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Resumo
Este trabalho apresenta a análise de seis dicionários infantis 

ilustrados publicados no Brasil. Na primeira parte, foram levan-
tados autores que propõe conceitos sobre a análise de publica-
ções, imagens, tipografia, entre outros, a fim de construir uma 
metodologia para a análise. Na segunda parte, temos a meto-
dologia final estabelecida e a análise das seis obras seleciona-
das. Por fim, a terceira parte apresenta a síntese comparativa 
das análises, que procura trazer parâmetros para o projeto gráfi-
co deste tipo de publicação.

Palavras-chave: design gráfico; design editorial, livros infantis, 
dicionários, alfabetização, tipografia, livros didáticos

Abstract
This work presents the analysis of six children Brazilian illus-

trated dictionaries. In the first part, we study some concepts by 
different authors about the analysis of publications, images and ty-
pography, among others, to build a method for the analysis. The 
second part shows the established method and the analysis of six 
dictionaries. Finally, the third part exposes the comparative syn-
thesis of the study and show some parameters to the graphic design 
of this kind of publication. 

Keywords: graphic design, editorial design, children’s books, 
dictionaries, textbooks, alphabetization, typography
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introdução
Este trabalho se propõe a analisar seis dicionários infan-

tis ilustrados publicados no Brasil e verificar quais os recursos 
visuais mais utilizados nesse tipo de obra a fim de estabelecer 
parâmetros para esse tipo de publicação de acordo as especifi-
cidades de conteúdo e público-alvo.

A análise se concentrará no conteúdo lexográfico propria-
mente dito (verbetes). Capa, iniciais e anexos não serão ana-
lisados, pois essa análise demandaria o desenvolvimento de 
uma nova metodologia diferente da utilizada. No entanto, foi 
feito um levantamento das principais seções existentes nesse 
tipo de obra e em quais dos dicionários analisados aparecem. 

O escopo deste trabalho abrange o grupo de dicionários da 
língua portuguesa ilustrados publicados no Brasil e voltados 
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ao público infantil em fase de alfabetização (atuais 1º, 2º e 3º 
anos do ensino fundamental de 9 anos). 

A seleção das obras a serem analisadas se deu com base nas 
obras do tipo 11 selecionadas pelo Ministério da Cultura no 
último edital para a compra de dicionários para o Programa 
Nacional do Livro Didático de 2006 (PNLD/2006), que com-
prou e distribuiu livros didáticos, para-didáticos e dicioná-
rios para alunos do ensino fundamental de escolas públicas de 
todo o Brasil. Nesse edital foram selecionadas 7 obras2, todas 

1. Nesse edital, os dicionários escolares foram classificados nas categorias dicioná-
rios de tipo 1 (mínimo de 1000, máximo de 3000 verbetes; proposta lexicográ-
fica adequada à introdução do alfabetizando ao gênero dicionário); dicionários 
de tipo 2 (mínimo de 3.500, máximo de 10.000 verbetes; proposta lexicográfica 
adequada a alunos em fase de consolidação do domínio da escrita); dicionários 
de tipo 3 (mínimo de 19.000 e máximo de 35.000 verbetes; proposta lexicográ-
fica orientada pelas características de um dicionário padrão, porém adequada a 
alunos das últimas séries do primeiro segmento do Ensino Fundamental).

2. Dicionários selecionados no edital:
Aurelinho: Dicionário Infantil Ilustrado da Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de  ‣
Holanda Ferreira, Editora Positivo Ltda  
Meu Primeiro Dicionário Caldas Aulete Infantil Ilustrado, Nova Fronteira, Editora  ‣
Nova Fronteira SA 
Primeiros Passos Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa, Johny Jose Mafra, Petrina  ‣
Mourão Mafra, Celso Fraga da Fonseca, Juliana Alves Assis e Samuel Moreira da Silva, 
Editora Dimensao Ltda   
Dicionário do Castelo Rá-Tim-Bum, Obra Coletiva, Salamandra Editorial Ltda  ‣
Meu Primeiro Livro de Palavras – Um Dicionário Ilustrado do Português de A a Z,  ‣
Maria Tereza Camargo Biderman Carmen Silvia Carvalho, Editora Ática Ltda   
Meu Primeiro Dicionário Houaiss, Instituto Antonio Houaiss, Editora Moderna Ltda    ‣
Descobrindo Novas Palavras - Dicionário Infantil, Gilio Giacomozzi, Gildete Valério  ‣
Geonice Valério, Editora FTD SA   
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ilustradas, de diversas editoras. No entanto, não foi possível 
adquirir o Primeiros Passos Dicionário Ilustrado da Língua 
Portuguesa, de Johny Jose Mafra, Petrina Mourão Mafra, Cel-
so Fraga da Fonseca, Juliana Alves Assis e Samuel Moreira da 
Silva, Editora Dimensão Ltda e a obra Descobrindo Novas 
Palavras – Dicionário Infantil, de Gilio Giacomozzi, Gilde-
te Valério Geonice Valério, Editora FTD SA. No lugar dessas 
obras foi então analisado o Dicionário Larousse Infantil da 
Língua Portuguesa, coordenação de Fernando Nuno, Editora 
Larousse do Brasil, que apresenta características semelhantes 
aos demais dicionários analisados.

A metodologia baseou-se em diversos autores que apresen-
tam conceitos e propostas de análise de publicações, imagens 
e tipografia, entre outros aspectos. Para a leitura de imagens, 
foram utilizados conceitos propostos por Lúcia Santaella 
(2001) e Donis A. Dondis (1997), entre outros. Já para a aná-
lise tipográfica, a fundamentação teórica baseou-se nos estu-
dos de Sue Walker (2005) e Willberg & Forssman (2007). 
Para a elaboração do roteiro de análise, utilizamos como base 
a metodologia proposta por Sue Walker em Towards a method 
for describing the visual characteristics of children’s readers and in-
formation books (2003), complementando-a com os conceitos 
propostos pelos demais autores.





parte 1

Fundamentação teórica
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As diversas tipologias de dicionários 
Segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, di-

cionário é uma 
“compilação completa ou parcial das unidades léxicas de uma língua 
(palavras, locuções, afixos etc.) ou de certas categorias específicas 
suas, organizadas numa ordem convencionada, ger. alfabética, e 
que fornece, além das definições, informações sobre sinônimos, 
antônimos, ortografia, pronúncia, classe gramatical, etimologia 
etc. ou, pelo menos, alguns destes elementos (A tipologia dos 
dicionários é bastante variada; os mais correntes são 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.)” 

Como a própria definição diz, há uma grande variedade de 
tipos de dicionários e os mais utilizados em geral são os dicio-
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nários de língua 
(“obra de referência atemática que procura retratar a língua do ponto 
de vista do conjunto de suas palavras (incluindo nisto unidades 
elementares mínimas do tipo dos afixos, radicais etc., as chamadas 
palavras gramaticais e vocábulos metalingüísticos) e descreve, 
por meio de abonações e/ou exemplos, suas estruturas sintáticas 
através do funcionamento das unidades no uso, acrescentando-lhe 
informações periféricas do tipo classe gramatical, ortoépia, nível 
de uso, propriedades sintáticas etc., para seu mais perfeito domínio; 
dicionário geral” [Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 
consultado em 08/02/2008] ) 

e os dicionário bilíngües ou plurilíngües 
(“[...] [dicionário] que permite a tradução de vocábulos e 
expressões de duas [ou mais] línguas e estabelece o confronto entre 
ambas” [Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, consultado em 
08/02/2008] ). 

 Esses dois principais tipos de dicionários apresentam ain-
da edições ilustradas ou não, edições reduzidas (mini), edi-
ções voltadas a um determinado público (edições escolares, 
infantis, para estrangeiros etc.), entre outras variações, que 

“estruturam-se conforme os objetivos específicos e usuários visados 
entre outros componentes que respondem pela definição das 
distintas pospostas lexicográficas, expressas em visões diferenciadas 
sobre o repertório léxico e o tratamento dos dados” [Krieger, 2006, 
p.240].
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Dicionários ilustrados e a alfabetização
Nos últimos anos cresceu consideravelmente o número de 

dicionário publicados no Brasil e desde 2001 o PNLD passou 
a adquirir dicionários escolares como material pedagógico de 
apoio às escolas públicas. No entanto, foi apenas no edital de 
2006 que foram especificados 3 tipos de dicionários diferen-
tes para o ensino fundamental, sendo um deles específico aos 
alunos em fase de alfabetização. A partir deste edital, houve 
um aumento considerável no número de dicionários infantis 
ilustrados da língua portuguesa publicados. 

Além disso, o livro, em geral, e o livro infantil, em espe-
cífico, estão passando por uma grande revolução, tanto do 
ponto de vista técnico, devido à total informatização de sua 
produção nos últimos 15 anos, que facilitou a produção de li-
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vros ilustrados e a adaptação de um mesmo título a diversas 
edições diferenciadas, culminando num aumento considerá-
vel de títulos e edições; como uma revolução em seu aspecto 
conceitual, uma vez que o livro impresso ainda procura uma 
nova formatação a fim de reposicionar-se frente à nova reali-
dade dominada pelas novas tecnologias, como internet, tele-
fonia celular e TV digital. 

O dicionário se encontra numa categoria de livros que foi 
rápida e fortemente atingida por essas transformações tec-
nológicas e já temos disponíveis diversas versões de dicioná-
rios e tradutores na internet ou em CD-ROOM, resultando 
numa queda drástica no consumo de dicionários impressos. 
Essa queda, aliada ao já alto custo de produção dos dicioná-
rios, motivou ainda algumas editoras a buscarem recursos da 
Lei Ruanet para manter o projeto de atualização constante 
dessas obras e até de disponibilização desses dicionários na in-
ternet, como é o caso do dicionário Caudas Aulete, editado 
atualmente pela editora Lexikon.

No caso dos dicionários infantis e escolares, essa queda não 
aconteceu de forma tão significativa devido às compras siste-
máticas do MEC. Como a informatização do sistema de ensino 
no Brasil ainda é insipiente, apenas em 2001, foram compra-
dos mais de 20 milhões de exemplares de dicionários para as es-
colas públicas.
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Segundo Maria Krieger [2006, p.236], o 
“potencial pedagógico [dos dicionários de língua] é indubitável, pois 
ajudam o aluno a ler, a escrever, a expressar-se bem, oferecendo-
lhe informações sistematizadas sobre o léxico, seus usos e sentidos, 
bem como sobre o componente gramatical das unidades que o 
integram. Em razão disso, [...] contribuem para a alfabetização e o 
desenvolvimento da competência da leitura”.

Como participante do processo de seleção dos dicionários 
do PNLD, ela traz algumas características específicas das obras 
do tipo 1  que as adequam ao desenvolvimento intelectual das 
crianças nessa fase: 

“palavras usuais do cotidiano infantil, diversidade de recursos nas 
formas de explicitação dos sentidos, registro de pronúncia e de divisão 
silábica, pouca ou até nenhuma informação gramatical, recursos 
gráficos que facilitam a localização das palavras ou o início de cada 
nova letra, projeto gráfico-editorial geral atrativo –  [são o conjunto 
de aspectos que] podem ser considerados como as características 
mais marcantes desse tipo de dicionário destinado a um público-alvo 
realmente iniciante no processo de alfabetização” (2006, p.249).

Em relação às ilustrações, Krieger (2006, p.248)  traz que 
“o uso de ilustrações e gravuras é bastante comum [nos di-
cionários de tipo 1], pois facilitada a apreensão da relação da 
palavra-entrada com seu referente”, ou seja, as imagens faci-
litam a relação entre o repertório visual da criança (que ante-
cede o repertório verbal e a alfabetização), à palavra escrita, 
facilitando o processo de aprendizado.
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Segundo Flusser (2007), a linguagem visual é muito an-
terior à escrita e a escrita só surgiu como forma de explicar a 
linguagem visual:  o texto torna “explícito o que estava im-
plícito na imagem”. Ainda assim, a palavra escrita “adquiriu 
dimensões galácticas já no século XV de Gutemberg, [en-
quanto] a galáxia imagética teria que esperar até o século XX 
para se desenvolver” (Santaella, 2001, p.53), ou seja, hoje es-
tamos vivendo uma forte retomada do universo da imagem e 
um movimento constante de hibridização dessas linguagens. 

Segundo Lucrécia Ferrara (1991), quanto maior diversi-
dade de sentidos forem estimulados (verbal e visual), mais 
próximo se chegará ao objeto e portanto melhor será a repre-
sentação. Desse modo, a complementação do dicionário com 
o uso de imagens facilita enormemente o entendimento pelas 
crianças em fase de alfabetização, pois essas ainda apresentam 
dificuldade para desvendar o código da escrita, uma vez que a 
convenção que caracteriza esses símbolos ainda não foi total-
mente compreendida por elas. 

