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A Palavra e suas mil faces secretas
[...]

Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consume
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?

Carlos Drummond de Andrade
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APRESENTAÇÃO
Sob o ponto de vista da educação e, de acordo com quem entende do
assunto, o poeta Carlos Drummond de Andrade, é importante ressignificar
as “palavras” com toda pompa e circunstância. É preciso espreitá-las, ouvilas, seduzi-las e saboreá-las, mesmo que essa tarefa não seja fácil, uma
vez que “cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra”
(ANDRADE, 2012, p. 12).
Desse modo, o texto de Drummond, que abre este Almanaque, nos faz um
convite: “penetrar surdamente no reino das palavras” e despir-nos de sua
inequívoca e necessária dimensão utilitária do mundo contemporâneo, para
redescobrirmos seus múltiplos aspectos originais e constitutivos, sua
dimensão significativa essencial e distintiva, pois sob a “face neutra”
escondem-se as “mil faces secretas”, capazes de revelarem tesouros
inesperados. Basta trazer a chave!
A palavra é um instrumento precioso para a educação, uma vez que “Dizer
constitui e nos constitui, cria e recria, humaniza e nos projeta em direção
ao outro, ao mundo e à vida.” (PERROTTI, 2006, p. 60). Recomenda-se,
assim, prestar atenção às palavras, ouvir o que elas têm a dizer e conferir
a elas, significados.
Por isso, a SEEDF convida você a tomar contato com os títulos dos
Dicionários de tipo 3 e 4 que se destinam aos Anos Finais do Ensino
Fundamental e ao Ensino Médio, respectivamente, a fim de explorar as
“mil faces secretas” do dicionário, aproveitando as suas possibilidades
pedagógicas a partir de repertórios lexicais das diferentes obras.
Este Almanaque "Dicionário e sua heterogeneidade discursiva" busca
contribuir para ampliar o repertório docente quanto ao uso de diferentes
tipos de dicionários e gêneros afins, estabelecendo diálogo com tiras de
humor, propagandas, crônicas, músicas e outros gêneros textuais, além de
verbetes de diferentes tipologias, por meio de uma rede interdiscursiva
tecida por inúmeros fios dialógicos que podem estimular a curiosidade
criativa e intelectual de nossos(as) estudantes.

Subsecretaria de Educação Básica
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COMO SÃO ESSES DICIONÁRIOS
De Tipo 3

Os dicionários de Tipo 3, mesmo nos casos em que o projeto gráfico-editorial
está orientado para o público jovem escolarizado, têm, quase todos,
características típicas de minidicionários de uso geral:
registram entre 19.000 e 30.000 palavras;
só se valem — quando é o caso — de ilustrações funcionais, jamais
recorrendo, portanto, a universos ficcionais ou perseguindo objetivos
puramente motivacionais;
configuram-se como representativos do léxico do português brasileiro,
incluindo palavras de todas as classes e tipos; e, algumas vezes, siglas,
símbolos, afixos etc.;
trazem um maior número de informações linguísticas sobre as palavras
registradas;
usam, nas definições e explicações, uma linguagem mais impessoal, às vezes
mais especializada ou técnica, nem sempre diretamente acessível para o
aluno.
Os títulos são:
1. Bechara, Evanildo (org.). Dicionário escolar da Academia Brasileira de Letras. 3
ed. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 2011. [28.805 verbetes]
2. Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Aurélio Júnior: dicionário escolar da língua
portuguesa. 2 ed. Curitiba: Positivo, 2011. [30.373 verbetes]
3. Geiger, Paulo (org.). Caldas Aulete: minidicionário contemporâneo da língua
portuguesa. 3 ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2011. [29.431 verbetes]
4. Ramos, Rogério de Araújo (ed. resp.). Dicionário didático de língua portuguesa. 2
ed. São Paulo: SM, 2011. [26.117 verbetes]
5. Saraiva, Kandy S. de Almeida & Oliveira, Rogério Carlos G. de. Saraiva júnior:;
dicionário da língua portuguesa ilustrado. São Paulo: Saraiva, 2010.
[19.214 verbetes]
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Com direito à palavra: dicionários em sala de
aula / [elaboração Egon Rangel]. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2012.
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COMO SÃO ESSES DICIONÁRIOS
De Tipo 4

