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INTRODUÇÃO 

Uma questão essencial na compilação de dicionários para aprendizes 

iniciantes é estabelecer qual é o vocabulário básico da língua que está 

sendo objeto de tratamento lexicográfico. No caso especifico do 

espanhol, os estudos e propostas de listas de vocabulário básico da 

língua são muito recentes. 

Além disso, requerem ainda de uma analise 

para que se possa estabelecer sua real 

representatividade como elementos léxicos 

essenciais para a comunicação escrita de 

um estudante em nível inicial. 

 OBJETIVO: avaliar a seleção léxica produzida por uma lista de vocabulário das mil palavras mais frequentes do 
espanhol. Embora a fonte seja uma lista destinada a aprendizes alemães iniciantes de língua espanhola, o que 

interessa aqui é a amostra das palavras mais frequentes do espanhol. 

Como METODOLOGIA, aplicaremos os oito critérios que caracterizam um core 

vocabulary   (“vocabulário básico”) propostos por Bell (2013).  

 

 

 

É necessário observar também que esses critérios, 

possivelmente, irão requerer uma atenta ponderação no 

momento de serem aplicados a uma língua como o 

espanhol.  

 
Os primeiros RESULTADOS permitem-nos supor que tanto a lista de palavras frequentes como os critérios do 

instrumento de avaliação provavelmente necessitam de ajustes. Ambos apontam para a demanda de uma 

reformulação futura. 

 

 