Além disso, a união de texto e imagem não resulta numa 
simples adição de informações, mas possibilita o surgimen-
to de uma “nova interpretação holística da mensagem total” 
(Laurance Bardin, apud Santaella, 2001, p.55).
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Análise e classificação de imagens
Para a análise das imagens presentes nos dicionários es-

tudados, foram selecionados alguns autores que propõe clas-
sificações.

Primeiramente, Santaella (2001, pp.54-55), propõe a 
classificação apresentada por diversos autores como Molitor, 
Ballstaedt e Mandl, em que a relação entre imagem e texto 
podem se dar de 4 maneiras:

1.  a imagem é redundante, isto é, é menos importante que 
o texto;

2.  a imagem é informativa, ou mais importante que texto;
3.  a imagem é redundante e informativa, ou apresenta 

igual importância em relação ao texto (complemen-
taridade);
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4.  a imagem é discrepante, ou seja, não é nem redundan-
te nem informativa; apresenta incoerência ou contra-
dição entre o texto e a imagem. 

No caso dos dicionários selecionados, é esperado que ocor-
ram apenas os três primeiros tipos de relação. Quando ocor-
rem as situações 2 e 3, a compreensão do verbete por parte da 
criança é facilitada e portanto o dicionário se torna mais fun-
cional e educativo. Quando temos o primeiro caso, não ha-
veria a necessidade da imagem, mas algumas vezes ela aparece 
com o intuito de tornar a página ou o livro como um todo 
mais interessante à criança e estimular sua consulta. O últi-
mo caso não é apropriado nesse tipo de obra, pois impede a 
transmissão clara e objetiva da informação.

Já Donis A. Dondis (1997, p.85-106) propõe uma classifi-
cação de acordo com o nível de representação:

1.  imagem representacional: “aquilo que vemos e iden-
tificamos com base no meio ambiente e na experiên-
cia”. São imagens realistas, ou seja, que se assemelham 
ao máximo ao seu modelo natural, como as fotogra-
fias, e são “informações visuais que podem ter valor de 
referências”; são descritivas e mais literais;

2.  imagem abstrata: “a qualidade sinestésica de um fato 
visual reduzido e seus componentes visuais básicos e 
elementares, enfatizando os meios mais diretos, emo-
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cionais e mesmo primitivos da criação de imagens”. O 
processo de abstração “ignora detalhes irrelevantes e 
enfatiza os traços distintivos do objeto retratado, de 
acordo com o que quer representar”;

3.  imagem simbólica: “o vasto universo de sistemas de 
símbolos codificados que o homem criou arbitraria-
mente e ao qual atribuiu significados”.

Os dois primeiros níveis aparecem nos dicionários analisados. 
No grupo das imagens representacionais, aparecerem as fotogra-
fias. Já nas imagens abstratas, aparecem ilustrações com um grau 
médio de abstração, geralmente com caráter mais lúdico, que 
procuram não identificar a especificidade daquele objeto, ani-
mal ou ação, mas são mais “gerais e abrangentes” (Dondis, 1997, 
p.95), de acordo com o verbete, e ilustrações mais informativas, 
com menor grau de abstração. No entanto, o nível de abstração 
das ilustrações em geral não é muito grande, ou seja, não chegam 
à abstração pura e mantém uma “relação com dados visuais co-
nhecidos”, de modo a não perder sua finalidade informativa e a 
possibilitar a relação entre o objeto e sua definição. 

As imagens simbólicas são bastante raras nesse tipo de obra, 
pois requerem um conhecimento prévio dos códigos que geral-
mente as crianças nessa fase de aprendizado ainda não possuem.

Em geral, definições de verbetes mais concretos (como 
substantivos concretos), demandam imagens mais represen-
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tacionais pois tratam de objetos e serem com características 
únicas e cuja riqueza de detalhes da imagem complementam 
a informação do texto verbal. Já definições de verbetes mais 
abstratos (verbos, adjetivos e substantivos abstratos) deman-
dam imagens com um grau de abstração maior, pois seus con-
teúdos são mais genéricos.
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Tipografia para crianças  
em processo de alfabetização 

A tipografia para crianças em geral e para crianças em proces-
so de alfabetização em especial costuma ser um assunto bastante 
polêmico e com poucos estudos empíricos realizados. Em geral, 
na análise de livros para crianças as editoras costumam consi-
derar principalmente a opinião dos professores, pois são os res-
ponsáveis pela escolha dos livros didáticos, para-didáticos e de 
literatura utilizados nas escolas. No Brasil, assim como em ou-
tros países, tem predominado nos livros para os primeiros anos 
do ensino fundamental o uso de tipografia sem serifa, considera-
da mais simples e em alguns casos próxima à letra manuscrita. 

Sue Walker (2005) cita um estudo de  B. Raban de 1984, 
na Inglaterra, em que dois terços dos professores pesquisados 
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considerava o uso de tipografias sem serifa, em especial com 
caracteres especiais para as crianças (como i e l diferenciados), 
o mais adequado a crianças em fase de alfabetização. Ela tam-
bém cita um estudo de Coghill de 1983 em que a maioria dos 
professores consideraram que as versões tradicionais de “a” e 
“g” poderiam causar confusão nos leitores em fase inicial.

Exemplo de tipografia que pode confundir o leitor. 
Legenda original: “Em algumas tipografias, como a 
Avant Gard Gothic, há pouca diferença no formato  
de algumas letras.”(Walker, 2005, p.9).

Sue Walker, assim como Hans Willberg e Friedrich Fors-
sman, apontam alguns aspectos fundamentais que devem ser 
considerados no caso de leitores iniciantes. O principal deles é 
que, diferentemente dos leitores fluentes, os leitores iniciantes 
não lêem um bloco de palavras de uma vez. Desse modo, o cui-
dado individual com a forma de cada caractere da família tipo-
gráfica escolhida passa a ser fundamental nesses casos, ou seja, 
sua legibilidade é mais importante que sua leiturabilidade3.

3 Tracy (1986) apud Priscila Farias (1998): “Legibility [legibilidade] é o termo a ser 
usado quando estivermos discutindo a clareza de caracteres isolados. Refere-se à 
percepção e sua medida é a velocidade com que um caractere pode ser reconhe-
cido. Readability [leiturabilidade] descreve uma qualidade de conforto visual. 
Refere-se à compreensão, e sua medida é a quantidade de tempo que um leitor 
pode dedicar a um segmento de texto sem se cansar”.
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Quadro comparativo do desenho de algumas letras das tipografias Century, Century 
Educational, Gill Sans e Gill Schoolbook (Walker, 2005, p.9).

Century

Century Educational

Gill Sans

Gill Schoolbook

Com esse intuito, algumas famílias tipográficas desenvolve-
ram versões especiais para serem usadas em livros infantis e didá-
ticos (como a Gill Schollbook, versão da Gill Sans, e a Century 
Educational) e algumas tipografias foram ainda especialmente 
desenvolvidas para crianças, como a Sassoon Primary e a Fabula.

Na sua versão original, as tipografias Gill Sans e Century 
já apresentam um alto grau de legibilidade, pois possuem uma 
boa altura de ascendentes e descendentes, porém apresentam 
alguns caracteres que podem ser confundidos se analisados in-
dividualmente. As principais diferenças entre as versões tra-
dicionais dessas tipografias e as adaptadas às necessidades das 
crianças procuram exatamente corrigir essa dubiedade, como 
se pode observar pelo quadro comparativo abaixo: 
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Já a Sassoon Primary e a Fabula apresentam, além desses 
aspectos comentados sobre a Century e a Gill, uma aparência 
mais amigável e no caso da Fabula, terminações arredonda-
das. No entanto, Walker acredita que o uso de tipografias es-
pecíficas para crianças não é o mais adequado, pois uma parte 
do processo de alfabetização é familiarizar-se com as variações 
tipográficas existentes no dia-a-dia. 

Sue Walker realizou uma pesquisa com 24 crianças a fim 
de buscar quais seriam as configurações mais adequadas de um 
texto para crianças em fase de alfabetização e os resultados 
contrariam algumas crenças de professores e editores.

Walker conclui que as crianças são muito mais flexíveis  
em relação à tipografia e que detalhes como uso ou não de se-
rifas e caracteres diferenciados não são tão influentes na per-
formance de leitura das crianças quanto se pensava, pois nas 
“situações do dia-a-dia, as crianças são, desde muito cedo, 
bombardeadas por gráficos na televisão e na publicidade em 
geral” (Sassoon, apud Walker, 2005). 

Nos estudos de Walker, em geral não houve diferença na per-
formance de leitura das crianças em textos em tipografia com se-
rifa (Century e Century Educational) ou sem serifa (Gill Sans, 
Gill Schoolbook, Fabula e Sassoon Primary) e os alunos não se 
confundiram com tipografias sem o uso de caracteres especiais, 
embora muitos tenham percebido a diferença entre eles.
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No entanto, foi percebida uma preferência das crianças 
por alguns padrões, tidos por eles como “normais”, “mais cor-
retos” ou “mais fáceis”, ou seja, que “aumentariam a motiva-
ção para a leitura” e que Walker resume conforme o esquema 
a seguir:

Tipografia:  
grandes ascendentes e descendentes;‣‣
uso de caracteres diferenciados para evitar dubiedade;‣‣
ausência de letras com formas incomuns, como script.‣‣

Entrelinha: 
 foi o aspecto que mais interferiu na legibilidade;‣‣
entrelinha dupla foi considerada adequada, mas um pou-‣‣
co maior que isso também teve boa aceitação.

Espaço entre palavras:
normal ou aberto facilita a leitura;‣‣
muito apertado prejudica a leitura.‣‣

Espaço entre letras:  normal ou aberto foram bem aceitos, 
porém é preciso ficar atento para que as palavras não fiquem 
fragmentadas.

Willberg & Forssman (2007) trazem dois posicionamen-
tos distintos que costumam aparecer quando se discute o cor-
po mais adequado de texto para crianças: a primeira, considera 
que as letras devem ser “relativamente grandes [...] para que a 
diferenciação das formas seja inconfundível”; já a outra, con-
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sidera que crianças com visão saudável podem ler facilmente 
corpos pequenos e que corpos muito grande podem dificultar a 
leitura pois demandam mais de um olhar para a leitura de uma 
linha inteira. Eles, no entanto, não se posicionam sobre qual 
seria o mais adequado.

Eles fazem ainda outras considerações sobre tipografia para 
crianças em textos longos:

evitar comprimento de linha maior que 50 toques; ‣‣
utilizar quebras de linha de acordo com o sentido da frase.‣‣
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o grid e a organização da informação
Segundo Timothy Sâmara (2007), o grid é um princípio 

organizador que está presente nas mais diversas culturas da 
história da humanidade e que foi incorporado ao design grá-
fico no modernismo, especialmente no Design Suíço, a partir 
da década de 1960. O grid tipográfico é um 

“sistema de planejamento ortogonal que divide a informação em 
partes manuseáveis. O pressuposto desse sistema é que as relações 
de escala e distribuição entre os elementos informativos – imagens 
ou palavras – ajudam o observador a entender seu significado” 
(Samara, 2007, p.8).

No caso dos dicionários em geral, o grid tipográfico tem 
importância fundamental para assegurar a clareza da infor-
mação, facilitar a busca pelo verbete, e até mesmo garantir o 
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prazer estético e a harmonia da página ao leitor, uma vez que 
o texto muitas vezes é o único elemento gráfico desses livros. 
No caso dos dicionários ilustrados há ainda a função de fa-
cilitar a associação entre a imagem e seu respectivo verbete.  
“O grid introduz uma ordem sistemática num layout, diferen-
ciando tipos de informação e facilitando a navegação entre 
eles” (Samara, 2007, p.22).

“Construir um grid eficaz para um determinado projeto sig-
nifica destrinchar cuidadosamente seu conteúdo específico, 
em termos das qualidades visuais e semânticas do espaço tipo-
gráfico.” (Samara, 2007, p.23) Nos dicionários, é uma deter-
minação do conteúdo que o grid seja de duas colunas ou três, 
pois a maior parte dos verbetes são constituídos por parágra-
fos curtos e esse grid possibilita um melhor aproveitamento do 
espaço (quanto menor o dicionário, mais barato e prático de 
manusear), além de um comprimento de linha menor e mais 
adequado. Um grid bem projetado também prevê um posicio-
namento adequado das palavras-guia e do sistema de busca das 
letras. Enfim, o grid possibilita a hierarquização da informação 
de forma que suas partes sejam mais facilmente identificadas e 
compreendidas pelo leitor.
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Especificidades do design para crianças
Dicionários costumam ser lembrados como obras gran-

des, pesadas e quadradas e não costumam atrair a atenção 
das pessoas em geral, a não ser que se esteja procurando uma 
informação específica sobre um língua ou um assunto. Desen-
volver um dicionário que interesse às crianças que não estão 
nem ao menos totalmente alfabetizadas é um grande desafio 
que depende em grande parte do design da obra, tanto no que 
diz respeito às questões estéticas como de utilização, pois se a 
criança tiver dificuldade em encontrar a informação desejada 
possivelmente perderá o interesse pelo livro. 