Ainda que se destinem prioritariamente ao ensino médio, os dicionários de Tipo 4
podem ser usados no ensino fundamental. E isso porque, do ponto de vista do seu
porte e dos objetivos visados, todos os tipos procuram aproximar-se do
dicionário padrão, referência inescapável para a compreensão dos gêneros
lexicográficos.
Como obras de referência, esses dicionários reúnem grande número de
informações sobre cada palavra registrada. Para além da ortografia, da divisão
silábica, da definição de uma ou mais acepções e dos exemplos de uso, os
dicionários de Tipo 4 registram o maior número possível de acepções, associadas
à classificação gramatical correspondente. Em sua maioria, indicam sinônimos,
antônimos e parônimos. Também assinalam a pronúncia padrão de palavras que
suscitem dúvidas, registram a classificação gramatical de cada uso de um
vocábulo, apresentam as conjugações e a transitividade dos verbos, anotam
regências nominais e verbais e informam, por meio de rubricas ou marcas de uso,
o domínio a que a palavra entrada ou uma de suas acepções está associada,
assim como o nível de linguagem envolvido: formal; informal; coloquial; pejorativo;
chulo... Vocábulos ou acepções regionais também são indicados.
Os títulos são:
1. Bechara, Evanildo. Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2011. [51.210 entradas (verbetes e locuções)]
2. Borba, Francisco S. Dicionário Unesp do português contemporâneo. Curitiba:
Piá, 2011. [58.237 verbetes]
3. Geiger, Paulo (org.). Novíssimo Aulete dicionário contemporâneo da língua
portuguesa. Rio de Janeiro: Lexikon, 2011. [75.756 verbetes]
4. Houaiss, Antônio (org.) & Villar, Mauro de Salles (ed. resp.). Dicionário Houaiss
conciso. São Paulo: Moderna, 2011. [41.243 verbetes]

Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Com direito à palavra: dicionários em sala de
aula / [elaboração Egon Rangel]. – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2012.
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Para começo de conversa...
A presença do dicionário no dia-a-dia da sala de aula
favorece ao estudante ampliar suas possibilidades de
aprendizagem vocabular e gramatical, sendo ele um
instrumento privilegiado para que tais aprendizagens sejam
cada vez mais proveitosas. É claro que, como nos chamam a
atenção Ribeiro e Paula (2012, p. 8), só procuramos um
dicionário quando temos uma necessidade real, referente a
alguma situação textual, e é essa necessidade que, ao ser
explorada em sala, pode aproximar o estudante desse
instrumento que, ultimamente, tem ficado um pouco
esquecido ou, até mesmo, desvalorizado. Então, é válido que
busquemos mostrá-lo como elemento capaz de apoiar a
produção de textos, sejam eles orais ou escritos, e,
sobretudo, que possamos levar o estudante a enxergar as
reais potencialidades desse material, ao invés de encará-lo
como o “pai-dos-burros”, afinal, o dicionário pode
contribuir para o desenvolvimento da competência
linguística, incidindo de forma rica na proficiência escritora
do estudante.
Propomos, a partir deste Almanaque, um diálogo vivo entre
os discursos, na intenção de aproximar os estudantes da
linguagem do dicionário, de forma leve e divertida,
facilitando a mediação docente quanto ao funcionamento do
dicionário, bem como quanto ao uso de diferentes materiais
lexicográficos em atividades voltadas para a ampliação do
vocabulário.
Para tanto, vamos começar recordando para que servem os
dicionários...
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Dicionários: para quê?
Dentro ou fora da escola, um dicionário pode prestar muitos e variados serviços, cada um
deles associado a um determinado aspecto da descrição lexicográfica, ou seja, do conjunto
de explicações que ele fornece sobre cada uma das palavras registradas.
Vejamos os mais importantes desses serviços:
Precisar usos de uma palavra já conhecida (definições, acepções).

Assinalar, quando é o caso, o caráter regional de uma palavra (informação
dialetológica).
Dar informações sobre as funções gramaticais da palavra, com sua classificação e
características morfossintáticas (descrição gramatical).

Esclarecer os significados de termos desconhecidos (definições, acepções).
Indicar o domínio, ou seja, o campo do conhecimento ou a esfera de atividade a que a
palavra está mais intimamente relacionada; essa informação é particularmente importante
quando uma mesma palavra assume sentidos distintos (ou acepções) em diferentes
domínios, como planta, em biologia e em arquitetura.

Tirar dúvidas sobre a escrita de uma palavra (ortografia).

