.lho) sm. 1 Cons. Piso de madeira (em tábuas ou 
tacos) de uma construção. 2 Cons. Piso de qualquer material [F.:as-³ 
+ soalho. Do lat. *solaculum dim. de solum „solo‟. Hom/Par.:assoalho 
(sm), assoalho (fl. De assoalhar); soalho (sm.), soalho (fl. De 
soalhar. Tb. soalho.] (p. 347) 
 
soalho(so:a.lho)sm. Ver assoalho. ~caveiradoAquelas cujas tábuas 
formam desenhos geográficos. (p. 954) 
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Assoprar – Soprar 

assoprar(as.so.prar) O mesmo que soprar.(p. 356) 
 
soprar(so.prar) v.1 Soltar sopro; exalar ar pela boca 2 Soprar 
dirigindo o sopro para o interior de ou sobre (algo) [td.:Soprar um 
machucado/ a poeira/ uma vela/ bola de encher/ apito] 3  Soltar junto 
com a expiração [td.:Soprar a fumaça de um cachimbo.] 4 Mover (-
se), agitar (-se) como um sopro [td.: A brisa soprava a relva.] [int.: O 
vento soprava forte.] 5Fig. Dizer em voz baixa [td.: soprar segredos.] 
6 Sussurrar informação para uma pessoa, para que esta pessoa 
possa responder a questões que não sabe [td.: Soprou a resposta 
bem baixinho.] [tdi. + a: Num exame vestibular, soprava a uma 
amigo (a resposta certa)  ´[F.: do lat.sufllare, posv. pelo lat. vulgar. 
*suplare. Tb.: assoprar Hom./Par.: sopro (fl.), sopro [ô] (sm.).] (p. 
924) 

Dependurar – 
Pendurar 

pendurar(pen.du.rar) v. 1 Pôr ou fixar (algo) acima do chão [td.: 
Pendure a toalha para secar.] [tda.: Pendurou a roupa no varal.] 2 
Estar pendente [ta.:Uma enorme gaiola de arame pendurava-se no 
teto.] 3 Ficar suspenso; suspender-se [tda.: O menino gosta de se 
pendurar nos galhos.] 4  Estar colocado a grande altura sobre um 
plano vertical ou inclinado [ta.: ”Sintra pendura-se pela montanha 
entre lençóis de águas-vivas...” (Alexandre Herculano, Arras por foro 
de Espanha)]. (p. 999) 

Loiro – Louro 
 

louro(lou.ro) 1 indivíduo que tem o cabelo com essa tonalidade ou 
ainda a cor amarelo-tostada ou entre o dourado e o castanho 
clarobn   9 2 pequena árvore de folhas compridas e aromáticas.(p. 
868) 

Parêntese – 
Parêntesis 

parêntese(pa.rên.te.se) sm.sm2n. 1 Gram. Elemento assessório 
(palavra, fraseetc) intercalado num texto e que forma um sentido à 
parte. 2  Cada um dos sinais de pontuação () us. para indicar essa 
intercalação. (p. 988) 
 
parêntesis (pa.rên.te.sis) sm.Ver parêntese. (p. 988) 

Percentagem - 
Porcentagem 

percentagem (per.cen.ta.gem) sf. Ver Porcentagem [Pl.: -gens.]. (p. 
1008) 
 
porcentagem (por.cen.ta.gem) sf. 1 Parte de um todo expressa em 
centenas. (p. 1009) 

Relampejar – 
Relampear 

relampear(re.lam.pe.ar) v.td int.O mesmo que relampejar. (p. 1154) 
 
relampejar(re.lam.pe.jar) v. 1 Ocorrer um relâmpago ou uma 
sequência de relâmpagos; 
RELAMPAR;RELAMPEAR;RELAMPAGUEAR. 2 Fig. Passar ou 
brilhar como um relâmpago. (p. 1154) 

Toicinho - 
Toucinho 

toicinho(toi.ci.nho)sm.Gordura de porco, o mesmo que toucinho. (p. 
1345) 
 
toucinho(tou.ci.nho) sm.  A gordura que lhe fica subjacente à pele. 
Cul. Iguaria cujos principais ingredientes são ovos e açúcar. (p. 
1345) 