Catharine Fichel (2001, p.10-11) pesquisou sobre o design 
para crianças tanto no que diz respeito a jogos, brinquedos e 
alimentos quanto a publicações (livros e revistas) e aponta 
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algumas regras que podem ser úteis quando se projeta um di-
cionários para crianças. 

Para um design efetivo para crianças, é preciso se preocupar 
em: deleitar (estimular o intelecto e fazer com que interajam 
com algo exterior a elas mesmas); informar (deve-se respeitar 
sua inteligência, ou seja, dizer algo novo sobre o mundo exte-
rior ou sobre elas mesmas; e satisfazer (assim como os adultos, 
as crianças percebem quando estão sendo enganadas, então é 
preciso que elas se satisfaçam com o conteúdo, com um prazer 
estético ou com um valor. Além disso, é preciso sempre res-
peitar as crianças, tratá-las como um igual (“sem falar de cima 
para baixo”) e entender que elas não gostam de coisas “mei-
guinhas” e “bobinhas”, pois consideram que ser design para 
bebês.
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Especificidades do design de dicionários  
e livros didáticos

Segundo Hochuli e Kinross (2003), nos livros de referên-
cia como dicionários, a tipografia deve ser pensada para ser 
escaneada e para facilitar a busca, não para leituras longas, e 
o designer deve se utilizar de todos os recursos possíveis para 
realçar as diferenças de conteúdo, como o bold, o itálico e o 
espaço entre letras.

Já no caso dos livros didáticos e outros materiais para serem 
usados no ambiente escolar, ressaltam que a tipografia deve ser 
clara, atraente para chamar o leitor, uma vez que muitas vezes 
ele não lê o material porque quer, mas porque precisa.

“Para isso, deve-se projetar com todo o repertório da forma e, 
se necessário, da cor: tipografia (organizada hierarquicamente), 
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imagens, áreas do grid, linhas e espaçamentos. Todos esses 
elementos, em concordância uns com os outros e consequentemente 
aplicados de forma que os diferentes níveis do texto sejam 
percebidos e distinguidos na primeira ‘batida de olho’.” (Hochuli 
e Kinross, 32003, p.76)

Por fim, para que os livros desse tipo não sejam apenas cla-
ros, mas também atrativos, é preciso que seus diversos ele-
mentos estejam harmonizados na página.



parte 2

Metodologia e análises
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Metodologia geral de análise
Para a análise dos dicionários foi feita uma adaptação da 

metodologia apresentada por Sue Walker em Towards a method 
for describing the visual characteristics of children’s readers and in-
formation books (2003). Nesse artigo, a autora apresenta a me-
todologia que utilizou para descrever as características visuais 
de livros infantis de literatura e informativos em suas pesquisas 
na Universidade de Reading, Reino Unido. 

Segundo essa metodologia, a análise é feita a partir de três 
níveis: 

Micro (análise quantitativa) – tipografia (famílias ti- ‣
pográficas e articulação – corpo, entrelinha, cor, negri-
to, itálico) e articulação no nível do caractere e com o 
micro espaço.
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Macro (análise qualitativa) – como orientação (pági- ‣
nas de conteúdo, índice, títulos etc), layout (grid e es-
trutura do texto), relação e hierarquia entre as partes e 
como a informação é representada visualmente (tipo 
de ilustração, outros elementos visuais).
Atributos materiais – formato, tipo de papel, impres- ‣
são, encadernação.

A partir dessa estrutura básica, foram incorporados con-
ceitos e propostas de análise de diversos outros autores, a fim 
de complementar a análise qualitativa das obras.

Foi então elaborado um modelo de ficha a partir da qual se 
basearam as análises de cada obra. 

Por fim, foi feito um levantamento dos parâmetros mais 
utilizados nesse tipo de obra e uma avaliação de quais recur-
sos gráficos e tipográficos são mais adequados ao conteúdo das 
obras e ao público-alvo.
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Análises
Para facilitar a descrição, foram adotadas siglas para os di-

cionários analisados, conforme o padrão a seguir:
Meu Primeiro Dicionário Caudas Aulete Infantil Ilustra-

do: CAU
Meu Primeiro Livro de Palavras: PLP
Aurelinho: AUR
Meu Primeiro Dicionário Houaiss: HOU
Dicionário Infantil Larousse da Língua Portuguesa:  LAR
Dicionário do Castelo Rá-Tim-Bum: RTB
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pronunciação
tipo: Adobe Caslon
corpo: 13/16 pt
recurso: cor (magenta)

definições
tipo: Adobe Caslon 
corpo: 13/16 pt

exemplos
tipo: Adobe Caslon
corpo: 13/16 pt
recurso: cor

separação silábica
tipo: Gadget
corpo: 10pt
recurso: cor (magenta) 
e itálico

entrada
tipo: Gadget
corpo: 12pt
recurso: cor 
(magenta) e bold

Meu Primeiro Dicionário Caudas Aulete 
infantil ilustrado

Título Meu primeiro dicionário Caudas Aulete infantil ilustrado

Coordenação editorial Amir Geiger e Vitoria Davies

Editora Nova fronteira

Ano de publicação 2005

Edição 1ª

Número de páginas 160

Número de verbetes 1360

Número de ilustrações 695

Seções Rosto, Créditos, Apresentação, Introdução, Anexos (5)

Análise micro
Tipografia
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informações 
enciclopédicas
tipo: Adobe Caslon 
corpo: 13/16 pt
recurso: boxe 
colorido  
(cor da letra)

chamada  
de informações  
adicionais
tipo: Adobe Caslon  
corpo: 13/16 pt
recurso: colchete [ ]

antônimos
tipo: Adobe Caslon
corpo: 13/16 pt
recurso: versalete

remissão  
a ilustrações
tipo: Adobe Caslon  
corpo: 13/16 pt
recurso: ícone e cor  
(o ícone varia de 
acordo com o tema  
da ilustração)

uso da entrada  
na definição
tipo: Adobe Caslon 
corpo: 13/16 pt
recurso: cor

numeração de 
definições
tipo: Adobe Caslon
corpo: 13/16 pt
recurso: bold
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Avaliação

O dicionário utiliza duas tipografias diferentes na estrutura 
do verbete, porém não se utiliza das variações existentes em 
cada uma delas para diferenciar suas diversas partes, pelo con-
trário, repete o mesmo recurso gráfico para informações dife-
rentes, o que dificulta o entendimento dessa estrutura e pode 
confundir o leitor. Por exemplo, tanto o exemplo, como os si-
nônimos e como o verbete quando aparece no texto são des-
tacados com a mesma tipografia, corpo e cor. Já no caso de 
informações adicionais como antônimo e ortografia, elas pa-
recerem entre colchetes, uma diferenciação muito sutil em 
relação ao restante do verbete e a palavra do antônimo em si 
aparece em versalete, porém esse recurso não se destaca em 
relação à mancha de texto. As tipografias escolhidas, no en-
tanto são apropriadas à faixa-etária e não causam confusão no 
leitor. No caso da sem serifa, há caracteres especiais para não 
confundir o leitor, como a, g, i, j e l (ver exemplo abaixo). 

Análise macro
Imagens

Tipos de imagens:
Fotografias: — ‣
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Ilustrações com maior abstração: X ‣
Ilustrações com menor abstração: X  ‣
Uso de personagens: — ‣
Diálogo (fala de personagens): X (em alguns poucos  ‣
casos)

Avaliação

A grande maioria das ilustrações são mais abstratas e têm 
um viés mais lúdico, no entanto, apesar de utilizarem a mes-
ma técnica de representação, há ilustrações que são mais 
realistas, pois há uma preocupação em representar alguns de-
talhes e cores conforme a realidade, o que diminui seu grau 
de abstração.

Ilustração com menor abstração (p.126). Ilustração com maior abstração (p.83).
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Relação entre imagem e texto (no nível do conteúdo):
Redundantes: X  ‣
Informativas: X  ‣
Redundantes e informativas: X ‣
Discrepantes: — ‣

Avaliação

Nesse dicionário, praticamente todas as ilustrações tem 
conteúdo informativo, pois em muitos casos ao invés de co-
locar exemplos no texto, foram colocados exemplos nas ima-
gens, por serem nesses casos mais claras que a linguagem 
verbal. Há ainda ilustrações que trazem informações que vão 
muito além do texto verbal, trazendo cotas com informações 
que não são mencionadas no texto. Há casos ainda em que 
uma mesma ilustração se refere a dois verbetes diferentes, e 
está ligada ao mais distante deles por uma linha pontilhada. 
Esse recurso possibilita uma comparação mais clara de infor-
mações que costumam ser confundidas. Alguma poucas ilus-
trações procuram um viés humorístico para explicar o texto 
verbal, porém quando não há uma relação clara entre esse 
texto e a imagem, a ilustração pode ficar sem sentido e tor-
nar-se redundante.
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Ilustração informativa (p.135).

Uso do balão de fala (p. 105).
Exemplo de imagem que possibilita a 
comparação de diferentes verbetes (p. 89).

Ilustração redundante em que a 
informação visual não está clara(p. 105).
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Navegação

cor da letracor principal
(magenta)

abertura da letra: 
aparecem em pág. par 
ou ípar; letras na cor 
da letra, pequena e 
com pouco destaque, 
dificultando a busca

separação  
entre colunas
espaço generoso 
(20 mm) que 
garante a clara 
distinção entre elas

palavra-guia
primeiro e o último 
verbete da página, 
separadas por •;  em 
magenta, tipografia 
Gadbet

separação 
entre verbetes
fio magenta

alfabeto de navegação
tipografia Gadget, caixa-
baixa, cian; letra destacada 
em caixa-alta e caixa-
baixa, ilustrada, na cor da 
letra, com contorno preto, 
retângulo na cor da letra
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Cores

As cores atribuídas às letras aparecem muito discretamen-
te, numa área pequena da página, o que não facilita a diferen-
ciação de página entre uma letra e outra. Além disso, os tons 
entre uma letra e a seguinte muitas vezes são muito parecidos, 
pois a idéia foi formar um pequeno arco-íris na lateral do li-
vro, porém isso prejudica a diferenciação entre as letras.

Grid
Margens: superior: 17 mm; inferior: 20 mm; externa: 20 mm; 

interna: 20 mm
Número de colunas: 2
Largura das colunas: 75 mm
Aplicação das imagens no grid: As ilustrações geralmente 

aparecem na lateral do texto do verbete, mas algumas vezes 
aparece também abaixo do texto. Muitas vezes elas ocupam 
as margens e também o espaço entre colunas.

Relação entre texto e imagem: A relação é bastante cla-
ra com o auxílio das linhas que separam os verbetes, evitando 
que se associe a ilustração ao verbete errado.

Relação palavras-guia e verbetes: As palavras-guia estão 
claramente separadas dos verbetes por um fio na cor associa-
da a letra, diferente dos fio que separam os verbetes que são 
na cor magenta.
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Análise material
Formato: 205 x 275 mm 
Orientação: retrato 
Papel: não revestido
Lombada: sim; largura da lombada: 7 mm
 texto da lombada: título, logo da editora 
 direção do texto: de cima para baixo
Capa: encadernação: costurado e colado 
 tipo de capa: capa flexível
 impressão da capa: 4 cores
 impressão do interior da capa: nenhuma 
 guardas: sem guarda
 orelha: sem orelha 
Miolo: impressão do miolo: 4x4 cores

Análise geral
Em geral, esse dicionário apresenta um projeto gráfico 

simples e que, pela aparência das ilsutrações e pela impressão, 
chega a parecer antigo.

As tipografias não foram utilizada para diferenciar as diver-
sas seções dos verbetes, apesar de serem legíveis. As ilustrações 
apresentam abstração, mas algumas procuram uma representação 
mais próxima ao real, como as ilsutrações de animais. As cores 
poderiam ter sido melhor utilizadas para ajudar na navegação.
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Análise micro
Tipografia

Aurelinho: dicionário infantil ilustrado  
da língua portuguesa

Título Aurelinho: dicionário infantil ilustrado da língua portuguesa

Coordenação editorial Aurélio Buarque de Holanda Ferreira

Editora Positivo

Ano de publicação 2005

Edição 1ª edição, 3ª reimpressão

Número de páginas 376

Número de verbetes 3000

Número de ilustrações mais de 430 (237 dos verbetes e 200 dos personagens).

