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Resumo 
  

Com base nos pressupostos teóricos metodológicos sócio-interacionistas 

apresentados por Kleiman (1996), Bezerra (1999), Treville & Duquette (1998), 

Miguel (2001) e Carter (2000), que consideram o domínio do vocabulário como 

parte essencial no aprendizado do uso da língua, propomo-nos, nesse trabalho, a 

descrever e analisar os exercícios de vocabulário nos Livros Didáticos de Língua 

Portuguesa (LDP) e nos Livros Didáticos de Ciências (LDC). Além disso, 

procuramos sistematizar as atividades de vocabulário correlacionando-as com as 

correntes lingüísticas. O corpus desse trabalho constituiu-se de seis coleções de 

Livros Didáticos de 5a a 8a série que correspondem aos terceiro e quarto ciclos do 

ensino fundamental aprovados pelo PNLD e que obtiveram a melhor qualificação, 

sendo quatro coleções de LDP e duas de LDC. Como resultados dessa pesquisa 

podemos destacar os seguintes aspectos: a grande incidência de exercícios que 

envolvem o significado da palavra e sua relação semântica, embora se perceba a 

ocorrência de atividades que abordam outros aspectos do léxico como o caso da 

variação lingüística e morfologia; a existência de atividades que apresentam 

traços da perspectiva sócio-interacionista o que demostra uma fase de transição, 

uma vez que percebemos ainda a presença da perspectiva estruturalista em 

muitos das atividades que elegem a frase como seu foco principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO ............................................................................................ 
 

01

Capítulo I 
Vocabulário e as concepções de língua ...................................................... 07
I – Léxico e vocabulário ............................................................................... 08
II – Concepção de língua e o conceito de palavra ...................................... 11
 
Capítulo II 
O vocabulário e o ensino-aprendizagem de leitura ..................................... 23
I – Contexto: algumas considerações ......................................................... 24
II – O ensino de vocabulário e a compreensão de textos ........................... 30
III – O Ensino do vocabulário técnico-científico .......................................... 37
 
Capítulo III 
O vocabulário e os aspectos lingüísticos nos LD ...................................... 40
I – O vocabulário nos livros didáticos de português.................................. 41
II – Vocabulário nos livros didáticos de ciências ......................................... 71
 
Capítulo IV 
As estratégias de ensino-aprendizagem do vocabulário ............................. 79

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................ 119
 
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 122
 
 
 

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 As palavras constroem o mundo em que vivemos. Conhecê-las é fazer 

parte do mundo e dele se apropriar. Qualquer mudança na língua toma forma pelo 

léxico que registra as ações, as idéias,  também, os ideais e os sentimentos num 

tempo histórico. O léxico é social, formado a partir da necessidade de se interagir 

com o outro, sendo um dos fatores que constitui a própria humanidade, estando 

nas atividades comunicativas do ser humano, ajudando-o a nomear o seu mundo. 

Segundo Bezerra (1999), o vocabulário se caracteriza como as palavras 

utilizadas por um falante de uma dada língua em suas atividades comunicativas. 

Além disso, o vocabulário refere-se às palavras realmente existente num 

determinado lugar e num determinado tempo, ambos ocupados por uma 

comunidade lingüística. Desse modo, o conhecimento do vocabulário afeta o 
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potencial comunicativo do falante e sua ampliação e aprendizado tornam-no apto 

a assimilar conceitos, refletir, escolher, julgar, etc.  Assim, quanto maior for o 

nosso conhecimento de vocabulário, mais poderemos dispor de palavras 

suficientes e adequadas para o nosso processo comunicativo.  

O domínio do vocabulário é também parte essencial no aprendizado do uso 

da língua, principalmente, na aquisição da proficiência em leitura e escrita. O 

conhecimento do vocabulário faz parte das habilidades lingüísticas do aluno e 

como tal deve ser ensinado. O aluno deve ser apto a conhecer o significado das 

palavras bem como reconhecer novos significados em novos contextos, suas 

relações em universos semânticos e o uso de acordo com seu grau de 

formalidade ou informalidade.  

O ensino do vocabulário está diretamente relacionado com o ensino de 

leitura e escrita. A escola é a mais importante instituição na introdução do aluno 

nas práticas de uso da escrita na sociedade (Kleiman & Moraes, 2001) e tem a 

responsabilidade de propiciar o ensino eficaz do léxico de tal modo que auxilie no 

desenvolvimento da leitura e escrita dos alunos. A responsabilidade do ensino 

dessas práticas sociais se faz por parte de todos os professores e não só pelo 

professor de língua portuguesa, já que a aprendizagem do aluno em todas as 

áreas, na escola, está fundamentada na leitura. Assim, o ensino e a prática da 

leitura devem fazer parte de todas as atividades escolares, afinal todo professor é, 

também, um professor de leitura. Com isso, o objetivo principal da escola deve 

ser tornar o aluno um leitor crítico e participativo. Considerando essas idéias, 

podemos dizer que o aprendizado da leitura é uma responsabilidade 

interdisciplinar. 
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É no reconhecimento da necessidade de um ensino eficaz do léxico que o 

nosso trabalho se fundamenta. Desse modo, a nossa preocupação é verificar 

como os exercícios de vocabulário nos Livros Didáticos são construídos e de que 

forma contribui para o aprendizado de leitura. Para isso, escolhemos trabalhar 

com o livro didático, uma vez que este material  ganhou um espaço importante 

nas escolas, se tornando uma peça fundamental na aulas e, ainda, como postula 

Coracini (1999), constitui o único meio de acesso ao conhecimento tanto por parte 

de alunos quanto por parte dos professores que nele buscam legitimação e apoio 

para suas aulas. Fregonezi (1999) ainda chama a atenção para o fato de que o 

professor, sem tempo para planejar suas aulas, utiliza-se do livro didático como 

um guia. As editoras, na busca dos lucros, tentam vender seus livros para o 

programa do governo responsável pela distribuição dos livros didáticos para os 

alunos na rede pública. Para isso, essas editoras precisam reformular seus livros 

para serem aprovados pelo PNLD1, contudo, vemos que as lições, muitas vezes, 

diferem das orientações dadas aos professores. Esses, por sua vez, seguem as 

lições dos livros didáticos que, muitas vezes, substituem o professor nas tarefas 

de escolher o que será ensinado e no desenvolvimento das atividades, bem como 

na forma de avaliar. Assim, é o LD que assume o papel de sujeito no processo 

ensino-aprendizagem. 