Quadro 4: Palavras selecionadas retiradas Geiger (2011) 

 

 A partir do quadro acima pode-se notar que as palavras não tem uma 

uniformidade: “abdômen”, “soalho”, “parêntesis” e “percentagem” possuem 
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remissivas para “abdome”, “assoalho”, “parêntese” e “porcentagem” 

respectivamente, porém as palavras “assoprar”, “relampear” e “toicinho” não 

apresentam remissivas e por fim, “dependurar” e “loiro” não constam no dicionário, 

ou seja, de acordo com esta obra, “pendurar” e “louro” não possuem nenhum tipo de 

variação ortográfica.   

Após a verificação de cada dicionário individualmente, torna-se necessário, 

também, no âmbito desse trabalho, fazemos um paralelo entre as quatro obras por 

nós selecionadas. Pudemos verificar que cada dicionário registra as variantes 

ortográficas de diferentes formas. Todos os dicionários apontam “abdômen” 

(apêndice A) como variante de “abdome”, porém no dicionário Houaiss (2011) as 

palavras “assoalho” e “soalho” (apêndice B) possuem entradas individuais e 

nenhuma característica que as definam como variante ortográfica, contudo, nos 

outros dicionários (Borba (2011), Bechara (2011)  e o Geiger (2011)), as palavras 

“assoalho” e “soalho” apresentam remissivas, o mesmo caso acontece com 

“assoprar” (apêndice C) que não apresenta remissiva, ou qualquer outra 

característica que a coloque como variante, apenas em  Borba (2011).  

Já entre aqueles que usam o critério de frequência para fazer suas entradas,  

Borba (2011) aponta “dependurar” (apêndice D) como de uso mais frequente, já o 

Geiger (2011) diz que “pendurar” seria o mais usado. Nestes dicionários, as palavras 

“pendurar” (no caso de Borba (2011)) e “dependurar” (em Geiger (2011)) não 

constam no dicionário. Esse fato nos gerou duvida de qual realmente usar levando 

em consideração que nenhum dos dois faz referência de como definiram o critério 

da frequência. Em outro caso, temos que em Houaiss (2011), em Geiger (2011) e 

em Borba (2011) inserem como variante de “parêntese” (apêndice E) o verbete 

“parêntesis” e o Bechara (2011) sequer apresenta essa variante ortográfica. Geiger 

(2011) não inscreve a palavra “loiro” (apêndice F) como entrada autônoma e nem 

como variante ortográfica de “louro” e Bechara (2011) faz o mesmo com “relampear” 

(apêndice G) .  Por fim, “toicinho” (apêndice I) é tratado como sinônimo de “toucinho” 

em Geiger (2011), já que ele coloca sua definição como “o mesmo que toucinho”.  

Com tantas diferenças, entre seus verbetes, uma atividade qualquer de 

ensino e aprendizagem de língua Portuguesa em que um aluno use os quatros 

dicionários irá gerar dificuldades, uma vez que, em alguns casos não há indicação 

de variação ortográfica em um dicionário e no outro há, em outros casos as palavras 

variantes não constam em todos os dicionários. Além disso, esses fatores são 
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agravados pela falta de informação sobre por que isso ocorre com umas e não com 

outras palavras dentro do mesmo dicionário.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir deste trabalho conclui-se que,nos dicionários que compõem o nosso 

corpus, é possível perceber que cada um se refere às variações ortográficas de uma 

forma diferente e um deles não indica nem mesmo como essas variações serão 

tratadas. Esse fato gera inúmeras duvidas, já que várias informações sobre o 

tratamento dessas variações são omitidas. 

 Outro fator que pode causar duvidas ao consulente (aluno e/ou professor) é a 

diversidade de critérios utilizados pelos autores dos dicionários escolares. 

Acreditamos que esse fato, aliado ao despreparo dos professores e a ausência da 

Lexicografia nos currículos escolares dos cursos de Letras podem, sem dúvida, 

dificultar as consultas a essas obras lexicográficas.  