Seções

Prefácio; Apresentação, Chave do dicionário; As letras e 
os sinais (alfabeto e acentos); Como usar este dicionário; 
Dicionário; Os numerais; Tempo e direções; As Unidades 
Federativas do Brasil; As vozes dos animais; Coletivos de 
seres e de objetos

numeração  
das definições
tipo: Myriad
corpo: 14
recurso: bold e cor 
(cor da letra)

definições
tipo: Myriad
corpo: 11/15 pt

feminino/plural
tipo: Myriad
corpo: 11/15 pt
recurso: colchetes [ ]

separação silábica
tipo: Myriad
corpo: 12 pt
recurso: parênteses ( )

classe gramatical
tipo: Myriad
corpo: 10 pt
recurso: ilálico e cor 
(cor da letra)

entrada
tipo: Myriad
corpo: 14 pt
recurso: cor (cor da 
letra) e bold
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sigla
recurso: asterisco

é usado um • para 
destacar a classe 
gramatical, quando 
um mesmo verbete 
possui mais de uma 
classe 

verbete no texto 
dos exemplos
tipo: Myriad
corpo: 11/15 pt
destaque: bold

exemplos
tipo: Myriad
corpo: 11/15 pt
recurso: itálico

locuções
tipo: Myriad
corpo: 11/15 pt
recurso: itálico, cor 
(ton mais escuro 
da cor da letra) 
estrela

pronúncia
corpo: 12 pt
recurso: parênteses  
( ) e cor (cor da letra)

origem da 
palavra
corpo: 12 pt
recurso: colchetes [ ] 

estrangeirismos
recurso: itálico  
e losango
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Avaliação

Os recursos tipográficos utilizados para diferenciar as dife-
rentes partes dos verbetes foram bem utilizadas, destacando 
adequadamente cada um de seus elementos.

A tipografia sem serifa é bastante clara, no entanto não 
apresenta caracteres especiais para crianças. No texto prin-
cipal do dicionário (os verbetes) esse aspecto não causa di-
ficuldade de leitura, no entanto, nas letras que possibilitam 
a orientação pelas páginas e a busca pelos verbetes, tanto a 
tipografia normal como a manuscrita apresentam letras que 
podem facilmente ser confundidas: tipografia normal – I e l; 
tipografia manuscrita – I e T. 

A tipografia manuscrita possui as letas I e T maiúsculas muito parecidas. Já a tipografia 
Myriad não possui diferenciação entre o l minúsculo e o I maiúsculo.

O uso de um corpo maior e cor no verbete e na numeração 
das definições deixa bastante clara a estrutura do verbete. Apesar 
da redução no corpo na classe gramatical, ela continua em des-
taque com o uso de cor. O uso dos bullets para diferentes classes 
gramaticais também é funcional, no entanto não têm o mesmo 
destaque e clareza da numeração das definições. O uso de col-
chetes e parênteses também possibilitou clareza na localização 



58 A AurelInho: dIcIonárIo InfAntIl IlustrAdo dA línguA portuguesA

das flexões de gênero e número e da separação silábica, respecti-
vamente, no entanto o uso de asterisco (siglas e abreviaturas) e 
losango (para estrangeirismo) não é óbvia e exige que o leitor re-
torne à chave do dicionário a cada consulta, até que esteja total-
mente familiarizado com a obra. Apesar de o dicionário ter sido 
projetado para o acompanhamento constante do professor, esse 
tipo de recurso dificulta o desenvolvimento da independência 
do aluno para a consulta fora da sala de aula. Como esses verbe-
tes apresentam um número reduzido, seria mais apropriado que 
essas informações fossem descritas verbalmente.

 
Análise macro
Imagens

Tipos de imagens:
Fotografias: X (maior parte) ‣
Ilustrações com maior abstração: X  ‣
Ilustrações com menor abstração:  — ‣
Uso de personagens: X  ‣
Diálogo (fala de personagens): X  ‣
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Verbete ilustrado com fotografia (p. 75). Verbete ilustrado com ilustração abstrata 
(maior abstração) (p. 75).

Personagens do Mundo da Criança. Percebemos a clara personificação dos objetos para 
a criação desses personagens (p. 5).
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Avaliação

Nessa obra há uma grande mistura de técnicas e níveis 
de abstração: fotografia (representacional); ilustração digital 
com aparencia realista (abstração muito pequena); ilustração 
digital lúdica (abstração média); boneco modelado em massi-
nha e fotografado (abstração média).

Há 3 personagens que se repetem pelo dicionário e que fa-
zem parte do projeto Mundo da Criança, criado pela Editora 
Delta e que são utilizados também em sites, CD-Rooms, DVDs 
e outros livros, porém esses personagens não são nomeados no 
dicionário. Na apresentação do dicionário eles são descritos da 
seguinte maneira: “senhor redondo, parecido com a terra, de 
olhar carinhoso e expressão sábia, que oferece novos conhe-
cimentos, cem por cento corretos e confiáveis, sobre a pala-
vra ilustrada daquela mesma página; “um de seus amiguinhos, 
aquele que mais parece um robô, virá complementar a infor-
mação, já que é um aprendiz curioso e interessado em aprender 
de tudo um pouco”; “Nosso terceiro parceiro nesta aventura é 
um incansável foguetinho, que tem uma imaginação superfér-
til e adora brincar. Seus comentários, em geral, parecem uma 
piada” (p.5). Os personagens sempre aparecem em pares e tra-
zem informações adicionais em balões de fala amarelos.

Essas personagens apresentam um nível de abstração relativa-
mente alto para um dicionário, pois são objetos personificados. 
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Essa característica facilita a diferenciação entre as personagens, 
que tem a função de atrair o leitor e tornar a obra mais agradável, 
e as demais ilustrações, que tem caráter mais informativo.

Relação entre imagem e texto  
(no nível do conteúdo):

Redundantes: X  ‣
Informativas: X  ‣
Redundates e informativas: X ‣
Discrepantes:  — ‣

Imagem informativa: a fotografia traz 
informações precisas sobre o formato 
do objeto, ajudando na associação entre 
a palavra e o objeto (p.20).

Imagem redundante: essa imagem não deixa 
mais claro o significado do verbete nem ao 
menos representa um de seus exemplos;  
é dispensável a sua compreensão (p.135). 
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Avaliação

Em geral, as imagens apresentam algum conteúdo infor-
mativo, e apesar de não existirem ilustrações com baixo grau 
de abstração, as fotografias costumam ser bastante eficientes. 
No entanto, em alguns casos, as ilustrações representam o 
verbete porém não possuem relação direta com o texto da de-
finição ou seu exemplo, se tornando um acessório totalmente 
dispensável, sem relação clara com a informação verbal.

Navegação
Cor

O dicionário utiliza as cores como recurso para facilitar a 
orientação do leitor, adotando uma paleta de 6 jogos de cores 
que se repetem nas letras. Esses jogos são compostos por dois 
tons de uma mesma cor que se alternam formando um lista-
do nas margens; uma cor para o texto, um tom mais escuto da 
cor da letra; e ainda uma cor de apoio, que se repete em to-
dos os jogos de cores do miolo (amarelo), mas que se diferen-
cia nas iniciais e anexos.

As cores são alternadas entre uma cor mais quente e uma 
mais fria, o que facilita a diferenciação de uma letra a ou-
tra. Além disso, a coluna externa é totalmente colorida, 
formando na lateral do livro um degradê das cores, o que fa-
cilita a busca.
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Outros elementos gráficos
Apesar de desnecessários do ponto de vista funcional, o dicionário 
apresenta recursos gráficos que o tornam mais atrativo e 
proporcionam prazer estético: ornamento;  margens coloridas, cuja 
alternância de tons cria uma sensação de vibração da página

abertura da letra
sempre na página par; 
tipografia Myriad e 
manuscrita.

palavras-guia
primeira coluna: primeiro 
verbete; na segunda coluna: 
último verbete da página

identificação  
da letra
tipografia Myriad 
na página par 
e manuscrita 
infantil na página 
ímpar, na cor da 
letra

cor da letra
6 cores são alternadas 
entre as letras

separação  
entre colunas
fio pontilhado 
amarelo

separação 
entre verbetes
espaço de 8 mm
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 Grid
Margens: superior: 15 mm; externa:13 mm; inferior: 12 mm; 

interna: 20 mm As margens são coloridas, alternando um tom 
mais forte e um mais fraco da cor da respectiva letra. 

Número de colunas: 2
Largura das colunas: 7 mm
Aplicação das imagens no grid: As imagens podem apa-

recer no grid de maneira diversa, acima, abaixo, ao lado es-
querdo ou ao lado direito do verbete representado. Podem 
aparecer ainda em duas colunas ou em uma, mas invadindo 
levemente a outra (sem interferir no texto). Os personagens 
geralmente aparecem nos cantos da página, em pares, um em 
cada página. A variedade de aplicações proporciona páginas 
com uma diagramação agradável, porém que dificulta a con-
sulta e a navegação, como será detalhado no item a seguir.

Relação entre texto e imagem: Em geral, todas as imagens 
da página referem-se a um só verbete, complementando-o, 
porém a disposição dessas imagens não favorece a relação en-
tre as imagens e o respectivo verbete, causando confusão.

Como não há um padrão no posicionamento entre texto 
e imagem, a relação entre a imagem e seu verbete correspon-
dente não fica clara de imediato. A imagem não fica necessa-
riamente mais próxima ao seu verbete correspondente, então 
é necessário ler vários verbetes para compreender essa rela-
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ção. Também não há legenda ou cota que facilite essa iden-
tificação. Dessa forma, o projeto do dicionário não leva em 
consideração que geralmente se busca apenas um verbete em 
cada página, sem se preocupar com suas demais informações. 
O posicionamento dos personagens também causa confusão, 
pois o primeiro reflexo é associar a imagem ao verbete mais 
próximo a ela, porém em praticamente todos os casos os per-
sonagens estão distantes do 
verbete a que se referem. 

Esse posicionamento caó-
tico da imagem em relação 
ao texto correspondente pa-
rece pressupor que o usuá-
rio já conheça a imagem de 
imediato, mas, nesse caso, a 
imagem passaria a ser total-
mente decorativa e desne-
cessária ao entendimento do 
conteúdo verbal.

Neste caso, a imagem está muito 
distante do verbete, dificultando a 

relação entre texto e imagem.  
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Relação palavras-guia e verbetes: As palavras guias apare-
cem no topo de cada coluna de texto, com um corpo consi-
deravelmente maior que as entradas dos verbetes. Porém, da 
forma como está posicionada, sem que haja uma separação 
mais definida entre ela e os verbetes, induz o leitor a pensar 
que se trata da primeira palavra de cada coluna e não da pri-
meira e última da página. 

Análise material
Formato: 205 x 275 mm
Orientação: retrato 
Papel: revestido
Lombada: sim; largura da lombada: 15 mm

 texto da lombada: título, autor, logo da editora 
outros: logotipo do Mundo da Criança 

 direção do texto: de cima para baixo
Capa: encadernação: costurado e colado 
 tipo de capa: capa flexível 
 impressão da capa: 4 cores 
 impressão do interior da capa: nenhuma 
 guardas: sem guarda
 orelha: sem orelha 
Miolo: impressão do miolo: 4x4 cores
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Análise geral
Em geral, o projeto gráfico do dicionário é bastante agra-

dável, utiliza os recursos tipográficos para tornar clara a es-
trutura dos verbetes. Seus recursos gráficos garantem uma 
orientação fácil na busca da letra e do verbete. No entanto, 
as imagens possuem um caráter de entretenimento e muitas 
não complementam ou explicitam o conteúdo verbal. A re-
lação entre texto e imagem também é bastante equivocada e 
muitas vezes a relação entre imagem e conteúdo verbal é mui-
to difícil de ser percebida.
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Dicionário infantil Larousse  
da Língua Portuguesa

Título Dicionário Infantil Larousse da Língua Portuguesa

Coordenação editorial Fernando Nuno

Editora Larousse do Brasil

Ano de publicação 2005

Edição 1ª

Número de páginas 252

Número de verbetes 2000

Número de ilustrações 800

Seções
Introdução, Como usar esse dicionário, Anexo: O corpo 
humano

Análise micro
Tipografia

definições
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt

exemplos
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: itálico

entrada
tipo: Meta
corpo: 16 pt
recurso: cor (azul) 
e bold

antônimo
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: sinal de ≠ 
em verde

separação 
silábica
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: tons de 
cinza e bold
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sinônimos
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: sinal de = 
em verde

artigo
tipo: Meta
corpo: 12 pt
recurso: tons de 
cinza e bold

palavras da família
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: sinal • em 
verde

remissões
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: cor e seta

verbetes no texto
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: bold

numeração  
das definições
tipo: Meta
corpo: 12/14 pt
recurso: bold
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Avaliação

Em geral, a diferenciação entre as diversas partes do ver-
bete é um pouco discreta demais, ou seja, poderiam ser uti-
lizados mais recursos tipográficos para explicitar melhor as 
diferentes definições e outras seções como sinônimos, antôni-
mos etc. No entanto, no caso das informações adicionais (si-
nônimo, antônimo, palavras da mesma família e remissão a 
outros verbetes) optou-se por descrever em todos os casos que 
tipo de informação se tratava, facilitando a consulta. 