Para este trabalho, temos como objetivos principais: a) descrever e analisar 

os exercícios de vocabulário nos Livros Didáticos de Português (doravante LDP) e 

nos Livros Didáticos de Ciências (LDC); b) sistematizar as atividades de 

vocabulário correlacionando-as com as correntes lingüísticas. 

Elegemos trabalhar com o LDP, mas também com o LDC, visto que, além 

de abranger outras disciplinas como biologia (botânica, zoologia, o estudo do 

                                                           
TP

1 Programa Nacional do Livro didático que procura avaliá-los e classificá-los com estrelas. 
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corpo humano), química e física, também traz uma maior quantidade de termos 

técnicos e temáticos. 

O corpus desse trabalho se constituiu de seis coleções de livros didáticos 

(todas cedidas pelas editoras em 2001), sendo quatro coleções de LDP e duas de 

LDC de 5a a 8a série que correspondem ao terceiros e quartos ciclos do ensino 

fundamental aprovados pelo PNLD e que obtiveram a melhor qualificação, a 

saber: 

  • Linguagem e Interação – E.Tiepolo, R. M. Gregolin e S. Medeiros. Ed. 
Módulo, 1998; 

           • Linguagem Nova – Faraco e Moura. Ed. Ática, 2001; 
           • Linguagem: criação e Interação – C. Souza e M.ª A. Cavéquia. Ed. 

Saraiva, 1999; 
.          • Olhe a Língua! Língua Portuguesa. Ana Luíza Garcia. Ed. FTD, 1999; 
 • Ciências- Carlos Barros e Wilson Roberto Paulino. Ed. Ática, 2000; 

 • Ciências e Educação Ambiental- Daniel Cruz. Ed. Ática, 2000. 
 

 Após a seleção, fizemos o levantamento de todos os exercícios de 

vocabulário nos LD, contituindo um total de 1.269 exercícios. Após esse 

levantamento, verificamos que os exercícios coletados apresentaram assuntos 

diferenciados. Os 635 exercícios, extraídos dos LDP, abarcaram 7 assuntos 

diferenciados: Significado e Relações Lexicais, Variação lingüística, Morfologia, 

Campo Semântico, Dicionário, Figuras de Linguagem e Terminologia. Já os 634 

exercícios coletados nos LDC consistiam na solicitação de definições.   

Após esse levantamento, sentimos a necessidade de verificar quais as 

estratégias de ensino-apredizagem que foram utilizadas nesses exercícios. 

Constatamos que os LDP utilizaram 18 tipos de estratégias diferenciadas: o uso 

de perguntas; o uso de comandos mistos; reescritura de frases e textos; 

elaboração de textos, frases e palavras; solicitação do significado de termos;  

identificação de termos; explicação de termos; realização de pesquisa; citação de 

termos; cópia de itens; exemplificação de termos; listagem de termos; leitura de 
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textos e frases; complemento de expressões; relação de termos; separação de 

palavras; discussão sobre termos; classificação de termos. Os LDC usaram sete 

estratégias. São elas: o uso de perguntas; o uso de comandos mistos; elaboração 

de textos, frases e palavras; identificação de termos; solicitação do significado de 

termos; explicação de termos; realização de pesquisa; citação de termos. 

A organização desta dissertação comporta quatro capítulos. No primeiro 

capítulo, O vocabulário e as concepções de língua, procurou-se dar uma 

introdução ao conceito de léxico e vocabulário com base em Vilela (1994-95), 

Garcia (1988), Dubois (1988), Biderman (2000), Tréville & Duquette (1998) e 

Faulstich (1988). Num segundo momento, relacionou-se vocabulário com os 

conceitos de língua, já que essas correntes afetam o conceito de palavra, com 

base nas investigações de três principais lingüistas: Saussurre, precursor do 

estruturalismo, Chomsky com o gerativismo e Bakthin que iniciou os estudos que 

consideram a interação na linguagem. 

 No segundo capítulo, O Vocabulário e o Ensino-aprendizagem de Leitura e 

Escrita, focalizou-se a contribuição que o conhecimento de vocabulário fornece 

para a compreensão de textos. Num primeiro momento, procurou-se fazer 

algumas considerações sobre contexto. Após essa explanação, num segundo 

momento, relacionou-se o ensino de vocabulário com a proficiência em leitura e 

escrita com base em Kleiman (1996), Treville & Duquette (1998), Bezerra (1999) e 

Miguel (2001). 

No terceiro capítulo, O Vocabulário e os aspectos lingüísticos nos LD, 

verificou-se como se apresentavam os assuntos nos LDP e se estavam de acordo 

com as teorias, como também procurou-se verificar o assunto definição nos LDC, 

observando qual o tipo de definição apresentado. 
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No quarto capítulo, As estratégias de ensino-aprendizagem do vocabulário, 

focalizaram-se as estratégias utilizadas pelos LDP e LDC, procurando-se fazer 

uma descrição e avaliação crítica dessas atividades, correlacionando-as com os 

conceitos de língua que subjazem esses exercícios.  

Os resultados dessa pesquisa apontam para o fato de que os LD, quanto 

ao tratamento teórico metodológico do estudo do vocabulário, apresentam-se 

numa fase de transição, pois, embora se perceba a presença da perspectiva 

estruturalista, as atividades já mostram alguns traços dos pressupostos teóricos 

da perspectiva sócio-interacionista.  
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Capítulo I 

 

O Vocabulário e as Concepções de Língua 

 

 A concepção de língua sinaliza para o conceito de palavra e, também, a 

maneira de ensiná-la. Com isso, propomo-nos, nesse capítulo, apresentar o 

conceito de léxico e vocabulário, procurando correlacioná-los. Num segundo 

momento, apresentamos as três concepções de língua vigentes que influenciaram 

e, ainda influenciam, o ensino de língua e vocabulário, buscando verificar qual a 

concepção de palavra considerada por essas correntes. 
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I- Léxico e Vocabulário 

 

 Segundo Vilela (1994), o léxico é o repositório do saber lingüístico uma 

vez que é a parte da língua que primeiro configura a realidade extralingüística e, 

conseqüentemente, arquiva o saber lingüístico de uma comunidade. Assim, 

qualquer descoberta, seja de culturas, de mitos e crenças, de inventos, de 

avanços e recuos civilizacionais, enfim, quase tudo tem um nome e esse nome 

faz parte do léxico. O léxico, portanto, consiste numa janela através da qual um 

povo vê o mundo. 