 E, por fim, ao analisarmos estes quatro dicionários percebemos a importância 

da lexicografia na sala de aula, uma vez que, o estudo da mesma atenderia à 

necessidade de todos os professores. O aumento dos estudos lexicográficos e 

principalmente a inserção dos mesmos nos cursos de graduação passariam a ser 

um subsídio importante para auxiliar o trabalho dos professores. A lexicografia 

também representa um campo muito vasto de estudos e merece mais atenção em 

todas as situações a que pode se aplicar.  
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Apêndice A – Comparativo das palavras “Abdome – Abdômen” em Houaiss (2011), 

Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011).   

Abdome – 
Abdomên 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

ab.do.me ou 
ab.dô.men [pl.: 
abdômenes e (B) 
abdomens] s.m.no 
homem e em outros 
animais 
vertebrados, parte 
do corpo entre o 
tórax e a bacia 
(„cavidade‟); 
barriga, ventre 
[ETIM: lat. abōmen, 
ĭnis „id.‟] (p. 68) 

ABODOME/ABDÔ
MEN 
ab∙do∙me/ab∙dô∙me
nSm 
ventre;barriga.* A 
primeira forma é 
muito usada em LR; 
a segunda, 
predomina em LJ. 
Ambas são 
registradas pelo 
VOLP. (p. 03) 

abdome (ab∙do∙me) 
[ô] sm. Anat. Parte 
do corpo humano e 
dos animais 
vertebrados situada 
entre o tórax e a 
bacia. * [Do lat. 
abdômen.] (p. 213) 
 
abdômen(ab∙dô∙me
n) sm. Ver abdome. 
[Pl.: abdômenes e 
abdomens.] (p. 213) 

abdome (ab.do.me) 
sm. 1Anat. Região 
entre o tórax e a 
bacia no corpo 
humano e dos 
outros animais 
vertebrados; 
BARRIGA; 
VENTRE 2Zool. 
Parte posterior do 
corpo de alguns 
invertebrados, esp. 
dos artrópodes: 
OPISTOSSOMA 
[F:Do lat. abdômen, 
inis. TB abdômen] * 
~agudo Pat Grave 
distúrbiono 
abdome, com  
erijecimento e 
dores, e que exige 
cirurgia de 
urgência.(p. 231) 
 
abdômen(ab.dô.me
n) sm. Ver abdome 
[Pl.: abdomens e (p. 
us. no Brasil) 
abdômenes.(p. 231) 
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Apêndice B – Comparativo das palavras “Assoalho - Soalho” em Houaiss (2011), 

Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Assoalho – Soalho 
 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

as.so.a.lho s.m. 
piso de madeira ou 
similar [ETIM: regr. 
de assoalhar] (p. 
117) 
 
so.a.lho s.m. 
assoalho [ETIM: lat. 
*solăcŭlum, dim. de 
sŏlum, i „parte 
achatada e inferior 
de um todo‟] (p. 
886) 

ASSOALHO 
as∙so∙a∙lhoSm piso 
de tábuas. (p. 123) 
 
SOALHO v. 
assoalho(p. 1294) 

assoalho(as∙so∙a∙lh
o) sm.Piso (de 
madeira, ladrilhos, 
etc.); soalho *[De a-

2 + soalho (=`tábua 
para revestir ou 
formar um 
pavimento`).] (p. 
302) 
 
soalho(so∙a∙lho) 
sm. Ver assoalho. 
*[Do lat. 
*solaculum, possiv.] 
(p. 1054) 

assoalho(as.so:a.lh
o) sm. 1 Cons. Piso 
de madeira (em 
tábuas ou tacos) de 
uma construção. 2 
Cons. Piso de 
qualquer material 
[F.:as-³ + soalho. 
Do lat. *solaculum 
dim. de solum 
„solo‟. 
Hom/Par.:assoalho 
(sm), assoalho (fl. 
De assoalhar); 
soalho (sm.), 
soalho (fl. De 
soalhar. Tb. 
soalho.] (p. 347) 
 
soalho(so:a.lho)sm
. Ver assoalho. 
~caveiradoAquelas 
cujas tábuas 
formam desenhos 
geográficos. (p. 
954) 
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Apêndice C – Comparativo das palavras “Assoprar - Soprar” em Houaiss (2011), 

Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Assoprar – Soprar 
 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

as.so.prar v.{mod. 
1} t.d.,t.d.i e 
int.soprar [ETIM: a- 
(protético) + soprar] 
(p. 113)  
 
so.prar v.{mod. 1} 
t.d. e int. 1 expelir o 
ar dos pulmões 
com força em certa 
direção □ t.d.2 fazer 
mover-se com 
sopro <s. o pó>3 
apagar com sopro 
<s.uma vela>4 
encher de ar por 
meio de sopro, fole 
etc <s. um 
balão>t.d. e t.d.i 5 
(prep. a)dizer em 
voz baixa (lição, 
resposta etc) <s. a 
alternativa certa> 
[ETIM:lat.sufflo,as,ā
vi,ātum,āre „id.‟] (p. 
932) 

ASSOPRAR v. 
soprar. (p. 124) 
 
SOPRAR/ASSOPR
AR 
so∙prar/as∙so∙prarVt
1 fazer esfriar com 
sopro: Ele sopra o 
café antes de 
tomar. 2encher com 
ar provindo dos 
pulmões; inflar: 
soprar bexigas para 
a festa 3 
movimentar com 
sopro; deslocar: 
assoprar as cinzas 
do ferro antigo 4 
apagar com sopro: 
Quando a luz 
retornou, soprou as 
velas. 5expelir: 
soprar a fumaça do 
cigarro 6 ativar com 
sopro; avivar: A 
velha assopra o 
fogo. 7dar forma 
com sopro: O 
artesão sopra a 
peça de cristal. 8 
fazer soar ( 
instrumento de 
sopro): O músico 
sopra o sax. (Xadr) 
9 torar a pedra do 
adversário, se ele 
deixou de fazer 
certa jogada: Agora 
eu assopro seu 
peão. (+para)10 
favorecer; bafejar: 
A sorte soprou para 
ele. (...+a) 11 dizer 
em voz baixa; 
sussurrar: Soprou 
ao colega o 
resultado da conta. 
Vi12 respirar; bufar: 
Nervoso, o animal 
assoprava. 13 

assoprar 
(as∙so∙prar) v. int. 
td. ti. tda. Soltar o 
ar pela boca; 
soprar.  ᵙAssopre 
aqui, que está 
ardendo. [Conjug. 
1 assoprar] ®[Dea-
(protético) + 
soprar.] (p. 303) 
 
soprar (so∙prar) v. 
int.1 Exalar ar pela 
boca. td2 Dirigir 
sopro (1) para ou 
sobre (algo). 
ᵙsoprar uma vela. 
td3 Encher de ar 
por meio de sopro. 
td. int. 4Mover(-se) 
o ar. ᵙO vento 
começou a soprar. 
tda. 5 Fig. Dizer em 
voz baixa. ᵙSoprou-
lhe ao ouvido 
palavras de amor 
.td. tdi. int. 6 
Soprar (5) (para 
alguém) resposta 
de prova ou exame. 
[Conjug. 1 soprar] 
®[Do lat. vulg. 
*suplare (este do 
cláss. sufflare).] 
(p.1060) 

assoprar(as.so.pra
r) O mesmo que 
soprar.(p. 356) 
 