Por exemplo: 
≠ O contrário de esquisito é normal. 
Desse modo, o sinal gráfico serve apenas para diferenciar 

essa informação das definições, mas o aluno não precisa saber 
que quando aparece o sinal ≠ se trata de um antônimo, pois 
essa informação está descrita no texto.

 Assim, os sinais utilizados são suficientes para compreen-
der e diferenciar as diversas partes do verbete. 

No caso do artigo que acompanha a entrada e da separa-
ção silábica, não deveria ter sido utilizada a mesma formata-
ção, pois se tratam de informações diferentes e ainda estão na 
mesma linha. Alem disso, no caso do artigo, por ter sido uti-
lizado um corpo menor e uma cor diferente, não houve in-
tegração entre este e a entrada, como seria esperado. Nesse 
caso, uma sugestão seria utilizar o artigo na mesma cor da en-
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trada, porém com um peso um pouco menor, como redução 
do corpo ou regular ao invés de bold. 

É importante destacar que a tipografia Meta possui a 
grande vantagem de apresentar uma diferenciação clara en-
tre as letras i, j e l, como pode ser visto no exemplo ao lado.
 
Análise macro
Imagens

Tipos de imagens:
Fotografias: — ‣
Ilustrações com maior abstração: X  ‣
Ilustrações com menor abstração: X , no caso dessa  ‣
obra, as ilustrações são hiper-realistas, com finalização 
próxima à fotográfica e portanto se aproximando das 
imagens representacionais e são geralmente utilizadas 
para representar plantas e animais.
Uso de personagens: —  ‣
Diálogo (fala de personagens): — ‣

Ilustrações com maior abstração (p.239). Ilustrações com menor abstração (p.239)
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Relação entre imagem e texto (no nível do conteúdo):
Redundantes: —
Informativas: X
Redundantes e informativas: X
Discrepantes: —

Avaliação

Essa obra apresenta uma porcentagem alta de verbetes 
ilustrados (40%), ou seja, em cada página há, em média, 4 
verbetes ilustrados. As ilustrações foram muito bem pautadas, 
sempre representando um dos exemplos do texto, de forma 
simples, clara e com situações do cotidiano da criança. Al-
guma ilustrações apresentam ainda informações adicionais, 
como o exemplo abaixo, em que além de mostrar detalhada-
mente o como é uma abóbora por dentro e for fora, mostra 
como é seu caule, folha e flor.

p.2
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Navegação

Cor principal
azul

abertura da letra
página par ou ímpar; 
tipografias sem serifa, 
manuscrita e com serifa; 
sobre mancha de tinta

alfabeto de 
orientação
tipografia Meta, 
caixa-baixa

cor da letra
23 cores, uma para 
cada letra

separação entre 
verbetes e colunas
fio azul
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Cor

O dicionário possui como cor principal o azul. Um tom 
mais escuro aparece nas entradas e no alfabeto de navega-
ção. Para a remissão a outros verbetes, todo o texto aparece 
em cian. Um outro tom de azul aparece ainda nas linhas que 
separam as colunas e os verbetes e um tom mais claro forma 
a barra sobre a qual está o alfabeto de navegação. Além do 
azul, temos o verde como cor de apoio, que aparece nos sím-
bolos •, = e ≠. 

Na coluna de navegação aparecem outras 23 cores, uma 
para cada letra do alfabeto, que aparecem como uma mancha 
de tinta sob a respectiva letra e também na abertura de cada 
letra. Essa marcação, no entanto, é bastante sutil e a cor re-
ferente à letra poderia ter sido utilizada em outros elementos 
da página, como as entradas, para reforçar a diferença entre 
uma letra e outra. Além disso, são utilizados tons pasteis e em 
alguns casos a diferença de tons é sutil de uma letra para a se-
guinte, dificultando a diferenciação.

 Grid
Margens: superior: 15 mm; inferior: 18 mm; externa: 20 mm; 

interna: 10 mm
Número de colunas: 2
Largura das colunas: 75 mm
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Aplicação das imagens no grid: Sempre dentro da área de-
limitada pelas linhas que separam colunas e verbetes, porém 
podem aparecer abaixo do texto ou à sua direita, reduzindo o 
número de caracteres por linha.

Relação entre texto e imagem: Como as imagens estão sem-
pre dentro da área reservada ao verbete, não há dúvida sobre a 
qual verbete ela se refere e como a ilustração representa sempre 
um dos exemplos, a relação semântica também é bastante clara.

Análise material
Formato:190 mm x 260 mm 
Orientação: retrato 
Papel: revestido
Lombada: sim; largura da lombada: 11 mm
 texto da lombada: título, logo da editora 
 direção do texto: de baixo para cima
Capa: encadernação: costurado e colado; 
 tipo de capa: capa flexível
 impressão da capa: 4 cores
 impressão do interior da capa: nenhuma 
 guardas: sem guarda
 orelha: sem orelha 
Miolo: impressão do miolo: 4x4 cores
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Análise geral
Em geral, o dicionário apresenta um projeto gráfico sim-

ples mas correto. No entanto, os recursos gráficos como tipo-
grafia e cores poderiam ter sido utilizados de forma a explicitar 
melhor a diferença entre os diversos elementos do verbete e a 
orientação do leitor para a busca. As imagens foram utilizadas 
adequadamente, sempre relacionadas ao texto e procurando 
complementar o conteúdo verbal. A navegação é clara, mas o 
uso da cor da letra poderia ser mais extenso, facilitando a di-
ferenciação entre as letras.
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Meu primeiro livro de palavras
Título

Meu primeiro livro de palavras: um dicionário ilustrado do 
português de A a Z

Coordenação editorial
Maria Tereza Camargo Biderman  
e Carmen Silvia Carvalho

Editora Ática

Ano de publicação 2005

Edição 1ª edição, 1ª reimpressão

Número de páginas 232

Número de verbetes 2250

Número de ilustrações 390

Seções

Prefácio, Introduzindo seu livro de palavras (sumário), 
Ordem alfabética, Como usar, Ortografia • Pronúncia, 
Famílias de palavras, Verbetes de A a Z (Sumário apenas 
do miolo) Anexo: Coleções de palavras: Você e as coisas; 
Você e os outro; Nossa Comida; Plantas e Frutos; Os 
animais; Que sinais são esses?; Contando e medindo; Eu, 
você, nosso, este; Cores e formas; Os opostos.
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Análise micro
Tipografia

definições
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt

exemplos
tipo: manual, não 
identificado
corpo: 11/15 pt
recurso: tipografia 
diferente

entrada
tipo: Vega
corpo: 16 pt
recurso: cor (azul)

locussões
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: quadrado 
vermelho

separação silábica
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: itálico; para sílaba 
tônica: cor (azul) e bold

pronúncia
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: itálico e 
colchetes [ ]

palavras da 
família
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: sinal • 
vermelho



meu prImeIro lIvro de pAlAvrAs A 79 

Avaliação

Esse dicionário, juntamente com o Houaiss, são os que 
apresentam maior diversidade de complementos à estrutura 
básica do verbete (entrada, definição e exemplo), e nesse caso 
a tipografia foi muito bem utilizada para diferenciar cada se-
ção, pois, apesar de o tipo de informação estar descrito, cada 
uma delas possui algum elemento que a diferencie.

Além disso, o fato de o exemplo aparecer numa tipografia 
diferente também facilita sua identificação imediata.

Em geral, as tipografias utilizadas apresentam boa leitura-
bilidade além de um aspecto visual atrativo, porém possuem 

numeração  
das definições
tipo: Vega
corpo: 8/15 pt
recurso: bold e cor 
(azul)

plural
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: losango 
vermelho 

sinônimos
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: seta para 
cima vermelha

feminino
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: estrela 
vermelha 

antônimos
tipo: Vega
corpo: 10/15 pt
recurso: seta para 
baixo vermelha

verbetes no texto
tipo: manual não 
identificada
corpo: 11/15 pt
recurso: cor (azul)
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algumas características que dificultam a compreensão por par-
te dos pequeno leitores. A tipografia Vega é bastante clara po-
rém os caracteres I e l e j e i possuem um desenho parecido e 
podem gerar confusão nos leitores. 

Já a tipografia dos exemplos apresenta variação de peso e 
de tamanho entre uma letra e outra, pode confundir a crian-
ça e dificultar a leitura. Além disso, ela possui desenho de al-
guns caracteres bastante diferente da Vega, o que pode gerar 
dúvida no leitor.

O corpo do verbete é um pouco pequeno considerando a 
faixa-etária, apesar de não prejudicar a legibilidade.

Letras J, I e L na tipografia Vega são muito parecidas e podem gerar confusão.

A letra A nas duas tipografias do dicionário apresentam formatos diferentes.

Análise macro
Imagens

Tipos de imagens:
Fotografias: — ‣
Ilustrações com maior abstração: X  ‣
Ilustrações com menor abstração: — ‣
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Uso de personagens: — ‣
Diálogo (fala de personagens): — ‣

Relação entre imagem e texto 
(no nível do conteúdo):
Redundantes: X
Informativas: X
Redundates e Informativas: X
Discrepantes: —

Avaliação

Nessa obra foi utilizado apenas um ilustrador 
para todas as imagens. Esse ilustrador tem como 
característica ilustrações mais lúdicas e diverti-
das com um nível de abstração consideravelmen-
te elevado para um dicionário. Essa característica 
foi bastante positiva no caso da ilustração de ver-
betes mais abstratos, como verbos (ver exemplo 
do verbete derreter, ao lado). Já no caso dos verbe-
tes mais concretos, como substantivos, em alguns 
casos as ilustrações apelam mais para o aspecto do 
humor que pela informação, que se perde tama-
nho o nível de abstração (ver exemplo de dionos-
sauro, ao lado).  

Ilustração com maior abstração, 
presente em toda a obra (p.31).

p.56

p.61
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Navegação

Cor principal
azul

abertura da letra
página inteira; página par 
ou ímpar;  tipografia Vega; 
alfabeto de orientação 
também na abertua

palavras-guia
primeiro e o último verbete da página, 
separados por • preto; tipografia Vega; 
formato de nuvem, na cor da letra; duas 
primeiras letras destacadas em bold (ajuda 
o aluno a perceber e compreender a ordem 
alfabética e a identificar se o verbete que 
procura se encontra nessa página

cor da letra
23 cores diferentes, 
uma para cada letra

separação  
entre colunas
fio cinza

separação entre 
verbetes
espaço de 7 mm

alfabeto de 
orientação
tipografia Vega, 
caixa-alta  
e baixa, cor da 
letra; letra da 
página destacada 
com balão na cor 
da letra
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Cor

 As cores principais de apoio do dicionário são o azul, que 
aparece nas entradas dos verbetes, na sílaba mais forte da se-
paração silábica, na aplicação do verbete no exemplo e na 
numeração das definições, e o vermelho, que aparece nos sím-
bolos que diferenciam feminino, plural, família, sinônimos e 
antônimos. Além dessas cores, para cada letra foi associada 
uma cor, totalizando 23 cores de apoio. Todas essas cores são 
tons muito vivos e chamativos, dando um aspecto alegre ao li-
vro, em concordância com o estilo e conteúdo das ilustrações. 
A utilização das cores na nuvem da palavra-guia e na tarja in-
ferior marcam a lateral do livro, facilitando ainda mais a na-
vegação ao folhear as páginas. 

 Grid
Margens: superior: 20 mm; inferior: 18 mm; externa: 18 mm; 

interna: 13 mm
Número de colunas: 3
Largura das colunas: 50 mm
Aplicação das imagens no grid: as imagens aparecem sem-

pre acima do respectivo verbete, centralizadas na coluna.
Relação entre texto e imagem: A posição da imagem em 

relação ao texto é confusa, pois a tendência é procurarmos 
primeiro o verbete e então voltar a atenção a sua imagem, 
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para complementar a compreensão do conteúdo verbal. Da 
forma como estão dispostas, as imagens parecem estar relacio-
nadas ao texto que aparece acima delas e não abaixo.

Relação palavras-guia e verbetes: As palavras-guia estão 
claramente diferenciadas em relação aos verbetes, tanto por 
sua posição como por sua formatação.