 O léxico é compreendido como a totalidade das palavras de uma língua, 

podendo ser visto como o dicionário ideal dessa língua. Além disso, o léxico pode 

ser considerado como o saber interiorizado, por parte dos falantes de uma 

comunidade lingüística, acerca das propriedades lexicais das palavras. Vilela 

(1995:13) apresenta as seguintes  definições do léxico: 

“O léxico é, numa perspectiva cognitivo-representativa, a 
codificação da realidade extralingüística. Ou, numa perspectiva 
comunicativa, é o conjunto das palavras por meio das quais os 
membros de uma comunidade lingüística comunicam entre si. 
Tanto na perspectiva da cognição-representação como na 
perspectiva comunicativa, trata-se sempre da codificação de um 
saber partilhado.”  

 
 Segundo Dubois (1995: 364), “a palavra léxico designa o conjunto das 

unidades que formam a língua de uma comunidade, de uma atividade humana de 

um locutor, etc”. Já Carvalho (1989) considera o léxico como inventário dos 

vocábulos de uma língua e sempre constará nos dicionários. Ainda pode-se 

afirmar que o léxico depende da realidade extra-lingüística e que configura o 

mundo e suas descobertas. 
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Com relação ao vocabulário, Garcia (1986) destaca o fato de que, quanto 

maior for o nosso conhecimento de palavras, de tal forma que possamos dispor 

delas para expressar nossos pensamentos, sentimentos e ações de maneira 

clara, fiel e precisa, estaremos em melhores condições de assimilar conceitos, de 

refletir, de escolher, de julgar, do que outros cujo acervo léxico seja insuficiente 

para a tarefa da comunicação. O léxico engloba o vocabulário, sendo este mais 

específico e aquele mais amplo. Pode-se considerar o vocabulário uma 

subdivisão do léxico: enquanto o léxico é o conjunto das palavras ideais de uma 

língua, o vocabulário será o conjunto dos vocábulos realmente existentes num 

determinado lugar e num determinado tempo, tempo e lugar ocupados por uma 

comunidade lingüística (Garcia, 1986). 

 Tréville & Duquette (1998)  reiteram essa afirmação, complementando-a, 

ao afirmar que o léxico se encontra no dicionário, enquanto o vocabulário pode 

ser percebido em textos orais e escritos que pertençam a um conjunto de falantes 

da língua. Desta forma, o léxico é o geral, o social e o essencial, enquanto o 

vocabulário é o particular, o individual e o acessório.  

De acordo com Biderman (Alfa 44, no prelo), o vocabulário exerce um 

papel crucial na veiculação do significado, caracterizando-se como objeto da 

comunicação lingüística, uma vez que a informação veiculada pela mensagem 

faz-se sobretudo por meio do léxico, das palavras lexicais que integram os 

enunciados.  

     Já o vocábulo, sendo parte integrante do léxico, pode ser entendido como a 

unidade de língua efetivamente empregada em um ato comunicativo. É uma 

unidade particular, com significado, usada na linguagem falada ou escrita. Se 

agruparmos os vocábulos, tomando por base a caracterização destes dentro do 
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texto, teremos a estrutura do vocabulário em campos lexicais, que podem ser 

definidos como o conjunto de vocábulos empregados para designar, qualificar, 

caracterizar, significar uma noção, uma atividade, uma técnica, uma pessoa, 

segundo as orientações de Faulstich (1988). Esta autora ainda afirma que um 

vocabulário é, pois, um grande campo lexical que pode ser reagrupado em 

pequenos campos, de acordo com as relações (hiponímia, sinonímia, antonímia 

etc.) que ocorrem no texto. 

 Assim, podemos dizer que o léxico se refere às palavras do sistema de 

uma língua, enquanto que o vocabulário está ligado ao funcionamento discursivo 

desse léxico (Dubois, 1995; Tréville & Duquette, 1998).  

  O conhecimento do léxico ou de um vocabulário por parte de um falante-

ouvinte de uma determinada língua forma o que podemos chamar de 

competência lexical, ou seja, refere-se à compreensão e o uso do léxico por parte 

de um locutor. Segundo Tréville & Duquette (1998), a competência lexical é 

formada por componentes que vão formar um conjunto que leva não só à 

compreensão, como também à capacidade de usar as palavras em contextos 

diversos. Esses componentes são conhecidos como lingüístico, discursivo, 

referencial, sócio-cultural e estratégico.  

O  lingüístico refere-se ao nível da palavra constituída na oralidade ou 

escrita, ou seja, se constitui da relação da estrutura (da palavra) com o seu 

sentido tanto virtual (fora do contexto) como o sentido sintagmático no contexto, 

trata-se do conhecimento morfo-sintático em seus contextos privilegiados. O 

discursivo se constitui das séries lexicais e suas  combinações lógico-semânticos 

no discurso em termos de co-ocorrência, coesão e coerência. O referencial 

implica o conhecimento de mundo e sua experiência que permite antecipar, ao 
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nível do discurso, os acompanhamentos lexicais correspondentes esteriotipados 

de comportamentos familiares. O componente sócio-cultural é constituído do valor 

estilístico que as palavras adquirem em face de sua carga cultural e de suas 

condições de emprego em função dos parâmetros de comunicação. E, por fim, o 

estratégico que se define na aptidão em manipular as palavras no interior de sua 

redes associativas com o objetivo de clarear, esclarecer e resolver problemas de 

comunicação e de compensar o não entendimento de uma palavra com 

procedimentos que visam a reformulações, paráfrases ou definições em produção 

textual.  