soprar(so.prar) v.1 
Soltar sopro; exalar 
ar pela boca 2 
Soprar dirigindo o 
sopro para o interior 
de ou sobre (algo) 
[td.:Soprar um 
machucado/ a 
poeira/ uma vela/ 
bola de encher/ 
apito] 3  Soltar junto 
com a expiração 
[td.:Soprar a 
fumaça de um 
cachimbo.] 4 Mover 
(-se), agitar (-se) 
como um sopro [td.: 
A brisa soprava a 
relva.] [int.: O vento 
soprava forte.] 5Fig. 
Dizer em voz baixa 
[td.: soprar 
segredos.] 6 
Sussurrar 
informação para 
uma pessoa, para 
que esta pessoa 
possa responder a 
questões que não 
sabe [td.: Soprou a 
resposta bem 
baixinho.] [tdi. + a: 
Num exame 
vestibular, soprava 
a uma amigo (a 
resposta certa)  
´[F.: do lat.sufllare, 
posv. pelo lat. 
vulgar. *suplare. 
Tb.: assoprar 
Hom./Par.: sopro 
(fl.), sopro [ô] 
(sm.).] (p. 924) 
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deslocar-se com 
certa força: O vento 
sopra lá fora. Sm14 
sopro: o soprar do 
vento na noite 
gelada.≥ as 
velinhas fazer 
aniversário. (p. 
1306) 

 

Apêndice D – Comparativo das palavras “Dependurar - Pendurar” em Houaiss 

(2011), Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Dependurar – 
Pendurar 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

de.pen.du.rar v. 
{mod. 1} t.d. e pron. 
pendurar [ETIM: de- 
+ pendurar](p. 382) 
 
pen.du.rar v.{mod. 
1} t.d. 1 suspender 
e fixar distante do 
chão (a prego, 
corda, gancho etc.) 
<p. a toalha no 
gancho>no gancho 
é circunstância que 
funciona como 
complemento 2 B 
infrm. dar como 
garantia; penhorar 
3 B deixar de pagar 
(conta) ← pagar □ 
pron. 4 (prep. de) 
estar suspenso; 
pender 5fig. B 
(prep. em) usar por 
muito tempom <p.-
se no telefone>← 
largar, deixar 
[ETIM: lat. 
lusitânico 
pendorare, 
lat.medv. 
*pendŭlare, der. de 
pendŭlus] (p. 806) 

DEPENDURAR 
de∙pen∙du∙rarVt(...+
em) 1 colocar em 
lugar elevado de 
modo que fique 
suspenso; 
pendurar: 
dependurar a roupa 
no varal [Pron] 
(+em) 2 suspender-
se; pendurar-se: 
dependurar-se nos 
galhos de cipó 3 
ficar suspenso; 
pender: A neve 
dependura-se na 
beira do telhado.(p. 
742) 

dependurar 
(de∙pen∙du∙rar) v. 
td. tda. Pendurar: 
[Conjug 1 
dependurar] 
®[Dede - + 
pendurar.] (p.487) 
 
pendurar 
(pen∙du∙rar) v. td. 
tda.1Suspender(-
se) a certa altura do 
chão. ᵙpendurar a 
camisa (no cabide). 
td 2 Bras. Colocar 
no penhor. td 3 
Bras. Comprar 
fiado. ᵙPendurou a 
conta do bar. 
[Conjug. 1 
pendurar] ®[Do lat. 
vulg. *pendulare.] 
(p. 911) 

pendurar(pen.du.ra
r) v. 1 Pôr ou fixar 
(algo) acima do 
chão [td.: Pendure 
a toalha para 
secar.] [tda.: 
Pendurou a roupa 
no varal.] 2 Estar 
pendente [ta.:Uma 
enorme gaiola de 
arame pendurava-
se no teto.] 3 Ficar 
suspenso; 
suspender-se [tda.: 
O menino gosta de 
se pendurar nos 
galhos.] 4  Estar 
colocado a grande 
altura sobre um 
plano vertical ou 
inclinado [ta.: 
”Sintra pendura-se 
pela montanha 
entre lençóis de 
águas-vivas...” 
(Alexandre 
Herculano, Arras 
por foro de 
Espanha)]. (p. 999) 
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Apêndice E – Comparativo das palavras “Parêntese - Parênteses” em Houaiss 

(2011), Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Parêntese – 
Parêntesis 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

pa.rên.te.se s.m. 
ou pa.rên.te.sis 
s.m.2n. 1 palavra, 
frase ou período 
intercalados num 
texto para 
acrescentar 
informação 
adicional 2 cada um 
dos sinais de 
pontuação () que 
delimitam essa 
frase ou período 3 
fig. desvio do 
assunto; digressão 
[ETIM: gr. 
Parénthesis,eōs 
„ação de intercalar‟] 
(p.794) 