 
Análise material

Formato: 20,5 cm x 27,5 cm 
Orientação: retrato 
Papel: revestido
Lombada: sim; largura da lombada: 12 mm
 texto da lombada: título, logo da editora 
 direção do texto: de baixo para cima
Capa: encadernação: costurado e colado
 tipo de capa: capa flexível
 impressão da capa: 4 cores
 impressão do interior da capa: 1 cor, amarelo 
 guardas: sem guarda
 orelha: sem orelha 
Miolo: impressão do miolo: 4x4 cores
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Análise Geral
Em geral, esse dicionário é o que apresenta mais recursos 

gráficos e tipográficos e é também um dos mais completos no 
que diz respeito ao conteúdo. Assim, esses recursos foram uti-
lizados para organizar e hierarquizar toda essa informação de 
forma adequada. 

Em relação à tipografia, apesar de as tipografias não serem 
as mais adequadas a esse tipo de obra, não houve grande pre-
juízo de legibilidade e leiturabilidade. Além disso, a micro-
tipografia foi muito bem utilizada de forma a diferenciar as 
diversas informações.

As imagens possuem alto grau de abstração e poderiam ter 
sido utilizadas também imagens mais realistas, com viés mais 
informativo.

A navegação dessa obra está entre as mais eficientes dos 
dicionários analisados, utilizando corretamente cor, alfabeto 
de nageção e palavras-guia para tornar a busca pelo verbete 
bastante simples.

O grid de 3 colunas aproveitou bem o espaço, apesar de 
deixar a largura das colunas um pouco estreita demais, mas 
sem grandes prejuízos. As ilustrações poderiam ter sido posi-
cionadas abaixo, e não acima, do verbete, facilitando a rala-
ção entre texto e imagem.
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Análise micro
Tipografia

Título Meu primeiro dicionário Houaiss 

Coordenação editorial
Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de 
Dados da Língua Portuguesa S/C Ltda.

Editora Objetiva e Moderna

Ano de publicação 2005

Edição 1ª

Número de páginas 320

Número de verbetes 2960

Número de ilustrações 296

Seções

Sumário; Apresentação; Como usar o dicionário 
Anexo: dinossauros; pontos cardeais; sistema solar; corpo 
humano; nossas roupas; atividades do dia; horas, dias 
e meses; estados e regiões do Brasil; adjetivos pátrios; 
numerais; preposições e pronomes; formas geométricas 
e cores

Meu primeiro dicionário Houaiss

definições
tipo: Arial
corpo: 12/14 pt

classe gramatical
tipo: Arial
corpo: 10 pt
recurso: entre 
parênteses ( )

entrada
tipo: Arial
corpo: 14 pt
recurso: cor (marrom)

separação silábica
tipo: Arial
corpo: 10 pt
recurso: entre parênteses ( ); 
sílaba tônica: bold

plural
tipo: Arial
corpo: 10 pt
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locuções
tipo: Arial
corpo: 12/14 pt
recurso: nenhum

exemplo
tipo: Arial
corpo: 12/14 pt
recurso: itálico 

grau do adjetivo
tipo: Arial
corpo: 10 pt

informações 
adicionais e 
remissões a texto 
e imagem
tipo: Arial
corpo: 12/14 pt
recurso: boxe 
laranja claro

numeração  
das definições
tipo: Arial
corpo: 12/14 pt
recurso: bold verbete no texto

tipo: Arial
corpo: 12/14 pt
recurso: bold

conjugação
tipo: Arial
corpo: 10 pt
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Avaliação

Esse dicionário é, entre todos os analisados, o que possui 
maior quantidade de informação por verbete: no total são 13 
classes de informação. No entanto, a tipografia foi utilizada 
de forma simplista, sem se preocupar em destacar a diferença 
entre essas variadas informações. Informações diferentes apa-
recem com a mesma formatação e na mesma posição (classe 
gramatical, separação silábica, conjugação dos verbos, grau 
do adjetivo e plural). Apesar de conjugação dos verbos, grau 
do adjetivo e plural aparecem alternadamente nos verbetes, 
ou seja, não aparecem duas dessas informações num mesmo 
verbete, a falta de diferenciação pode levá-lo a acreditar que 
se tratam da mesma informação. Essas informações aparecem 
ainda alinhadas á direita, ao contrário do restante do verbe-
te, o que causa estranhamento e em muitos casos cria um bu-
raco no centro da coluna de texto.

A numeração das definições também é bastante discreta, 
ou seja, uma marcação mais forte desses números ajudaria o 
aluno a perceber, antes mesmo de ler o texto, que o verbete 
possui diversas acepções. 

Outra questão que dificulta a associação rápida dos conteú-
dos acontece nos casos em que há mais de uma classe gramati-
cal, pois ambas aparecem no início do verbete, distantes da sua 
respectiva definição (ver exemplo na página a seguir). 
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Também é questionável a utilização da tipografia Arial, 
que é conhecidamente uma cópia da família Helvetica e 
é raramente utilizada em livros, por se tratar de uma ti-
pografia fornecida pela Microsoft para o sistema operacio-
nal Windows. Essa escolha é ainda mais surpreendente se 
for levado em conta que foi solicitada a criação de uma ti-
pografia especialmente para as edições adultas do dicioná-
rio Houaiss, com qualidades voltadas às necessidades desse 
tipo de publicação.

Análise micro
Imagens

Tipos de imagens:
Fotografias: — ‣
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Ilustrações com maior abstração: X “[a ilustração] se- ‣
guiu o padrão de maior aceitação infantil, com dese-
nhos de cores vivas e traços alegres e comunicativos 
como as histórias em quadrinhos” (p. IV).
Ilustrações com menor abstração: — ‣
Uso de personagens: — ‣
Diálogo (fala de personagens): — ‣

Relação entre imagem e texto (no nível do conteúdo):
Redundantes: X (poucas) ‣
Informativas: X maioria ‣
Redundates e informativas: X ‣
Discrepantes: X (poucas) ‣

O dicionário não considera a ilustração como um recurso di-
dático que facilita a compreensão dos verbetes: “O dicionário 

tem 296 ilustrações, [...] utilizadas para dar 
vida às suas páginas de texto” (p. IV). Ain-
da assim, a grande maioria das imagens do 
dicionário é informativa, pois traz situações 
relacionadas às definições ou aos exemplos, 
facilitando a compreensão do verbete.

No entanto, algumas ilustrações 
apresentam informações erradas, espe-
cialmente as que representam animais. 

A ilustração personificou a estrela-do-mar, 
ou seja, a representou com características 
humanas que não condizem com a 
realidade desse animal, trazendo uma 
informação errada ao leitor (p.115).



Em alguns casos, foi utilizado um fio 
vermelho para destacar que elemento 
da ilustração é exatamente aquele ver-
bete, facilitando a compreensão do lei-
tor, como no exemplo ao lado. 

Nessa ilustração, que representa o hipopótamo, 
a representação do sapo é desnecessária e pode 
causar confusão no leitor (p.144).

Em alguns poucos casos a 
ilustração retrata uma cena que 
não está relacionada nem à de-
finição e nem aos exemplos, di-
ficultando a relação entre seu 
significado e o do texto.

Por outro lado, em alguns ca-
sos foram incorporados elementos 
desnecessários na ilustração e po-
dem causar confusão no leitor.

Em primeiro lugar, esta ilustração não deixa claro 
que se trata de um desfile de moda. Além disso, o 
exemplo fala de um desfile de sete de setembro, que 
não possui qualquer relação com a imagem (p.89).

p.138
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 Navegação

Cor principal
marrom

abertura da letra
página par ou ímpar; tipografia 
Arial com volume; abertura 
pequena que dificulta alocalização

alfabeto de 
orientação
caixa-alta; tipografia 
Arial
letra destacada: tarja 
colorida (cor da letra)

palavras-guia
primeiro verbete da página

cor da letra
6 cores diferentes que 
se alternam

separação  
entre colunas
espaço 5 mm

separação entre 
verbetes
linha pontilhada na 
cor da letra
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Cor

 A cor principal do dicionário é o marrom. Essa cor apare-
ce em todas as entradas e nas páginas iniciais. 

Além dessa cor existem outras seis cores (marrom, azul, 
verde, roxo, magenta e amarelo), que são associadas às cores 
e se repetem na mesma ordem até o final do alfabeto. 

As cores selecionadas são bastante vivas e vibrantes as-
sim como as cores das ilustrações e facilitam enormemente a 
orientação pela página e a busca pelos verbetes. Elas também 
ficam claramente marcadas na lateral do livro, formando um 
degradê de cores que facilita a busca.

Grid
Margens: superior: 25 mm; inferior: 10 mm; externa: 20 mm; 

interna: 20 mm
Número de colunas: 2
Largura das colunas: 75 mm
Aplicação das imagens no grid: Sempre dentro das colu-

nas, abaixo do respectivo verbete.
Relação entre texto e imagem: Como as imagens ficam 

sempre abaixo do texto, a relação entre o verbete e seu res-
pectivo texto é bastante clara.

Relação palavras-guia e verbetes: As palavras-guia estão 
muito bem destacadas e diferenciadas das entradas, no entan-
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to, seu posicionamento leva a crer que se tratam, na página 
par, da primeira palavra da dupla, e na página ímpar, da últi-
ma palavra da dupla, como é tradicional nos dicionários. No 
entanto, as palavras-guia sempre representam a primeira pa-
lavra da página. Essa formatação pode ser rapidamente assi-
milada pela criança, no entanto, causará confusão quando ela 
se deparar com um dicionário tradicional.

Análise material
Formato: 20 cm x 27 cm 
Orientação: retrato 
Papel: revestido
Lombada: sim; largura da lombada: 14 mm
 texto da lombada: título, logo da editora 
 direção do texto: de baixo para cima
Capa: encadernação: costurado e colado 
 tipo de capa: capa flexível
 impressão da capa: 4 cores
 impressão do interior da capa: nenhuma 
 guardas: sem guarda
 orelha: sem orelha 
Miolo: impressão do miolo: 4x4 cores
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Análise geral
Essa obra é uma das mais completas no que diz repeito ao 

conteúdo. No entanto, seu projeto gráfico não facilita a orga-
nização e hierarquização dessas informações.

A tipografia não foi bem articulada, de forma a diferenciar 
cada seção do verbete.

As imagens também muitas vezes são utilizadas apenas 
com caráter lúdico e decorativo, sem função informativa e 
em alguns casos a abstração é tanta que acaba por transmitir 
informações erradas sobre a realidade, como no caso da per-
sofinicação de animais.

A navegação, apesar de simples, é eficiente, porém seria 
mais adequado se as palavras guias seguissem o modelo tradi-
cional, evitando confundir o leitor.
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Dicionário do Castelo Rá-tim-bum

Título Dicionário do Castelo Rá-tim-bum

Coordenação editorial Lidia Chaid e Beatriz Rosenberg

Editora Salamandra

Ano de publicação 1997

Edição 1ª

Número de páginas 240

Número de verbetes não consta

Número de ilustrações não consta

Seções Apresentação, Para a criança, Abreviaturas

Análise micro
Tipografia

definições
tipo: Cheltenham
corpo: 12/14 pt

classe gramatical
tipo: Cheltenham
corpo: 12/14 pt
recurso: itálico

entrada
tipo: Cheltenham
corpo: 14 pt
recurso: bold

separação silábica
tipo: Cheltenham
corpo: 12/14 pt
recurso: itálico

numeração  
das definições
tipo: Cheltenham
corpo: 12/14 pt
recurso: bold
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Avaliação

Os verbetes desse dicionário apresentam apenas as infor-
mações básicas: entrada, definição, exemplo e classe grama-
tical. Desse modo, o uso da tipografia foi simples, mas sem 
prejudicar a compreensão da estrutura do verbete. Foi utiliza-
da apenas uma tipografia com serifa e suas variantes de regular, 
bold, itálico e bold itálico. A vantagem de utilizar a tipografia 
com serifa é que sua versão itálica é mais claramente distinta 
da versão regular do que nas tipografias sem serifa, facilitando 
nesse caso a diferenciação entre o exemplo e a definição. No 
entanto, o uso de recursos para realçar essas diferenças, como 
cor, facilitariam a compreensão e o aprendizado dessa estrutu-
ra por parte dos leitores iniciantes. 

No caso da classe gramatical, foram utilizadas abreviaturas e 
a informação aparece com a mesma formatação dos exemplos. 
Devido a sua posição, logo após a entrada, a classe gramati-
cal dificilmente será confundida com o exemplo; no entanto, a 
utilização das abreviaturas dificulta a consulta, obrigando o lei-
tor a recorrer à seção de abreviaturas a cada consulta.
 
