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Dicionários online gratuitos de espanhol são ferramentas importantes para compreender melhor o idioma. Diversos serviços disponíveis no Brasil contam com funções para descobrir o significado de palavras hispânicas, tanto em comparação com o português e outros idiomas, como também na definição original da língua. O TechTudo reuniu cinco
dessas páginas, que devem ser úteis para leigos, estudantes e tradutores melhorarem o desempenho no idioma de Cervantes. Se você está em busca de dicas para aprender uma segunda língua, confira a lista a seguir. Diccionario de la Lengua Española O Diccionario de la Lengua Española (www.dle.rae.es), desenvolvido pela Real Academia Española,
uma das principais instituições culturais da Europa, conta com uma versão online. O conteúdo reproduz a 23ª edição do material, onde o usuário pode buscar o significado de palavras e expressões idiomáticas (espanhol-espanhol) da língua. A interface do site é bastante simples, contando com barras de pesquisa e botões para compartilhamento em
redes sociais. 1 de 5 Diccionario de la Lengua Española: interface simples — Foto: Reprodução/Bruno Soares Diccionario de la Lengua Española: interface simples — Foto: Reprodução/Bruno Soares Diccionario panhispánico de dudas O Diccionario panhispánico de dudas (www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd) também é editado pela Real Academia
Española. Sua diferença para o material anterior está no foco em tirar dúvidas bastante comuns na utilização de palavras e expressões de língua. Assim, as definições são mais explicativas e contextualizadas e ajudam bastante quem precisa escrever no idioma extrangeiro. 2 de 5 Diccionario panhispánico de dudas, da Real Academia Española — Foto:
Reprodução/Bruno Soares Diccionario panhispánico de dudas, da Real Academia Española — Foto: Reprodução/Bruno Soares O El Mundo é um dos maiores jornais da Espanha. Mas, além de notícias, o site do periódico conta também com um dicionário de língua espanhola (www.elmundo.es/diccionarios) bastante útil para quem quer tirar dúvidas.
Nele, usuários encontram, não somente as principais definições de uma palavra, mas seus sinônimos e antônimos. Além do dicionário Espanhol-Espanhol, há os de Inglês-Espanhol e Francês-Espanhol, além de uma seção exclusivamente voltada para expressões da Medicina. 3 de 5 El Mundo: dicionário do jornal traz sinônimos e antônimos — Foto:
Reprodução/Bruno Soares El Mundo: dicionário do jornal traz sinônimos e antônimos — Foto: Reprodução/Bruno Soares A Michaelis é uma famosa marca de dicionários que, entre outro idiomas, oferece também definições para a língua espanhola. No site da publicação, voltada para o uso escolar, é possível consultar o significado de palavras do
português no espanhol e vice-versa. Além do idioma hispânico, estudantes de Francês, Italiano, Alemão, Inglês e até mesmo Português podem aproveitar o serviço. 4 de 5 Dicionário Michaelis é voltado para uso escolar — Foto: Reprodução/Bruno Soares Dicionário Michaelis é voltado para uso escolar — Foto: Reprodução/Bruno Soares O Linguee
(www.linguee.com.br) é um dicionário online que é "mão na roda" para quem precisa traduzir textos. Isso porque o site não se limita a dar a definição das palavras, mas também as mostra dentro do contexto de uma tradução real, exibindo o texto no original e em sua versão em outra língua. Isso ajuda a entender melhor o funcionamento de
expressões mais específicas e seu uso real na escrita do idioma. Além disso, o site tem interface simples e oferece a possibilidade de pesquisar diversos idiomas diferentes. 5 de 5 Linguee mostra palavras e expressões no contexto de uma tradução — Foto: Reprodução/Bruno Soares Linguee mostra palavras e expressões no contexto de uma tradução
— Foto: Reprodução/Bruno Soares O Michaelis Dicionário Escolar Espanhol contém mais de 30.000 verbetes, elaborados de acordo com as normas linguísticas atuais, levando-se em consideração também as tendências e expressões da linguagem coloquial. Para isso, contou com a colaboração de profissionais que têm o espanhol como primeira
língua.Na tentativa de abranger o máximo de informações, os verbetes apresentam a seguinte estrutura: entrada com separação silábica, transcrição fonética, classe gramatical, área de conhecimento, acepções mais comuns e expressões atuais. É importante notar os muitos exemplos que servem para contextualizar o uso de determinado significado e
facilitar o seu entendimento. As notas, em destaque no final de vários verbetes, mostram variações de uso ou particularidades gramaticais. Quanto às características regionais, há muitas indicações do uso diferenciado de uma mesma palavra entre os países de língua espanhola. A obra traz, ainda a pronúncia das palavras em espanhol.O dicionário
apresenta, na seção "Noções gramaticais", esclarecimentos sobre questões básicas da língua, apontando diferenças, semelhanças, detalhes ou características em relação ao português, como, por exemplo, o gênero dos substantivos, cilada comum para o falante do português (a água = el agua). Destacam-se, ainda, fórmulas de conversação em
espanhol e mais de 70 paradigmas de conjugação dos verbos irregulares em espanhol. Assim, este dicionário se propõe despertar no estudante brasileiro a percepção para o rico vocabulário espanhol, com as informações importantes e necessárias ao domínio do idioma. A nova ortografia do português Para este dicionário foram adotadas as alterações
