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Thesaurus Essencial (dicionário analógico) é uma ferramenta
de enorme valia sobretudo para os que estão sempre
produzindo textos escritos ou orientando o ensino da
construção deles. Visa o Thesaurus, diferentemente do
dicionário lexical, a agrupar palavras e expressões associadas
por uma ideia fundamental comum. Daí ser hábito de chamálas de palavras analógicas. Na verdade, na construção de um
texto, é valiosa a consulta a este tipo de dicionário, quando se
intenta, por exemplo, evitar repetição de palavras e quando se
procura a palavra mais adequada, mais precisa, para cada
frase.
Exemplo:
O verbo “colocar” tornou-se um verbo altamente genérico e,
por isso mesmo, empobrecedor da expressão verbal. Para se
encontrar um substituto mais adequado e de uso mais preciso,
deve-se consultar o índice no final do livro, onde encontrará o verbo “colocar” relacionado a cinco
áreas de ideias afins, representadas cada uma por um substantivo análogo (arranjo, comissão,
localização, reunião, venda). Estes cinco substantivos é que devem ser consultados, então se
processará a seleção daquele mais adequado a cada construção sintático-semântica do verbo
“colocar” com o nome que funciona como seu complemento.
“Colocar o dinheiro no banco”, “Colocar a mão no balde com água quente”, ”Colocar a chave na
fechadura”, “Colocar as mercadorias na vitrine”, “Colocar os móveis na sala”, “Colocar a escada no
muro”, “Colocar uma faixa no quadril”... E os empregos de “colocar”, como verbo genérico,
poderiam ir se multiplicando, na combinação com os mais diferentes nomes. Não se trata, fique
claro, de “erro” ao se utilizar, genericamente, de um verbo como “colocar”. Apenas, a expressão
linguística peca em precisão, em adequação, em suma, se torna reveladora de uma pessoa que tem
seus recursos idiomáticos, no caso lexicais, bem limitados, particularmente na produção de textos
escritos. Com “Depositar o dinheiro no banco”, “Imergir a mão no balde com água quente”,
“Introduzir a chave na fechadura”, “Expor as mercadorias na vitrine”, “Dispor os móveis na sala”,
“Encostar a escada no muro”, “Passar uma faixa no quadril”, já contamos, sem dúvida, com
combinações lexicais mais precisas, que atestam um domínio da língua muito mais eficaz, a
comprovar um bom grau de escolaridade.
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thesaurus essencial PDF?. If you are areader who likes to download thesaurus essencial Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get thesaurus essencial Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading thesaurus essencial Pdf? You may think
better just to read thesaurus essencial Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read thesaurus essencial electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, thesaurus
essencial Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download thesaurus essencial Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
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