PARÊNTESE 
pa∙rên∙te∙seSm1 
sinal gráfico ( ) com 
que se isolam 
frases ou 
expressões para 
marcar citações: 
Você deve primeiro 
efetuar as 
operações que 
estão indicadas 
dentro dos 
parênteses. 2 
destaque ou 
ressalva para 
assunto paralelo ao 
que vem sendo 
tratado: Desejo 
abrir um parêntese 
para registrar minha 
discordância de 
decisão.(p. 1029) 
 
PARÊNTESIS 
pa∙rên∙te∙sisSmpar
êntese. * É forma 
muito pouco usada. 
(p. 1029) 

parêntese 
(pa∙rên∙te∙se) 
sm.Gram. Cada um 
dos sinais de 
pontuação ( ) para 
delimitar palavra, 
frase ou período 
intercalados num 
texto. [Mais us. no 
pl.] ®[Do gr.  
Parêntesis, eos.] (p. 
899) 

parêntese(pa.rên.t
e.se) sm.sm2n. 1 
Gram. Elemento 
assessório (palavra, 
fraseetc) 
intercalado num 
texto e que forma 
um sentido à parte. 
2  Cada um dos 
sinais de pontuação 
() us. para indicar 
essa intercalação. 
(p. 988) 
 
parêntesis 
(pa.rên.te.sis) 
sm.Ver parêntese. 
(p. 988) 
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Apêndice F – Comparativo das palavras “Loiro - Louro” em Houaiss (2011), Borba 

(2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Loiro – Louro 
 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

¹loi.ro adj.s.m. 
¹louro ²loi.ro s.m. 
²louro. (p. 687) 
 
¹lou.ro s.m. 1 o 
loureiro 2 a folha 
dessa árvore, muito 
us. como 
condimento 3 a cor 
amarelo-tostada ou 
entre o dourado e o 
castanho claro 4 
indivíduo que tem o 
cabelo com essa 
tonalidade ■ adj. 5 
que tem a cor 
amarelo-tostada ou 
entre o dourado e o 
castanho-claro (diz-
se esp. De cabelo 6 
diz-se dessa cor <a 
cor l.>cf. loro 
[ETIM: do lat. 
laūrus,i, ou us 
„loureiro, coroa de 
louros, vitória, 
palma‟] (p. 688) 
 
²lou.ro s.m. 
papagaio („ave‟) cf. 
loro [ETIM: 
contrv.,talvez do 
maori nori „id.‟] (p. 
688) 

LOIRO v. louro1. (p. 
854) 
 
LOURO1/LOIRO 
lou∙ro/loi∙roAdjque 
tem a cor entre o 
dourado e o 
castanho claro; 
amarelo tostado: 
um copo de cerveja 
loira; cabelos louros 
Sm2 essa cor: 
cabelos tingidos de 
louro 3 pessoa que 
tem os cabelos 
dessa cor: Aquela 
loira alta era sua 
prima. (p. 856) 
 
LOURO2 

lou∙roSm[Co] 1 
pequena árvore de 
folhas compridas e 
aromáticas; loureiro 
2 as folhas dessa 
árvore, usadas 
como condimento: 
Colocava louro no 
assado de filé [Ab] 
[PI] 3 galardão; 
prêmio: Se 
melhorar, recebe os 
louros. (p. 742) 
 