Análise macro
Imagens

Tipos de imagens:
Fotografias: — ‣
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Ilustrações com maior abstração: X ‣
Ilustrações com menor abstração: X  ‣
Uso de personagens: X  ‣
Diálogo (fala de personagens): X ‣

Análise

Esse dicionário possui dois tipos de imagens: a grande 
maioria são imagens grandes, ilustrações com maior nível de 
abstração e que utilizam personagens do castelo Rá-Tim-Bum; 
há inda algumas poucas ilustrações com menor grau de abs-
tração pequenas, que acompanham os verbetes de animais, 
plantas e meios de transporte. É importante destacar também 
que, apesar de não haver com precisão o número de ilustra-
ções dessa obra, ela é uma das mais ilustradas, com cerca de 3 
a 4 ilustrações por página.

Ilustração com menor abstração (p.142). Ilustração com maior abstração (p.142).
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Nas ilsutrações com menor ilustração foi usado um fundo 
colorido (de acordo com a cor atribuída à letra). No entan-
to, em alguns casos esse fundo prejudicou consideravelmente 
a compreensão da imagem, como no exemplo ao lado. Além 
disso, por se tratar de um livro totalmente colorido, seria mais 
conveniente que essas ilustrações realistas forem coloridas, 
trazendo essa informação para o leitor e facilitando conside-
ravelmente sua identificação.

Todos os personagens do programa de televisão Castelo 
Rá-tim-bum são apresentados no início do dicionário e apa-
recem nas ilustrações.

Praticamente todas as ilus-
trações dos personagens vem 
acompanhada de diálogos e des-
sa maneira há uma relação bas-
tante estreita entre o conteúdo 
verbal e o conteúdo visual. São 
cenas em que os personagens vi-
vem situações em que o verbete 
em questão é utilizado ou ainda 
que trazem ainda informações 
enciclopédicas sobre aquele ver-
bete, como no exemplo ao lado. 
Há ainda casos em que uma ilus-

p.21

p.111
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tração é usada para representar dois verbetes ao mesmo tem-
po, como no exemplo abaixo. 

Relação entre imagem e texto (no nível do conteúdo):
Redundantes: X 
Informativas: X
Redundantes e informativas: X
Discrepantes: —

Exemplo de imagem informativa, que traz informações além do texto (p.144).

p.147
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Análise

A grande maioria das imagens dessa obra retrata exemplos 
que  ajudam o aluno a compreender melhor o significado dos 
verbetes; no entanto, algumas apresentam exemplos tão abs-
tratos que não trazem nenhuma informação ao leitor além 
do conteúdo verbal. Há ainda algumas ilustrações que trazem 
informações complementares, com o o exemplo abaixo, que 
nomeia as partes do corpo.

p.70
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Navegação

abertura da letra
página par ou ímpar; 
tipografia com serifa 
sobre ilustração

letra de orientação
caixa-alta; tipografia 
Chamtenham; vazado 
sobre a tarja 

palavras-guia
primeiro e último verbete da 
página; duas setas na cor da letra 
(indicando o funcionamento das 
palavras-guia) 

cor da letra
23 cores diferentes, 
uma para cada letra

separação entre 
verbetes
espaço de 7 mm

separação  
entre colunas
fio na cor da letra
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Cor

 Foram estabelecidas 23 cores, uma para cada letra do al-
fabeto, e não há uma cor base do dicionário que apareça em 
todas as letras. 

As cores foram atribuídas às letras de forma a constituir 
um degradê que forma um arco-íris na lateral do livro. Des-
sa forma, no entanto, a diferença entre a cor de uma letra e a 
da seguinte muitas vezes é apenas uma variação de tom, o que 
dificulta a busca do início da letra que se procura. Caso essas 
cores fossem mais claramente distintas, seria mais fácil locali-
zar essa informação apenas folheando o livro.

 
Grid

Margens: superior: 13 mm; inferior: 12 mm; externa: 15 mm; 
interna: 15 mm

Número de colunas: 2
Largura das colunas: 80 mm
Aplicação das imagens no grid: Para as imagens com maior 

abstração, o posicionamento varia bastante, mas geralmente 
elas aparecem abaixo do verbete que representam. Elas nor-
malmente se limitam à coluna em que está o verbete, mas às 
vezes ocupam também a coluna mais à direita. Em alguns ca-
sos, essas ilustrações aparecem ao lado direito do verbete que 
representam. Quando a ilustração possui fundo, geralmente 
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se limita à área da coluna. Por outro lado, quando a ilustra-
ção não possui fundo, ela pode aparecer totalmente dentro da 
coluna ou algumas pequenas partes podem sair da área que 
delimita as colunas. Nos dois casos, os balões geralmente ex-
trapolam a coluna e se posicionam sobre as linhas coloridas 
que as delimitam. Já as ilustrações com menor abstração se 
posicionam à direita do verbete, dentro da coluna, ou ao lado 
esquerdo, sempre abaixo da primeira linha de texto, em que 
aparece a entrada. 

Relação entre texto e imagem: Em todas as ilustrações há 
uma relação clara entre o texto verbal e o visual. No caso das 
ilustrações com menor abstração, essa relação se dá pelo seu 
claro posicionamento. Já nas ilustrações com maior abstra-
ção, essa relação ocorre pois no texto dos balões de fala sem-
pre aparece o verbete ou uma de suas variantes destacados 
em bold, tornando claro ao leitor a que verbete aquela ima-
gem se refere.

Relação palavras-guia e verbetes: Devido a seu posicio-
namento e aos elementos que acompanham as palavras-guia 
não é possível que elas sejam confundidas pelo leitor.

Análise material
Formato: 210 mm x 280 mm 
Orientação: retrato 
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Papel: revestido
Lombada: sim; largura da lombada: 15 mm
 texto da lombada: título, logo da editora 
 direção do texto: de cima para baixo
Capa: encadernação: costurado e colado 
 tipo de capa: capa flexível
 impressão da capa: 4 cores
 impressão do interior da capa: nenhuma 
 guardas: sem guarda
 orelha: 85 mm 
Miolo: impressão do miolo: 4x4 cores

Análise geral
Esse dicionário é o mais simples entre todos os analisados 

no que diz respeito ao conteúdo. Assim, em geral. seu projeto 
é adequado ao que se propõe.

A tipografia é clara e adequada. As imagens, em geral, fo-
ram bem empregadas, porém as ilustrações que deveriam ter 
um menor grau de abstração possuem baixa qualidade e mui-
tas vezes não são identificáveis.

A orientação também é simples e não há alfabeto de nave-
gação, o que facilitaria a busca. No entanto, as setas nas pala-
vras -guia facilitam a compreensão desse sistema de busca de 
forma mais clara que nos outros dicionários.





parte 3

Conclusão
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Síntese comparativa
A seguir temos uma seqüência de tabelas que procura sin-

tetizar os resultados das análises e permite uma rápida compa-
ração da formatação de cada uma das obras selecionadas.



Seções

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Olho — — — X — X

Rosto X X X X X X

Créditos X X X X X X

Prefácio — X — X —

Apresentação X X — X X X

Introdução X X X X — X

Sumário — X — X X —

Como usar o dicionário — X X X X —

Anexos X (5) X (6) X (1) X (10) X (13) —

Informações gerais

Título
Coordenação 
editorial

Editora
Número de 
páginas

Número de 
verbetes

Número de 
ilustrações

Meu Primeiro 
Dicionário Caudas 
Aulete Infantil 
Ilustrado

Amir Geiger e 
Vitoria Davies

Nova 
fronteira

160 1360 695

Meu primeiro livro 
de palavras: um 
dicionário ilustrado 
do português de 
A a Z

Maria Tereza 
Camargo 
Biderman e 
Carmen Silvia 
Carvalho

Ática 232 2250 390

Aurelinho: 
dicionário infantil 
ilustrado da língua 
portuguesa

Aurélio 
Buarque de 
Holanda 
Ferreira

Positivo 376 cerca de 
3000

mais de 400 

Meu primeiro  
dicionário Houaiss

Instituto 
Antônio 
Houaiss

Objetiva  
e Moderna

320 2960 296

Dicionário Infantil 
Larousse da Língua 
Portuguesa

Fernando 
Nuno

Larousse do 
Brasil

252 2000 800

Dicionário do 
Castelo  
Rá-tim-bum

Lidia Chaid 
e Beatriz 
Rosenberg

Salamandra 240 não consta não consta



Conteúdo dos verbetes

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

entrada X X X X X X

definições X X X X X X

exemplos X X X X X X

separação silábica X X X X X

classe gramatical X X X

sinônimos X X X

antônimos X X X

variação  
de gienero

X (apenas 
exceções) X X X (apenas 

exceções)

variação 
de número

X (apenas 
exceções) X X (apenas 

exceções)

palavras da 
mesma família

X X

remissão a outros 
verbetes

X X

remissão a 
ilustrações

X (dos 
anexos) X

pronúncia X X X

ortografia X

informações 
enciclopédicas

X

estrangeirismos X X

siglas e 
abrevisturas

X

locuções X X

observações X

conjugação X
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Micro – tipografia

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Tipografia

s/ serifa: Gadget 
(entradas)
c/ serifa: 
Adobe Caslon 
(definições)

s/ serifa: 
Myriad

s/ serifa: 
Meta 
Medium

s/ serifa: 
Vega 
manual 
(exemplos):  
não 
identificada

s/ serifa: 
Arial

c/ serifa:
ITC 
Cheltenham

Corpo entrada 12pt 14pt 16pt 16pt 14pt 14pt

Corpo 
definições

13/16pt 11/15pt 12/14pt 10/15pt 12/14pt 12/14pt

altura de x  
das definições

6pt 8pt 6pt 6pt 7pt 6pt

Espaço 
entre letras

normal normal normal normal normal normal

Espaço entre 
palavras

normal normal normal normal normal normal

Mancha de texto

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Alinhamento esquerda esquerda esquerda esquerda esquerda justificado

Comprimento  
de linha

75 mm 70 mm 75 mm 50 mm 75 mm 80 mm

Caracteres por 
linha (em média)

40 34 42 29 35 45

Hifenização não não não não não sim
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Tipos de imagens

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Fotografias — X — —  — —

Ilustrações com 
maior abstração

X X X X X X

Ilustrações com 
menor abstração

X — X — — X

Personagens 
conhecidos

— X — — — X

Dialogo entre 
personagens

X X — — — X

Relação entre texto e imagem (no nível do conteúdo)

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Redundantes X X — X X X

Informativas X X X X X X

Redundantes  
e informativas

X X X X X X

Discrepantes — — — — X —



Orientação

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Abertura  
das letras

Tamanho pequeno médio médio
grande (página 
inteira)

pequena média

Letras  
com serifa

X — X — — X

Letras  
sem serifa

— X X X X —

Letras 
manuscritas

X X X — — —

Ilustrações X — — X X X

Alfabeto de orientação X (caixa-baixa)
 — (apenas a letra 
no canto superior 
externo)

X (caixa-baixa)
X (caixa-alta  e 
baixa)

X (caixa-alta)
— (apenas a letra 
no canto superior 
externo)

Palavras-guia
X (primeira e última 
da página)

X (a primeira  
de cada coluna)

—
X (primeira e  
última da página)

X (primeira de 
cada página)

X (primeira e 
última da página)

Separação entre colunas —
linha pontilhada 
(amarela)

linha curva azul linha fina cinza — fio na cor da letra 
em toda a coluna

Separação entre 
verbetes

linha fina magenta — linha curva azul  —
linha pontilhada 
na cor da letra

—

Cor

cores 
diferentes 
entre as 
letras

margem inferior, 
letra destacada 
no alfabeto de 
localização

margens, entradas 
e destaques nos 
verbetes, palavras-
guia, letra em 
questão

letra destacada 
no alfabeto de 
localização

margem inferior, 
alfabeto de 
localização, 
palavras-guia, 

palavras-guia, 
separação dos 
verbetes, folio, 
letra em questão 
no alfabeto

margem externa, 
contorno da 
coluna de texto, 
palavras-guia

cor para 
todas as 
letras

alfabeto de 
localização 
e remissão a 
ilustração (cian); 
entradas e 
destaques nos 
verbetes, linha 
de separação dos 
verbetes, palavras-
guia (magenta)

_

entradas, linhas 

de separação de 

verbete e coluna, 

alfabeto de 

orientação(azul); 

símbolos nos 

verbetes (verde)

azul (entradas 

e destaques 

nos verbetes) 

e vermelho 

(símbolos nos 

verbetes)

Entrada 

(marrom)
—
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Grid

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Margens

Superior 17 mm  15 mm 15 mm 20 mm 25 mm 13 mm

Inferior 20 mm 12 mm 18 mm 18 mm 10 mm 12 mm

Externa 20 mm 13 mm 20 mm 18 mm 20 mm 15 mm

Interna 20 mm 20 mm 10 mm 13 mm 20 mm 15 mm

Número de colunas 2 2 2 3 2 2

Aplicação 
das 
imagens  
no grid

acima do 
verbete

— X  — X —  —

abaixo do 
verbete

X 
(minoria) X X  — X X

ao lado do 
verbete

X 
(maioria)

X X — — X 

ultrapassa 
coluna

X X  — — — X

Relação entre  
imagem e texto

clara confusa clara confusa clara clara

Relação entre palavras-
guia e verbetes

clara confusa — clara confusa clara
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Análise material

CAU AUR LAR PLP HOU RTB

Formato
20,5 X 
27,5 cm

20,5 X 
27,5 cm

19 x 26 
cm

20,5 X 
27,5 cm

20 x 27 
cm

21 x 28 
cm

Orientação retrato retrato retrato retrato retrato retrato

Papel
não-
revestido revestido revestido revestido revestido revestido

Lombada

largura 7,5 mm 15 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm

orientação
de cima  
para baixo

de cima  
para baixo

de baixo  
para cima

de cima  
para baixo

de cima  
para baixo

de cima  
para baixo

Capa

tipo flexível flexível flexível flexível flexível flexível

laminação brilhante fosca brilhante brilhante brilhante brilhante

impressão 
(cores)

4 (CMYK) 
x 0

4 (CMYK) 
x 0

4 (CMYK) 
x 0

4 (CMYK) 
x 1 (Y) 

4 (CMYK) 
x 0

4 (CMYK) 
x 0

guardas — — — — — —

orelha — — — — — 85 mm

Impressão do miolo 
(cores)

4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4 4 x 4

Acabamento
colado e 
costurado

colado e 
costurado

colado e 
costurado

colado e 
costurado

colado e 
costurado

colado e 
costurado
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Parâmetros para o projeto gráfico  
de Dicionários infantis ilustrados

Após a análise dos resultados quantitativos e qualitativos, 
podemos levantar uma série de parâmetros para o projeto grá-
fico dos dicionários infantis ilustrados.