 

II- Concepção de Língua e o Conceito de Palavra 

 

A linguagem, na vida humana, é notoriamente imprescindível para a 

sobrevivência do homem, uma vez que, a realidade e sua percepção, ou mesmo, 

o próprio mundo se manifesta e se caracteriza para a humanidade, pela língua. A 

consciência dessa importância levou estudiosos a procurarem entender o 

fenômeno da linguagem e a tentar defini-lo, surgindo, com isso, correntes que vão 

gerar o que podemos chamar de estudos da linguagem ou estudos lingüísticos. 

Os estudos lingüísticos apresentam várias concepções de língua que vão  

permear, ou mesmo, determinar a abordagem de trabalho e estudo da linguagem, 

como também, a própria maneira de considerarem ou conceituarem o signo 

lingüístico, a palavra. Estas várias concepções de língua podem ser divididas em 

três grandes correntes: a língua como código; língua como cognição e língua 

como interação.  

 



 12

A primeira concepção considera a língua como código, de modo que, 

conhecendo as regras e os sinais que compõem esse código, assegura-se uma 

boa comunicação. Esta corrente tem como precursor o lingüista Saussure que 

considera a linguagem um fenômeno  complexo possuidor de uma diversidade de 

problemas, dificultando, desse modo, a sua ordenação para possíveis estudos. 

Pensando assim, este teórico, separa uma parte determinada e essencial da 

linguagem, a língua, e a elege como objeto de estudo e análise. A língua, para 

Saussurre, será um objeto unificado e suscetível de classificação. “É um produto 

social da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos 

indivíduos” (Petter, 2002:17).  Essa corrente fez divulgar as suas idéias de tal 

modo que os princípios teórico-metodológicos, segundo postula Petter (2002), 

ultrapassaram a fronteira da lingüística teórica e a tornaram “ciência piloto” entre 

as demais ciências humanas até o momento em que sofreu críticas referentes ao 

seu caráter excessivamente formal e distante da realidade social.   

A segunda concepção define a língua como expressão verbal do 

pensamento e dos sentimentos, sendo a linguagem uma capacidade inata do 

homem e tem como defensor o lingüista Chomsky. Surgida em meados do século 

XX, a teoria gerativista trouxe para os estudos lingüísticos uma nova maneira de 

se considerar a linguagem. A linguagem, nessa teoria, é vista como um conjunto 

de sentenças finitas ou infinitas construído a partir de um conjunto finito de 

elementos que nasce com o homem, ou seja, com a capacidade para operar com 

os dados lingüísticos antes mesmo que ele tenha qualquer contato com a língua. 

Essa nova forma de pensar, conhecida como Gerativismo, aproxima a lingüística 
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da psicologia cognitiva ou da biologia e difunde os estudos lingüísticos cognitivo 

mentalistas.   

A terceira concepção, amplamente discutida por Bakhtin, considera a 

língua como interação, ou seja, muito mais que expressar o pensamento ou 

possibilitar a comunicação, a língua reflete as relações pessoais e sociais 

envolvidas na interação. Essa corrente se coloca em posição contrária às idéias 

de Saussure. A concepção defendida por Bakhtin parte do princípio de que a 

língua é um fato social e, portanto, sujeita a uma evolução histórica da 

comunicação verbal. Segundo Cardoso (1999), a interação é o motor propulsor da 

língua, pois a partir dela, é que a língua evolui num processo de criação contínuo. 

“Em outras palavras, a língua é uma atividade, um processo criativo, que se 

materializa pelas enunciações” (Cardoso 1999: 25). Na teoria bakhtiniana, a 

linguagem terá um caráter dialógico fundamentado na interação, ou seja, toda 

enunciação é de um para o outro, fazendo parte de um processo de comunicação, 

ou em outras palavras, é um diálogo. Cardoso (1999) ainda esclarece que os 

estudos de Bakhtin tiveram uma grande influência sobre os estudos lingüísticos a 

partir da década de 70 do século XX, dando início a pesquisas sobre a 

problemática da enunciação. Com Bakhtin já não é mais possível dizer que a 

enunciação é um ato isolado, mas é eminentemente social. 

Essas correntes lingüísticas influenciaram não só a formação do professor 

de línguas como também os materiais didáticos por ele utilizados. Assim, o Livro 

Didático de língua portuguesa trará, em seus exercícios, o conceito de língua por 

ele adotado,  como também, a concepção de palavra adjacente a essas 

correntes. A seguir, abordaremos as três concepções de língua apresentadas e 

suas relações com o conceito de palavra. 
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A Visão Estruturalista e a Noção de Palavra e Vocabulário 

        

 A corrente que defende as idéias herdadas de Sausurre, conhecida como 

Estruturalismo, esforça-se, de acordo com Petter (2002), em explicar a língua por 

ela mesma, procurando analisar as relações que unem os elementos no 

enunciado na tentativa de buscar determinar o valor funcional desses diferentes 

tipos de relações. A língua é considerada como uma rede de elementos em que, 

cada um, terá um valor funcional determinado.  

A língua, para os estruturalistas, é entendida como código, ou seja, como 

um conjunto de signos que funcionam como meio de comunicação. Assim,  

enfatiza-se, desse modo, o papel do signo como instrumento de comunicação da 

língua de modo que, tendo domínio desse código, assegura-se uma boa 

comunicação.  

 Para Saussure, os signos lingüísticos unem um conceito a uma imagem 

acústica, sendo o conceito denominado como significado e a imagem acústica 

como significante. Um não existe sem o outro, visto que ao se evocar um 

significado, este será representado pela impressão psíquica do som que o veicula 

e vice-versa. O significado não será a realidade que ele designa, mas, apenas, a 

sua representação. Ainda segundo a teoria estruturalista, os signos lingüísticos 

são psíquicos, ratificados pelo conhecimento coletivo e cujo conjunto constitui a 

língua. Os signos têm a sua realização no cérebro, além disso, são tangíveis 

quando a escrita os fixa em imagens convencionais. É por essas características 

que Saussure acredita que o dicionário e a gramática sejam o repositório da 

língua uma vez que representam o signo. 
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Para este teórico, cada palavra possui, internamente, o seu conceito, 

pronto e acabado. Assim, cada falante da língua conhece e aprende a reconhecer 

o signo mediante uma situação comunicativa. Para que a comunicação se dê 

perfeitamente é necessário conhecer o código e este ser comum aos envolvidos 

no processo da comunicação. 