LOURO3  lou∙ro 
(Orduv) 
Smpapagaio (1) :O 
louro assustou-se e 
voou para o 
telhado. (p. 742) 

loiro1(loi∙ro) sm. Ver 
louro1(p. 792) 

 
loiro2(loi∙ro)sm. Ver 
louro2(p. 792) 

 
loiro3 (loi∙ro)adj. 
sm. Ver louro3(p. 
792) 

 
louro1(lou∙ro) 
sm.Bot. 1 Loureiro. 
2 A folha dessa 
árvore. ᵙ“Lá vem o 
poeta com sua 
coroa de louro...” 
(Lulu Santos/ 
Hebert Vianna, 
“Assaltaram a 
gramática”). [Outra 
forma: loiro.]®[Do 
lat. laurus, i.] 
(p.793) 
 
louro2(lou∙ro) 
sm.Zool. Fam. 
Papagaio. ᵙ“...e os 
louros, à 
semelhança dos 
donos, 
cumprimentavam-
se ruidosamente...” 
(Aluísio de 
Azevedo, O 
cortiço).  [Outra 
forma: loiro] ®[De 
or. controv.] (p.793) 
 
louro3(lou∙ro) adj. 1 
Que tem a cor 
amarelada (refe-
rindo-sea cabelos, 
pelos). 2 Diz-se 
dessa cor. adj. sm3 
eu ou quem tem 
cabelos dessa cor. 
ᵙQuem é a loura 
que estava com 
você? [Outra forma: 
loiro] ₹lourossm. 

louro(lou.ro) 1 
indivíduo que tem o 
cabelo com essa 
tonalidade ou ainda 
a cor amarelo-
tostada ou entre o 
dourado e o 
castanho clarobn   
9 2 pequena árvore 
de folhas compridas 
e aromáticas.(p. 
868) 
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Pl. 4 Triunfos 
conquistados; 
glórias, lauréis. 
ᵙ“...era mais um 
pendão que ia 
juntar aos louros de 
suas façanhas 
policiais.” (Manuel 
Antônio de Almeida, 
Memórias de um 
sargento de 
milícias). [Outra 
forma: loiros.]®[De 
or. controv.] (p.793) 

 

 

Apêndice G – Comparativo das palavras “Relampejar - Relampear” em Houaiss 

(2011), Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Relampejar – 
Relampear 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

re.lam.pe.jar 
v.{mod.1} ou 
re.lam.pe.ar  v. 
{mod. 5} int 1 
produzeir-se 
relâmpago ou série 
deles.nesta 
acep., é impessoal, 
exceto quando fig. 
2 brilhar de repente, 
fulgurar nesta 
acep., só us. na 
3°p., excetoquando 
fig. [ETIM: re- + 
lampejar e relampo 
„infirm. relâmpago‟ 
+ -ear. (p. 894) 

RELAMPEJAR 
re∙lam∙pe∙jarVt 
1fazer manifestar-
se rapidamente: Os 
olhos relampejam 
raiva.Vi[Unip] 2 
ocorrer com a 
rapidez do 
relâmpago: 
Atentados 
relampejam. Ideias 
relampejam. 
3brilhar 
repentinamente; 
faiscar: Os olhos 
relampejam. Joias 
relampejam. [Imp] 
4produzir-se um 
conjunto de 
relâmpagos: 
Relampejava muito 
ontem quando 
chegamos. * Mais 
usadorelampaguea
r e relampear. 
(p. 1197) 
RELAMPEAR 
re∙lam∙pe∙arVi 
relampejar. (p. 
1197) 

relampejar 
(re∙lam∙pe∙jar) v. 
int1 Produzir(-se) 
relâmpago. [OBS.: 
Nesta acp. é us. na 
3ª pess. Do sing. e 
nas formas 
nominais.]tdint2 
Fig. Lançar com 
rapidez ou brilhar 
intensamente como 
um relâmpago. 
[Conjug. 1 
relampegar] 
®[Derelampo + - 
ejar, ou re - + 
lampejar, possiv.] 
(p. 999) 

relampear(re.lam.p
e.ar) v.td int.O 
mesmo que 
relampejar. (p. 
1154) 
 
relampejar(re.lam.
pe.jar) v. 1 Ocorrer 
um relâmpago ou 
uma sequência de 
relâmpagos; 
RELAMPAR;RELA
MPEAR;RELAMPA
GUEAR. 2 Fig. 
Passar ou brilhar 
como um 
relâmpago. (p. 
1154) 
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Apêndice H – Comparativo das palavras “Percentagem - Porcentagem” em Houaiss 