na ortografia do português conforme o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990.A implantação das regras desse Acordo, prevista para acontecer no Brasil a partir de janeiro de 2009, é um passo importante em direção à criação de uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial portuguesa:
Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor Leste. Traduza conforme for digitando Qualidade mundialmente reconhecida Tradução de documentos com um simples "arrastar e soltar" Traduzir agora Com um bom dicionário de espanhol online, você não só encontra a definição precisa da palavra que
busca. Irá também entendê-la em contexto, graças aos exemplos fornecidos. Então, se você decidiu aprender espanhol sozinho, o dicionário é uma ferramenta importante no seu dia-a-dia. Durante minha jornada aprendendo a falar espanhol, economizei muito tempo e dinheiro utilizando dicionários de espanhol disponíveis na Internet, de acesso
gratuito. Atualizado em 20.04.22 Você começou a aprender esse idioma com o aplicativo Mosalingua espanhol? Então, já começou a construir vocabulário de uma forma muito prática! Na medida em que intensificamos nosso estudo do espanhol e começamos também a aprender usando filmes, livros, podcasts e outros recursos, é importante poder
contar ainda com bons dicionários de espanhol. Entender completamente o significado de uma palavra nova tornou-se uma tarefa muito simples, graças à internet. Além de muitos recursos interessantes pra aprender espanhol online, como os que indicamos aqui no blog, há também uma grande quantidade de dicionários de espanhol disponíveis na
web. Basta escolher um deles e, inserir uma palavra. Em segundos, você já pode conferir não só o significado mas, muitas vezes, até a pronúncia. Escrevemos este artigo para ajudar os nossos leitores na escolha dos melhores dicionários de espanhol disponíveis na internet. Além disso, damos também algumas dicas para você utilizá-los da melhor
maneira possível. Aproveite! Dicionário de espanhol online: nossos favoritos Esta incrível ferramenta é muito útil, completa e adaptada a todo o tipo de usuário. De tradutores profissionais à estudantes iniciantes. Resumindo, ponto forte desse dicionário de espanhol online é que ele propõe muito mais do que uma simples definição. Ao inserir uma
palavra ou frase, WordReference dá a você a definição, uma gravação da pronúncia correta e ainda alguns exemplos e expressões. Como, por exemplo, corazón = coração > pensa del corazón = revista de fofoca. O melhor de tudo é que você ainda pode visitar os posts no fórum WordReference. Lá, encontra a palavra que está aprendendo e a
discussão dos usuários sobre traduções e significados. O site é realmente uma ferramenta completa. E… você também pode baixar este dicionário de espanhol online gratuitamente em seu smartphone iOS ou Android. O website do famoso jornal El Mundo (que também inclui vídeos e artigos que podem ser usados para ajudar no aprendizado) tem o
seu próprio dicionário de espanhol. Decidimos incluir o site do El Mundo em nossa lista porque ele é realmente completo. A utilização desse dicionário de espanhol online é simples. Ao se deparar com uma palavra que não conhece em espanhol, digite-a na barra de busca. Em seguida, selecione se está buscando uma definição, um sinônimo ou um
antônimo. Também é possível obter a tradução da palavra em inglês ou francês. Nova versão online do Dicionário de Espanhol Oxford, o Lexico é outra boa opção entre os dicionários monolíngues de espanhol. Além do significado de cada palavra, ele também traz exemplos de uso e palavras compostas. Já na página inicial, traz também a “palavra do
dia” e uma lista com as palavras em espanhol mais procuradas do momento. Alternativamente, oferece também a tradução para o inglês. O Dicionário de Espanhol Oxford, agora, está disponível por meio de um app, que você pode baixar para Android. Para terminar a nossa lista, uma ferramenta que é de fato uma das mais valiosas para os estudantes
de todos os níveis, dos iniciantes até os mais avançados. Você pode escolher o sentido desejado (por exemplo português -> espanhol). A partir daí, o Linguee traz uma tradução simples da palavra e oferece também uma enorme lista de exemplos de tradução. O mais interessante é que são exemplos reais tirados da Internet. Você tem dúvidas quanto à
utilização de uma palavra? O Linguee traz diversos exemplos utilizados por, em muitos casos, tradutores profissionais. Os exemplos são buscados em websites oficiais (como os sites da ONU ou da Comissão Europeia). Isso diminui o risco de encontrarmos uma tradução incorreta. Outra característica importante é que o Linguee é especialmente útil
quando estamos buscando o significado de expressões ou palavras compostas. Se você souber de algum outro dicionário de espanhol online que deva entrar nesta lista, compartilhe nos comentários deste post! Quer melhorar seu espanhol? Primeira boa notícia: você pode contar com a gente! Segunda boa notícia: você pode começar
gratuitamente! Inicie agora mesmo seu período de teste gratuito e, durante 15 dias, conheça o método mais eficaz para aprender um idioma!
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