 Partilhar o conhecimento do código utilizado tanto pelo emissor quanto pelo 

receptor é essencial para garantir o sucesso da emissão da mensagem, como 

também, saber decifrá-la, procurando interpretar as regras que compõem este 

código. Sabemos que o código utilizado inclui vários componentes como a 

sintaxe, a fonologia, o léxico entre outros. Para que o falante da língua possa 

conseguir  decodificar a mensagem, é necessário dominar o conhecimento de 

todos esses componentes, sabendo reconhecê-los e dar-lhes a devida 

significação. 

 A palavra, na visão estruturalista, possui encerrado em si o seu valor 

semântico, ou seja, cada palavra possui um conceito. Com isso, podemos afirmar 

que para se ter o domínio das habilidades que levam a um entendimento da 

língua é necessário conhecer os significados que fazem parte dessa língua. Desta 

forma, acredita-se que o significado das palavras encerra-se em um código 

abstrato com a função de transmitir uma mensagem que possa ser compreendida 

pelos falantes da língua.  

 Fiorin (2002) declara que a definição de signo dada por Saussurre é 

substancialista uma vez que trabalha o signo por si mesmo, como sendo apenas 

a união do significado com o significante. É interessante notar que Saussure 

considera que o signo mantém a significação a partir da sua relação com os 

outros signos, pois, para esse autor, o que existe na língua são a produção e a 
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interpretação das diferenças que um signo mantém na relação com outros signos 

dentro do universo da língua. Surge, assim, a compreensão que o entendimento 

da língua se realizará a partir da relação dos componentes dessa língua no seu 

interior. 

 Pietroforte (2002) postula que Saussure, ao considerar que o significante e 

o significado formam um signo, que, por sua vez, é definido dentro de um sistema, 

ou seja, as palavras ganham valor na relação com outras palavras, traz o signo 

para dentro da língua e sua estrutura, fugindo da simples caracterização das 

palavras nomeando as coisas do mundo. Desse modo, é a partir da língua que 

podemos caracterizar ou conceituar o mundo e não o contrário. Nessa 

concepção, a língua determina as coisas do mundo e não as coisas do mundo 

que irão determinar a língua. 

Segundo Carter (1998), no âmbito do ensino de língua, no qual, por muitos 

anos, focalizou-se apenas a questão sintática e fonológica, tratava-se a língua 

numa perspectiva formalista. Nesse caso, o vocabulário teve pouca importância e 

seu ensino se resumia ao significado estático de palavras isoladas. Com os 

avanços dos estudos lingüísticos nos anos 70 e início dos anos 80, o vocabulário 

passa a ser estudado inserido em pequenos contextos, frases, conforme as 

orientações do estruturalismo, o qual postula que o significado das palavras 

encerra-se em um código abstrato com a função de transmitir uma mensagem 

que possa ser compreendida pelos falantes da língua. O ensino da língua se fará 

mediante a busca do domínio desse código, como também das partes que 

compõem a mensagem, valorizando, desse modo, a frase como estrutura 

representativa da língua. O ensino baseado nessa concepção acredita que é 
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necessário apenas reconhecer e decodificar a língua, encontrando o significado 

dentro das partes que compõem a frase. 

Assim, o objetivo de ensinar a língua é fazer o falante apropriar-se de um 

significado, que intrinsecamente as palavras teriam, sem observar as  várias 

possibilidades de uso, dentro dos contextos possíveis para a realização dessa 

palavra. O ensino da linguagem baseado nessa concepção acredita que é 

necessário apenas reconhecer e decodificar a língua, encontrando o significado 

contido nessa língua.  

 

A Visão do Gerativismo e a Noção de palavra e Vocabulário. 

 

Para o Gerativismo, a língua é considerada como capacidade inata do 

homem, ou seja, temos, na nossa mente/cérebro, desde o nosso nascimento, 

toda a estrutura necessária para falarmos uma língua. Deste modo, possuímos 

uma estrutura sintática universal e inata que nos permite comunicar nossas 

idéias, nossas ações, nossos conceitos. Esta estrutura, nomeada por Chomsky, 

gramática universal, tem uma marcação genética que acompanha a espécie 

humana. 

Segundo Chomsky, a linguagem humana possui dois padrões básicos: o 

som e o significado. Afirma ainda que (1998: 45) : 

“A linguagem tem som e significado. Em termos atuais, isso traduz 
a tese de que a faculdade de linguagem emprega outros sistemas 
da mente/ cérebro em dois “níveis de interface”, um relacionado 
com o som, o outro com o significado. Uma dada expressão 
gerada pela língua contém uma representação fonética, que é 
legível para os sistemas sensorimotores, e uma representação 
semântica, que é legível para o sistema conceitual e outros 
sistemas do pensamento e da ação, e pode consistir somente 
nesses objetos emparelhados.” 
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Nessa perspectiva, o significado do léxico está internalizado, uma vez que 

se necessite usá-lo, o “órgão”  responsável pela linguagem e que se localiza no 

cérebro se encarregará de processar numa interface entre esse significado e o 

som dessa palavra. Para esse autor, as palavras possuem traços semânticos 

internalizados na mente/cérebro, assim, a língua ou a linguagem deriva-se de 

processos de combinações entre os traços semânticos e o fonológico. 

“Pressupomos, então, que, numa língua dada, montam-se itens lexicais com 

traços, e então as operações computacionais, fixas invariantes, constroem 

representações semânticas a partir daqueles de maneira uniforme.” (Chomsky, 

1998: 52) Desta forma, podemos dizer que as palavras possuem um significado 

na mente com determinados traços semânticos, caso adquira-se novos itens 

lexicais, ou mesmo, novos significados para um mesmo item lexical, novos traços 

são fixados, para que possa ocorrer o processo da linguagem.          

Marcuschi (2000) destaca que o gerativismo foi a corrente lingüística que 

menos influenciou o ensino de línguas. Essa corrente nunca teve em suas 

intenções o interesse de ser aplicável nem de explicar a língua no dia-a-dia. 

Procura explicar os fenômenos abstratos e universais da língua que ocorrem na 

mente/cérebro. Assim, as poucas tentativas de aplicação do gerativismo ao 

ensino de línguas falharam. 