Desvendar relações de forma e de conteúdo entre palavras (sinonímia, antonímia,
homonímia, etc).
Dar informações sobre as funções gramaticais da palavra, com sua classificação e
características morfossintáticas (descrição gramatical).
Informar a respeito das coisas designadas pelas palavras registradas (informações sobre o
inventor dos balões a gás e o contexto de época, num verbete como balão).
Indicar os contextos mais típicos de uso do vocábulo e, portanto, os valores sociais e/ou
afetivos a ele associados (níveis de linguagem; estilo).
Revelar a origem de um vocábulo (etimologia).
Fonte: (BRASIL, 2012)
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No princípio era o verbo...

E o mundo se fez...
Palavra escritura no mundo
vivificante do dia-a-dia, reiventada
pelo falante da língua.

11

Palavra e significado
Mas... o que é mesmo
um dicinário?!

VEJA O QUE DIZ O
DICIONÁRIO

DICIONÁRIO (v. BLOGÁRIO, CIBERBLOGÁRIO, CIBERGLOSSÁRIO,
DICIONÁRIO ELETRÔNICO, ENCICLOPÉDIA, GLOSSÁRIO, NUPÉDIA,
TWICTIONARY, VOCABULÁRIO, WEBOPÉDIA, WIKIPÉDIA): compilação
completa ou parcial de unidades léxicas (palavras, locuções, afixos, etc) ou
de certas categorias específicas de uma língua, organizadas numa ordem
convencionada, geralmente alfabética, que pode fornecer, além das
definições, informações sobre sinônimos, antônimos, ortografia, pronúncia,
classe gramatical, etimologia, etc. Há dicionários de vários tipos, sendo mais
comuns aqueles em que os sentidos das palavras de uma língua ou dialeto
são dados em outra língua (ou em mais de uma) e aqueles em que as
palavras de uma língua são definidas por meio da mesma língua.
DICIONÁRIO

ELETRÔNICO

CIBERGLOSSÁRIO,

(v.

DICIONÁRIO,

BLOGÁRIO,

CIBERBLOGÁRIO,

ENCICLOPÉDIA,

GLOSSÁRIO,

NUPÉDIA, TWICTIONARY, VOCABULÁRIO, WEBOPÉDIA, WIKIPÉDIA):
dicionário que tem suporte informático e pode ser consultado na internet.
Fonte: (COSTA, 2009)
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Palavra Poética
Poesia...
É A PALAVRA VESTIDA DE ARTE.

DESEJO
SO

R
UNIVE

tém
e con
u
q
o
s
ó ver
sse
Um s
sia de
e
o
p
toda a
o.
mund

Para bebê, colo de mãe. Par
a mãe, riso de filho.
Para os cabelos, vento. Par
a chuva, para-brisa.
Para brisa, rede. Para os
olhos, paraísos.
Para isolados, visita. Para
visita, atenção.
Para teimosia, não. Para
adolescente, chão.
Para adulto, ser criança. Par
a sobreviver, trabalho.
Para trabalho, pagamento.
Para pobreza, justiça.
Para cima, elevador. Para
baixo, tobogã.
Para casados, liberdade.
Para solteiros, companhia
.
Para companhia, uma boa
pessoa. Para pessoas
Em geral, alegria. Para cois
as, nomes [...]
Para a boca, beijo. E com
ida para todos.

LOUCURA

Coisa que
quem não
tem só po
de ser
completam
ente louco
.

Fonte: (FALCÃO, 2013)
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Palavra Poética
Poesia...
É QUANDO A PALAVRA É TRADUZIDA PELA ALMA.

Fonte: (FALCÃO, 2019)
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Meu bife

Palavra Mágica

Era
A cavalo:
Um ovo
Estalado

Poesia...

Com batata frita.
Porém me lembrei:

É A PALAVRA ENIGMÁTICA.

Sendo bife a cavalo
Fugiu no galope
Não vou mais achá-lo.
(PAES, 1993)

Por que é que se pode dizer que o
PREGO tem boa educação?
Fique de costas para um espelho e segure
o [Almanaque] de frente para você.

Resposta:

retab mes artne acnun ele euqroP
(ROCHA, 2005)
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Palavra Revelada
O artista constrói e desconstrói palavras e atribui a elas novos sentidos,
desarticulados de seu sentido normativo, lógico.
Que tal buscar o avesso das palavras?

Ai,
palavras, ai, palavras
que estranha potência a vossa!
Todo o sentido da vida
principia a vossa porta:
o mel do amor cristaliza
seu perfume em vossa rosa;
sois o sonho e sois a audácia,
calúnia,
fúria, derrota…
A liberdade das almas,
ai! Com letras se elabora…
E dos venenos humanos
sois a mais fina retorta:
frágil, frágil, como o vidro
e mais que o aço poderosa!
Reis, impérios, povos, tempos,
pelo vosso impulso rodam…

https://todaatual.com/2015/04/piadas-curtas-e-engracadas.html

(MEIRELES, 1985 - fragmento)
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Jogo de Palavras
Os jogos de palavras e o trabalho com as palavras nos jogos é bastante fértil.
Que tal conhecer este cenário de imagens e possibilidades?