Informações gerais
As três primeiras tabelas nos permite concluir que ape-

sar de todos os dicionários estarem incluídos numa mesma 
tipologia, eles apresentam características bastante distintas. 
Em relação aos aspectos gerais, percebemos que o número de 
verbetes, de ilustrações e de páginas varia consideravelmen-
te. Os dicionários Meu Primeiro Dicionário Caudas Aulete 
Infantil Ilustrado e o Dicionário Infantil Larousse da Lín-
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gua Portuguesa apresentam uma proporção bastante grande 
de ilustrações em relação ao número de verbetes, respecti-
vamente 51% e 40%. Já o Meu Primeiro Dicionário Hou-
aiss apresentou a menor porcentagem de verbetes ilustrados, 
apenas 10%.

As seções que compõe os livros também variaram bastante 
e apenas o Meu Primeiro Livro de Palavras apresenta todas as 
seções tradicionais de um livro. Já os dicionários Meu Primei-
ro Dicionário Caudas Aulete Infantil Ilustrado e Dicionário 
do Castelo Rá-tim-bum  sequer possuem uma seção que ensi-
na o leitor iniciante a usar um dicionário e explicita as seções 
dentro de cada verbete.

O número, assim como o tipo de seções dentro de cada ver-
bete também variou muito de uma obra para a outra, de forma 
que o Dicionário do Castelo Rá-tim-bum  possui apenas as se-
ções básicas (entrada, definições e exemplos), mais a classe gra-
matical. Os dicionários mais completos em relação à variedade 
de informações por verbete foram o Meu Primeiro Dicionário 
Houaiss (13 informações diferentes) e Meu Primeiro Livro de 
Palavras (11 informações diferentes). No entanto, para conse-
guir deixar visualmente claro ao leitor essa grande quantidade 
de informação, foi necessário um uso cuidadoso da tipografia, 
explorando as variações de peso, de desenho de letra, o uso de 
símbolos e da cor. Nesse aspecto, o dicionário Meu Primeiro 
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Dicionário Houaiss  foi o mais inadequado, pois formatou de 
maneira igual ou muito parecida informações bastante distin-
tas. Já o Meu Primeiro Livro de Palavras utilizou, além desses 
recursos, o uso de duas famílias de tipografia diferente, facili-
tando a compreensão do leitor.

Tipografia
Em relação à escolha da tipografia, a grande maioria apre-

sentou tipografia sem serifa, exceto o Meu Primeiro Dicioná-
rio Caudas Aulete Infantil Ilustrado, que mesclou tipos com 
e sem serifa (entradas), e o do Dicionário do Castelo Rá-tim-
bum (todo o texto com serifa). Em geral, as tipografias esco-
lhidas apresentam boa legibilidade e também leiturabilidade. 
No entanto, apenas metade dos dicionários escolheu tipogra-
fias que possuíam caracteres diferentes para letras que podem 
ser confundidas: Dicionário Infantil Larousse da Língua Por-
tuguesa (i, j e l diferenciados); Meu Primeiro Dicionário Cau-
das Aulete Infantil Ilustrado (a, g, i, j e l diferenciados); e 
Dicionário do Castelo Rá-tim-bum  (1, i e l diferenciados).  
No Meu Primeiro Livro de Palavras e no Aurelinho, essa falta 
de diferenciação é mais crítica, pois interfere na orientação do 
leitor, que ao tentar encontrar a letra referente à palavra que 
deseja, se depara com letras no alfabeto de orientação que são 
muito parecidas, especialmente se isoladas, como nesse caso.
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Todos os dicionários apresentaram boa largura de coluna, 
com menos de 50 caracteres por linha, alinhamento à esquer-
da e texto sem hifenização, que pode causar confusão para o 
público-alvo, exceto o Dicionário Castelo Rá-tim-bum, que 
tem o texto justificado e hifenização.

Todos também apresentaram espaçamento entre letras e 
palavras normal, facilitando a leitura.

resumindo: Como já foi dito anteriormente, tanto as ti-
pografias com ou sem serifa são adequadas à leitura de crianças 
em fase de alfabetização, desde que apresentem boa legibilida-
de e leiturabilidade e, de preferência, caracteres diferenciados 
para as letras que podem causar confusão no leitor iniciante. 
No caso da formatação dos verbetes, o importante é que a fa-
mília de tipos possua uma boa gama de variações de peso, que 
dêem conta de diferenciar todas as seções do verbete. Além 
disso, o uso de caracteres especiais com símbolos para deter-
minados grupos de informação são bastante úteis.

Corpo da entrada: O corpo mais usado para as entradas é 
de 14 pontos, no entanto 16 pt também é adequado e facilita 
a busca do verbete na página.

Corpo das definições: 12/14 é o mais utilizado, com altura 
de x de 6pt, garantindo boas ascendentes e descendentes.

Espaço entre palavras e entre letras: normal foi usado em 
todas as obras e é adequado.
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Alinhamento e hifenização: alinhamento à esquerda, sem 
hifenização, pois o leitor nessa fase ainda não possui domínio 
total da separação silábica.

Comprimento de linha e número de caracteres por linha: 
O comprimento de linha mais usado foi de 75 mm, e a mé-
dia de caracteres por linha foi de 40, adequados a uma leitu-
ra confortável.

Imagens
Em relação às imagens (fotografias ou ilustrações), houve tam-

bém uma grande discrepância em relação à sua função na obra. 
Em geral, os dicionários desconsideraram o potencial pedagógi-
co das imagens, tratando-as apenas como uma forma de tornar 
o livro mais agradável visualmente e atrativo para as crianças.  
Muitos não utilizaram fotografias ou ilustrações realistas que trou-
xessem informações difíceis de serem descritas com palavras. Em 
alguns casos, as ilustrações tiveram um viés tão lúdico e humorís-
tico que perderam totalmente a conexão com o conteúdo verbal 
ou representavam o verbete de forma discrepante à realidade. 

Apenas duas obras utilizaram personagens. No caso do 
Aurelinho, elas têm uma função unicamente lúdica. Já no 
Dicionário do Castelo Rá-tim-bum, foi utilizada toda a gama 
de personagens do programa de TV e as ilustrações possuem 
um caráter informativo ou complementar ao texto. 
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resumindo: Em geral, os dicionários que se utilizam de 
maior variedade de tipos de ilustração e não perderam de vis-
ta o potencial informativo delas foram os mais adequados, 
pois são visualmente interessantes e atrativos às criança sem 
perder o caráter informativo desse tipo de obra. Assim, a uti-
lização de imagens mais ou menos abstratas ou ainda de fotos, 
depende da escolha do editor de texto e de arte, mas é impor-
tante que contemplem tanto aspetos lúdicos como informati-
vos, evitando sempre imagens discrepantes.

Orientação
Os sistemas de orientação dos dicionários basearam-se 

fortemente em três elementos: alfabeto de navegação, pa-
lavras-guia e aberturas das letras. Em geral, os dicionários 
que destacaram esses elementos apresentaram uma orienta-
ção mais clara. 

Alguns dicionários, no entanto, utilizaram as palavras-
guia de forma diferente da usual nos dicionários em geral (na 
página par, primeiro verbete da dupla e, na ímpar, último ver-
bete da dupla). Esse recurso pode confundir o leitor quando 
se deparar com outros dicionários em outro momento de sua 
vida escolar. No entanto, os que utilizaram duas palavras-guia 
por página (a primeira e a última da página), também tiveram 
uma orientação bastante clara. O Meu Primeiro Livro de Pa-
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lavras foi o único a destacar as duas primeiras letras das pala-
vras-guia, reforçando o sistema de busca por ordem alfabética 
desse tipo de obra. 

No caso dos alfabetos de navegação, eles são fundamen-
tais para a localização do verbete pelo aluno, além de facilitar 
a compreensão da ordem alfabética. Os dicionários que não 
apresentam esse recurso (Aurelinho e Dicionário do Castelo 
Rá-tim-bum) apresentam apenas a letra em questão destaca-
da no topo da página, porém esse recurso não é tão eficiente 
quanto o uso do alfabeto.

Além disso, o uso das cores, geralmente uma para cada letra, 
facilita a busca da letra ao folhear o livro. As obras que alterna-
ram cores quentes e frias ou cores complementares exploraram 
ao máximo essa capacidade facilitando a diferenciação entre 
uma letra e a outra. Já as obras que buscaram criar um arco-íris 
na lateral do livro, porém sem diferenciar mais drasticamente 
uma letra da sua seguinte, dificultaram a busca do leitor.

O uso de cor nas entradas também facilita enormemente a 
busca do verbete e quando essa cor é específica da letra (e não 
a mesma para todas as letras), torna a identidade da página de 
cada letra ainda mais forte e facilmente identificável.

resumindo: A orientação é um aspecto muito importan-
te nesse tipo de obra e portanto todos os elementos gráficos 
que puderem ser utilizados para facilitar a busca pelo verbe-
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te devem ser utilizados.  Desse modo, as palavras-guia, de pre-
ferência seguindo o modelo tradicional para não confundir e 
educar o leitor, além do alfabeto de orientação, com um des-
taque adequado da letra em questão, e aberturas claras do iní-
cio de cada letra são fundamentais.

Grid
Todos os dicionários apresentaram grid de duas colunas, 

exceto o Meu Primeiro Livro de Palavras, que possui 3 colu-
nas, pois seu corpo é um pouco menos que os demais, e dessa 
forma não houve prejuízo para a leitura.

A aplicação das imagens no grid teve um aspecto im-
portante para facilitar a associação do texto à imagem cor-
respondente. No Aurelinho, essa associação ficou bastante 
prejudicada, pois as imagens apareciam soltas na página, não 
necessariamente próximas ao respectivo texto. Quanto me-
lhor a delimitação da área do verbete e a proximidade da ima-
gem dessa área, mais fácil se dá essa associação entre texto e 
imagem, facilitando a leitura e agilizando a busca, pois, em 
geral, o aluno não está interessado em ler mais que um ver-
bete por página.

Os dicionários que utilizaram cotas ou outros recursos 
(como circular a área especificamente tratada no texto), faci-
litaram também a relação entre texto e imagem.
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Aspectos materiais
Sobre os aspectos materiais dos dicionários, podemos con-

cluir que todos seguiram o padrão mais econômico em vir-
tude da comercialização para o MEC, que exige um custo de 
produção bastante baixo. Todos apresentam formato igual ou 
próximo ao padrão dos livros didáticos no Brasil (205mm x 
275mm), capa flexível em 4x0 cores (exceto o Meu Primeiro 
Livro de Palavras, que possui o interior da capa colorido – uma 
cor), acabamento costurado e colado, que garante durabili-
dade da obra, pois dificulta que os cadernos se soltem. Todos 
utilizaram papel revestido, mais adequado a obras ilustradas, 
exceto o Meu Primeiro Dicionário Caudas Aulete Infantil 
Ilustrado, que usou papel não-revestido e teve a qualidade da 
reprodução das ilustrações prejudicada por isso.
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