 

A Visão Interacionista e a Noção de Palavra e o Vocabulário 

         

A interação caracteriza-se por ser um processo, no qual, os sujeitos 

envolvidos utilizam a língua com um determinado objetivo, seja este de dar ou 

pedir informações, convencer, solicitar, agredir, desculpar-se, etc. Esse processo 
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de interação entre os sujeitos compreende o conhecimento partilhado da língua, 

constituída por eles em seus diversos usos, estando os signos em relação com o 

contexto. 

 O contexto pode ser entendido como uma situação espaço-temporal em 

que ocorre determinado enunciado, incluindo os sujeitos do discurso (locutores), 

as ações que eles praticam naquele momento e vários objetos e acontecimentos 

externos. Além disso, o contexto de um enunciado inclui os objetos e as ações 

relevantes que se realizam no momento, como também, o conhecimento 

partilhado pelos locutores. 

 A enunciação é o processo de uso da língua que compreende o conjunto 

das circunstâncias que cercam a produção da linguagem, tais como: a presença 

do sujeito em seu discurso, o envolvimento dos interlocutores, a situação em que 

foi dito o enunciado, incluindo, os estudos dos atos de fala  dentro dessas 

circunstâncias já que se relacionam às condições da produção da linguagem. 

 O enunciado é o produto da enunciação. Segundo Bakhtin (1981), o 

enunciado será entendido como a unidade real da comunicação verbal, ou seja, 

será o resultado de uma interação entre sujeitos, a qual dá origem a uma 

enunciação. Para este teórico, o enunciado é um elo de cadeia muita complexa 

de outros enunciados, que se caracteriza por ser uma unidade não convencional, 

mas real, delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, culminando numa 

transferência de palavras ao outro.  

 Bakhtin (1981:92) em seu livro, Marxismo e filosofia da linguagem, afirma 

que “o locutor serve-se da língua para as suas necessidades enunciativas 

concretas (para o locutor, a construção da língua está orientada no sentido da 

enunciação da fala)... num dado contexto concreto.” 
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 A língua só terá uma real significação para o locutor no momento da 

construção da enunciação, já que “ o centro de gravidade da língua não reside na 

conformidade à norma da forma utilizada, mas na nova significação que essa 

forma adquire no contexto” (Bakhtin, 1981: 93). 

 Nessa perspectiva, a palavra, considerada como forma lingüística, terá 

validade dentro de uma enunciação a partir de um dado contexto. Sabemos que o 

locutor utiliza a língua com um determinado propósito dentro de um determinado 

contexto, desta maneira, o signo utilizado deverá atender às exigências da 

situação da enunciação, tornando-se variável e flexível de modo a ter uma 

significação adequada. 

 O ato de decodificação  não se resume ao fato de apenas reconhecer as 

formas lingüísticas empregadas, mas sobretudo compreendê-las num contexto 

preciso e dar-lhes uma significação a partir, ou mesmo dentro, de uma 

enunciação particular. 

 Segundo Bakhtin, a assimilação ou o aprendizado de uma língua se dá 

quando o aprendiz se familiariza  com cada forma dessa língua dentro de um 

contexto preciso e numa situação concreta. Desta forma, a palavra isolada de seu 

contexto encontra-se no sistema abstrato da língua, não sendo possível perceber 

as diversas significações que podem ser adquiridas na enunciação: 

“Na prática viva da língua, a consciência lingüística do locutor e do 
receptor nada tem  a ver com um sistema abstrato de formas 
normativas, mas apenas com a linguagem no sentido de conjunto 
dos contextos possíveis de uso de cada forma particular. Para o 
falante nativo, a palavra não se apresenta como um item do 
dicionário, mas como parte das diversas enunciações dos 
locutores A, B ou C de sua comunidade e das múltiplas 
enunciações de sua própria prática lingüística.” 

                                                                              (Bakhtin, 1981: 95) 

 Retirar a palavra do seu contexto e encerrá-la num dicionário apenas com 

alguns significados possíveis não abrange toda a dimensão significativa que esta 
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palavra possa ter. A forma lingüística no contexto de enunciações precisas 

apresenta um contexto ideológico preciso, “a palavra está sempre carregada de 

um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”(Bakhtin, 1981:95). Não 

são simples palavras que dizemos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, 

coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc. 

Assim, o uso prático da língua se caracteriza pelo seu conteúdo ideológico ou 

relativo à vida, ou seja, o uso da língua é inseparável desse conteúdo ideológico. 

O sentido da palavra é totalmente determinado por seu contexto. 

Consequentemente, uma palavra pode adquirir significações possíveis quanto 

possíveis forem os contextos em que ela pode estar inserida. A palavra não 

encerra um significado em si, mas, na construção da enunciação, o sentido será 

estabelecido pelos locutores participantes da interação. 

Considerando a interação entre os sujeitos do discurso, o valor ideológico 

da palavra será partilhado e compreendido a partir dos aspectos envolvidos 

durante o processo enunciativo. A escolha de determinadas palavras em 

detrimento de outras se dará a partir  das escolhas do conteúdo ideológico dessas 

palavras. Portanto, o locutor constrói a compreensão da palavra a partir da sua 

interação com o outro dentro de um contexto. Assim, a enunciação não sendo um 

processo individual, a sua significação também não será individual, mas se dará 

na interação, caracterizando-se por ser de natureza social. Como resalta Bakhtin 

(1981: 113) 

“ Toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada  tanto pelo 
fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 
para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do 
locutor e do ouvinte (...) A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. (...) A palavra é o território comum 
do locutor e do interlocutor.” 
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Pode-se mesmo afirmar que a palavra se estabelece numa zona fronteiriça 

entre os locutores e cabe a cada participante da interação a escolha e a 

construção da significação da palavra. Segundo Bakhtin, a palavra dirige-se a um 

interlocutor e a escolha se dará a partir das relações sociais implicadas nesta 

interação. Portanto, a situação social e os participantes determinam a realização 

do signo na enunciação. 

 Em síntese, de acordo com as três concepções expostas, verificamos 

visões diferenciadas do conceito da palavra. Entendemos que o trabalho com a 

palavra deve ser realizado de maneira contextualizada, considerando seu aspecto 

ideológico uma vez que a construção do significado será proveniente da 

enunciação. Assim, o ensino da palavra deve levar o aluno a perceber que o seu 

sentido irá ser ampliado de acordo com os diversos contextos nos quais se 

encontre e em seus diversos usos. Desta forma, aluno irá realmente compreender 

a língua e, conseqüentemente, usá-la em suas mais variadas situações. 