Neste mundo está tudo
muito errado.
SEPARADO se se escreve tudo
junto, TUDO JUNTO se escreve
separado.

POR QUE SERÁ QUE POIS
SIM É NÃO E POIS NÃO É
SIM?

(ROCHA, 2005)

(ROCHA, 2005)

Enigma do Quadrado
Aí vai um desafio daqueles! É para toda a família!
Comece por você. Se tiver dificuldade, chame os colegas.
Se não adiantar, chame um(a) professor(a) que queira ajudar.
Agora se você for bem esperto(a), que tal criar um parecido para desafiar os(as) colegas?
Lembre-se: todo enigma se baseia na possibilidade que as palavras têm de dizerem muitas
coisas ao mesmo tempo.
Que tal decifrá-lo?

Com um quarteto de pares – os primeiros, tens ciência, mas invertida
a sequência -, se um justo modo encontrares de os dispor em seus
lugares nas quadras deste quadrado, hás de ter por resultado – como
árvore dá fruto – um saboroso produto, um valor que, desmembrado
e, por si mesmo somado, revelará quantos dedos podem contar os
segredos de quem nas mãos tem os dez, mas a quem falta um dos
pés.

(BAGNO, 2002)

Resposta:
8 x 6 x 4 x 2 = 384
3 + 8 + 4 = 15
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Palavra Reiventada
Luís Fernando Veríssimo

E tudo mudou ...
O que era praça virou shopping
A areia virou ringue
A caneta virou teclado
O long play virou CD.

E tudo mudou…
O rouge virou blush
O pó-de-arroz virou pó-compacto
O brilho virou gloss
O rímel virou máscara incolor
A lycra virou stretch
Anabela virou plataforma
O corpete virou porta-seios
Que virou sutiã
Que virou lib
Que virou silicone.

A fita de vídeo é DVD
O CD já é MP3
É um filho onde éramos seis
O álbum de fotos agora é mostrado
por email.
O namoro agora é virtual
A cantada virou torpedo
E do “não” não se tem medo
O break virou street.

A peruca virou aplique,
interlace, megahair, alongamento
A escova virou chapinha
“Problemas de moça” viraram TPM
Confete virou MM.

O samba, pagode
O carnaval de rua virou Sapucaí
O folclore brasileiro, halloween
O piano agora é teclado, também.

A crise de nervos virou
estresse
A chita virou viscose.
A purpurina virou gliter
A brilhantina virou mousse.

O forró de sanfona ficou eletrônico
Fortificante não é mais Biotônico
Bicicleta virou Bis
Polícia e ladrão virou counter strike.

Os halteres viraram bomba
A ergométrica virou spinning
A tanga virou fio dental
E o fio dental virou anti-séptico bucal.

Folhetins são novelas de TV
Fauna e flora a desaparecer
Lobato virou Paulo Coelho
Caetano virou um chato

Ninguém mais vê…
Ping-Pong virou Babaloo.
O a-la-carte virou self-service.

[...]
A guerra superou a paz
E a sociedade ficou incapaz...
De tudo. Inclusive de notar essas
diferenças.

A tristeza, depressão
O espaguete virou Miojo pronto
A paquera virou pegação
A gafieira virou dança de salão.

Fonte: https://www.viva50.com.br/e-tudomudou-luis-fernando-verissimo/
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Palavra Criação
Arnaldo Antunes
Nem tudo
Escova de dentes eu uso
Pra escovar os dentes eu uso
Às vezes pra limpar as unhas do pé
Às vezes eu uso chiclé
Cabelo me deixa confuso
Escova de cabelo eu não uso
Palito de dente nas unhas da mão
Às vezes eu uso sabão
O que eu faço com essa lente de contato se eu enxergo bem?
Não vou botar na orelha porque eu já escuto muito bem.
Nem tudo que se tem se usa
Nem tudo que se usa se tem.
Não tenho nenhum parafuso
Não tenho, não quero e não uso
Fios de cabelo eu tenho mais de mil
Às vezes eu uso bombril
O que eu faço com essa pedra num sapato que eu não uso mais?
Não vou botar na orelha porque eu já escuto bem demais.
Nem tudo que se tem se usa
Nem tudo que se usa se tem

trava-língua

(ANTUNES, 1995)

Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha, com bruxa
Olha o trava-língua
Batata, pateta, botina, patota, batuta
Êta nossa língua
Na sala, no selo, no sino, no sono, no susto
Olha o soluço
Trapaça, tropeça, tropica, pra troca, tripula
Eu já tô confuso
Trava, trevo, driblo, dobro, truco
Jafé, Jessé,Gisé, José, João
Mala, mela, minha, mola, mula
Saca, Zeca, chica, soca, chão
(TIQUEQUÊ, 2013)
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Baú de Lembranças
O Dicionário de Moraes (Diccionario da Lingua
Portugueza) foi o primeiro dicionário da língua
portuguesa. Sua primeira edição ocorreu em 1789
e foi publicada por Antonio de Moraes Silva,
natural do Rio de Janeiro (à época, ainda parte de
Portugal).
Para escrever o dicionário, Moraes utilizou
como base o livro “Vocabulário Português e
Latino“, obra publicada entre 1712 e 1728 pelo
padre francês Raphael Bluteau.
https://dicionarioegramatica.com.br/2015/09/29/qualfoi-o-primeiro-dicionario-da-lingua-portuguesa/

(COSTA, 2017 - Adaptado)

O primeiro dicionário da língua portuguesa,
“Vocabulário portuguez e latino”, de autoria do
padre Raphael Bluteau, foi inteiramente
digitalizado por alunos e docentes do Instituto
de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de
São Paulo (USP) e já está disponível para
consulta pública e gratuita na internet.
O trabalho de digitalização durou cerca de um
ano e meio e contou com o auxílio financeiro da
Biblioteca Guita e José Mindlin.
(COSTA, 2017 - Adaptado)
https://dicionarioegramatica.com.br/2015/09/29/qualfoi-o-primeiro-dicionario-da-lingua-portuguesa/
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Baú de Lembranças
Recordando...
O Almanaque

https://vejasp.abril.com.br/blog/me
moria/dez-curiosidades-sobre-obiotonico-fontoura/

http://www.universohq.com/noticias/
conheca-o-almanaque-historiasem-quadrinhos-de-z/

https://www.publishnews.com.br/ma
terias/2018/01/19/almanaque-dopensamento-completa-106-anos

Um almanaque ou Almanach é uma publicação que reúne um calendário com
datas dos principais acontecimentos astronômicos como os solstícios e as
fases lunares, mas atualmente os almanaques englobam outras informações
com atualizações periódicas específicas a vários campos do conhecimento.
Os almanaques sempre tiveram um caráter enciclopédico e consultivo, uma
vez que possuem uma constituição interna formada por diversos gêneros
discursivos que vão dos calendários (folhinha) às piadas, às receitas, aos
horóscopos, e, também, aos glossários, como mostram as imagens:
“Almanaque do Biotônico” e “Almanaque Histórias em Quadrinhos de A a Z”.
Fonte: Aulete Digital - Adaptado
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Baú de Lembranças
Chico Buarque
Almanaque
Ó menina vai ver nesse almanaque
como é que isso tudo começou
[...]
Me diz, me diz, me
responde por favor
Pra onde vai o meu amor
[...]
Me diz, me diz
Quem tapava esse sol com a peneira
e quem foi que a peneira esfuracou
Me diz, me diz, me diz por favor
Quem pintou a bandeira brasileira
Que tinha tanto lápis de cor
Me diz, me diz, me responde por favor
Pra onde vai o meu amor
Quando o amor acaba
Diz quem foi que fez o primeiro teto
Que o projeto não desmoronou
Quem foi esse pedreiro esse arquiteto
E o valente primeiro morador
[...]
Vê se tem no almanaque, essa menina,
Como é que termina um grande amor
https://www.slideshare.net/f
eatured/category/artphotos
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Dicionários ...
Tantas formas...
Tantos tipos....

Fonte: Dicionário de Nomes Próprios Online
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Foi dada a largada!

Aproveite este Almanaque!

Que tal promover debates com os(as) estudantes e incentivar releituras a
partir do material disponibilizado?
Que tal, também, criar uma Mostra, na unidade escolar, a partir do uso dos
dicionários recebidos?

releitura
definição encontrada de "releitura" (re.lei.tu.ra) sf.
1.Liter. Criação de uma obra artística a partir da interpretação
de uma outra obra.
2.Reinterpretação original de algo: A socióloga fez uma
releitura das relações de poder vigentes.
[F.:re- +leitura.]
Fonte: OsDicionários.com
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