(2011), Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Percentagem - 
Porcentagem 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

per.cen.ta.gem ou 
por.cen.ta.gem s.f. 
1 proporção 
calculada sobre 
cem unidades de 
qualquer coisa 
[simb.: %] <calcular 
a p. do lucro>2  
pagamento, lucro, 
comissão expressa 
nessa proporção 
<ganhou uma 
pequena p. na 
negociação> [ETIM: 
ing. percentage „id‟ 
e contr. da loc. Por 
cento <lat. per „por‟ 
e centum „cento‟ + -
agem>. (p. 808) 
por.cen.ta.gem 
s.f.PERCENTAG
EM (p. 835) 

PORCENTAGEM 
por∙cen∙ta∙gem Sf 1 
parte proporcional 
calculada sobre 
uma quantidade de 
cem unidades: Na 
França há fabricas 
cuja porcentagem 
de eliminação 
alcançada é de 
90%. 2 parte de 
uma quantia em 
dinheiro a que 
alguém faz jus 
como comissão ou 
participação, 
expressa 
proporcionalmente 
a cem: É inevitável 
que uma 
porcentagem maior 
dos resíduos 
urbanos seja 
tratada.(p. 1096) 
 
PERCENTAGEMpe
r∙cen∙ta∙gem Sf 
porcentagem* 
Forma muito pouco 
usada.(p. 1055) 

porcentagem 
(por∙cen∙ta∙gem) sf. 
Ver percentagem. 
®[Da loc. por cento 
+ - agem] (p. 940) 
 
percentagem 
(per∙cen∙ta∙gem) sf. 
1 Parte de um todo 
calculada sobre 
cem unidades; 
percentual. [Símb.: 
%.] 2 Parte da 
importância em 
dinheiro que 
alguémrecebe 
como lucro, 
comissão, etc.; 
percentual. [Pl.: 
percentagens.] 
[Oura forma: 
porcentagem.]®[Do 
ing. percentage.] (p. 
913) 

percentagem 
(per.cen.ta.gem) sf. 
Ver Porcentagem 
[Pl.: -gens.]. (p. 
1008) 
 
porcentagem 
(por.cen.ta.gem) sf. 
1 Parte de um todo 
expressa em 
centenas. (p. 1009) 
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Apêndice I – Comparativo das palavras “Toicinho - Toucinho” em Houaiss (2011), 

Borba (2011), Bechara (2011) e Geiger (2011). 

Toicinho - 
Toucinho 

Houaiss (2011) Borba (2011) Bechara (2011) Geiger (2011) 

toi.ci.nho s.m.  
TOUCINHO. (p. 
990) 
 
tou.ci.nho ou 
toi.ci.nho 
s.m.gordura de 
porco, que fica por 
baixo da pele, com 
ou sem o respectivo 
couro [ETIM: 
segundo 
Corominas, prov. 
Derivado do lat. 
tŭcca „caldo 
gorduroso‟, de orig. 
céltica, donde 
tuccētum „carne de 
porco conservada 
em salmora]. (p. 
995) 

TOICINHO v. 
toucinho. (p. 1350) 
 
TOUCINHO/TOICI
NHO 
tou∙ci∙nho/toi∙ci∙nho 
(Esp) Sm 1 gordura 
que fica por baixo 
da pele do porco: O 
toucinho do porco 
já deve estar bem 
grosso. 2essa 
gordura usada 
como alimento: 
hambúrguer com 
toucinho.(p. 1353) 

toicinho(toi∙ci∙nho) 
sm. Ver toucinho. 
(p. 1095) 
 
toucinho 
(tou∙ci∙nho) sm. 
Gordura de porco. 
[Outra forma 
:toicinho.] ®[Do lat. 
*tuccinum (lardum), 
possiv.] (p. 1100) 

toicinho(toi.ci.nho)
sm.Gordura de 
porco, o mesmo 
que toucinho. (p. 
1345) 
 
toucinho(tou.ci.nho
) sm.  A gordura 
que lhe fica 
subjacente à pele. 
Cul. Iguaria cujos 
principais 
ingredientes são 
ovos e açúcar. (p. 
1345) 

 

 