 No próximo capítulo, faremos algumas considerações sobre contexto e sua 

relação com o vocabulário e uma abordagem sobre a relação entre o aprendizado 

da leitura e a ampliação do vocabulário. 
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Capítulo II 

 

O Vocabulário e o Ensino-aprendizagem de Leitura 

 

Sabendo que o vocabulário contribui para a formação do leitor e do escritor 

proficiente e que conhecê-lo é parte essencial para a compreensão de textos, 

neste capítulo, abordaremos a relação entre léxico e leitura. Para isso, 

apresentamos o tema em três momentos: definição de contextos, a ligação entre 

o conhecimento do vocabulário e a sua influência para a compreensão de textos; 

o ensino do vocabulário técnico-científico nos Livros Didáticos. 
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I- Contexto: Algumas Considerações 

 

Não é possível imaginar a compreensão de textos sem considerar as 

condições em que são produzidos. Entre essas condições podemos destacar o 

contexto como fator de forte influência para a criação do sentido dos textos. 

Muitos estudiosos da linguagem têm procurado investigar o contexto o que tem 

gerado um desenvolvimento de concepções que tentaremos resumir nessa parte 

introdutória. 

Koch (2002), em seu livro Desvendando os Segredos do Texto, apresenta 

uma descrição das principais concepções de contexto. A primeira concepção 

abordada baseia-se na idéia de que o contexto é visto apenas como um entorno 

verbal, ou seja, como co-texto. Esse conceito se refere aos seguimentos 

lingüísticos apresentados dentro dos textos, uma vez que estes são considerados 

como seqüências ou combinações de frases em que a coerência é obtida a partir 

da relação dos elementos que permeiam o texto e que ligam aspectos maiores e 

menores nele presentes. Essa concepção pertence à fase inicial das pesquisas 

sobre o texto, contudo nessa mesma fase, os estudos pragmáticos observavam a 

necessidade de se considerar a situação comunicativa que dá sentido a 

elementos que remetem para “fora” do texto como, por exemplo, os dêiticos. 

Com o advento da teoria dos atos de fala, outra concepção de contexto 

ocorre um passo no momento em que os pragmáticos se voltam para o estudo da 

descrição das ações dos usuários da língua e das possíveis conseqüências 

resultantes dessa atividade intencional do uso da linguagem. Neste concepção, 

considera-se a inclusão dos interlocutores na língua, contudo, esse fato não é 

suficiente para dar conta de aspectos sociais da linguagem como convenções, 
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normas de conduta, etc que moldam o comportamento desses locutores e que se 

manifestam dentro de culturas que determinam como se dará a manifestação da 

linguagem presentes em tradições, usos e costumes.   

É a partir da consciência desses fatores sociais e culturais que, aos 

poucos, outro tipo de contexto passa a ser considerado: contexto sociocognitivo. 

Esse tipo se refere ao conhecimento enciclopédico, sociointeracional, procedural 

que são partilhados no momento da interação, afinal, para que duas ou mais 

pessoas possam compreender-se mutuamente, é necessário que os seus 

contextos cognitivos possam ser semelhantes. Como explica Koch (2002: 24), 

“numa interação, cada um dos parceiros traz consigo sua bagagem cognitiva – ou 

seja, já é, por si mesmo, um contexto.” Cada vez que ocorre uma interação, esse 

contexto passa a ser ampliado e alterado, levando os interlocutores a se 

ajustarem a novos contextos que vão surgindo. Podemos mesmo afirmar que o 

contexto sociocognitivo engloba todos os outros tipos de contexto, já que, como 

postula Koch (2002: 24): 

“ tanto o co-texto, como a situação comunicativa imediata ou 
mediata, bem como as ações comunicativas e interacionais 
realizadas pelos interlocutores passam a fazer parte do domínio 
cognitivo de cada um deles, isto é, têm uma representação em 
sua memória, como acontece também com o contexto sócio-
histórico-cultural.” 
 

O contexto como é difundido nos estudos atuais da lingüística textual 

abrange tanto o contexto lingüístico, conhecido como co-texto, como também o 

contexto situacional que compreende a situação sócio-histórico-cultural presente 

no contexto sociocognitivo. Esse contexto engloba todos os tipos de 

conhecimentos armazenados na memória dos interlocutores necessários para a 

prática comunicativa na sociedade. Nesse contexto se reúnem o conhecimento 

lingüístico, o conhecimento enciclopédico, conhecimento da situação 
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comunicativa e das suas regras, o conhecimento superestrutural (tipos textuais), o 

conhecimento estilístico (registros, variedades lingüísticas e suas adequações às 

situações comunicativas), o conhecimento sobre diversos gêneros e suas práticas 

sociais e o conhecimento de intertextualidade.  

Hoje não é possível pensar numa análise lingüística sem levar em 

consideração elementos exteriores aos dados ou fatos lingüísticos analisados, 

visto que a consideração de uma análise dos elementos isoladamente não é 

suficiente para a compreensão e estudo. Fazer análise lingüística, de qualquer 

ordem que seja, deve pressupor uma análise dos elementos em grupos, em 

combinações, em funcionamento, enfim, deve-se levar em consideração o 

contexto tanto interno quanto externo. Os estudos que procuram analisar os 

elementos descontextualizados se inserem numa busca de análise da forma e 

não procuram considerar todos os aspectos envolvidos na enunciação. 

Lembremos, pois, que não existem apenas frases, mas enunciados únicos e 

efetivamente produzidos, influenciados pelo momento social e cultural que 

determinam a produção da linguagem.  

Bronckart (1999) esclarece que, ao produzir um texto, o agente deve 

mobilizar algumas de suas representações sobre o mundo. Tomando a linguagem 

como atividade psicológica, esse autor procura entender os efeitos das situações 

de comunicação sobre o funcionamento de uma língua natural, e, assim, 

desenvolve um modelo de produção discursiva para explicar como as operações 

de produção textual realizadas por um agente podem nos levar a entender a 

freqüência ou ausência de determinados elementos lingüísticos na constituição 

dos textos.  
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De acordo com o modelo, quando um agente se depara com uma dada 

situação de ação de linguagem, ele realiza uma série de operações psicológicas 

relativas à mobilização de algumas das suas representações a respeito dos 

mundos (físico, social e subjetivo), o que será feito em dois sentidos: como 

contexto de produção textual e como conteúdo temático. Interessa-nos, aqui, 

discutir apenas o contexto de produção, que se constitui num conjunto de fatores 

referentes ao mundo físico ou aos mundos social (normas, valores, regras, etc) e 

subjetivo (imagem que o agente faz de si ao agir, etc) que interferem na 

organização textual. Quanto aos fatores de ordem física, Bronckart (1999:93) 

observa que o agente ao produzir um texto o faz levando em consideração as 

restrições definidas pelo lugar e momento de produção, e pelo papel do emissor e 

do receptor dos textos (aquele que produz e aquele que receberá o texto). A 

respeito dos parâmetros de ordem sócio-subjetiva do contexto de produção, pode-

se observar a interferência do lugar social (posição social do emissor e do 

receptor que lhes dará o estatuto de enunciador e destinatário respectivamente) e 

o objetivo da interação (que efeitos de sentido o agente pretende causar no seu 

destinatário).  

Outro posicionamento interessante a ser observado e que enfatiza as 

idéias de Koch é o conceito de contexto sociocultural, apresentado por Dell’Isola 

(2001).  Sabendo que as necessidades de um indivíduo são saciadas pelo grupo 

ao qual pertence e que, desde o seu nascimento, ele se encontra inserido nesses 

grupos, a socialização se caracterizará como o processo de integração do 

indivíduo a esse grupo. É nessa socialização que o ser humano se desenvolve, 

buscando, por meio de suas experiências pessoais, modificar o meio em que vive. 
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Essas modificações que podemos chamar de atitudes são condicionadas 

pelo contexto sociocultural, ou seja, manifestam-se de acordo com o grupo em 

que o indivíduo está inserido. Desse modo, todo o conhecimento que o indivíduo 

adquire é apreendido pelo meio social e cultural em que vive. Esse conhecimento 

é registrado na memória, sendo usado, também, na compreensão textual e na 

produção de inferências. Essas informações formam um conhecimento prévio 

gerador de inferências que, por sua vez, nasce da vivências, experiências e 

comportamentos sociais. Portanto, o contexto sóciocultural age sobre o processo 

de produção de inferências, tornando-se necessário considerá-lo na busca de 

entendimentos de idéias e comportamentos sociais. 

 

Palavras no contexto 

 

Após uma pequena discussão sobre contexto, fica-nos um questionamento: 

qual a relação entre contexto e as palavras? Como vimos no primeiro capítulo, na 

concepção interacionista, as palavras ganham significado a partir do contexto na 

qual elas se inserem. O contexto facilita o entendimento do significado das 

palavras. É responsável por determinar-lhes o valor ideológico, como também 

novas acepções que estejam em vigência na sociedade. As palavras ganham 

novos significados quanto possíveis forem os contextos em que se apresentam. 

Segundo Carter (1998), para que haja um entendimento do vocabulário é 

necessário conhecer-lhe o contexto em que essas palavras estão. Essa 

concepção apregoa um ensino de vocabulário no contexto. As palavras são 

conhecidas dentro de todo um processo comunicativo lingüístico e extra-



 29

lingüístico o que auxilia a sua apreensão e, conseqüentemente, o seu uso. Esse 

tipo de estudo está diretamente relacionado ao aprendizado da leitura.  

O ensino de vocabulário que considera o contexto, conforme Bezerra 

(1999),  ainda se revela minoria. É o caso dos exemplos que veremos a seguir, os 

quais já assinalam a adoção dessa concepção sócio-interacionista: 

(01) 

5- Dê três expressões informais utilizadas no texto e seus     
significados. 
                 (Tiepolo, Gregolin e Medeiros, 1998, 7a série, p. 49) 

 

(02) 

(Souza e Cavéquia, 7a série, 1999, p. 70) 

 Nestes exemplos, o estudo do vocabulário está inserido em texto. Em (01), 

ocorre uma solicitação para que o aluno volte ao texto, encontre palavras 

informais e diga o significado. O exercício parece ser simples, mas essa atividade 

leva o aluno a uma releitura do texto o que por si só já auxilia na percepção da 

palavra. Entretanto, esse exercício seria completo se houvesse uma orientação 

para que a busca do significado fosse pela sua inferência. No exemplo (02), o 

texto aparece na própria atividade. Esse exercício é uma avanço nos estudos de 

vocabulário não só pelo fato de trazer o texto para perto do aluno, mas também 
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pela solicitação de uma identificação a partir de uma característica comum a 

essas palavras: pertencem ao mesmo campo semântico. A percepção desse 

recurso leva o aluno à compreensão textual e, posteriormente, a própria utilização 

desse recurso na elaboração dos seus textos.  

 

II- O Ensino de Vocabulário e a Compreensão de Textos. 

 

Segundo Bezerra (1999a), a compreensão de textos é uma atividade que 

possui duas faces: uma de caráter lingüístico, o qual se utiliza de conhecimentos 

gramaticais e lexicais; e outra de caráter sociocognitivo, o qual, se incluí o 

conhecimento de mundo, ou seja, aquele armazenado na memória a partir da 

experiências de cada um, e o sócio-interacional, ou seja, conhecimento sobre 

interação na linguagem. 

A compreensão textual, de acordo com a psicologia cognitiva, compreende 

dois processos que se complementam: o que se apoia no texto e o que se baseia 

nos conhecimentos do leitor. Ambos os processos são apreendidos 

socioculturalmente e podem ser invocados conscientemente, através do uso de 

estratégias metacognitivas ou inconscientemente, usando estratégias cognitivas. 

Envolvido nesse processo, está o conhecimento do vocabulário como parte 

essencial para que o ato de ler possa ser efetivado com sucesso.  

Kleiman (1996) esclarece que o conhecimento do vocabulário é parte 

essencial das estratégias cognitivas utilizadas na leitura uma vez que o 

processamento textual se apóia, basicamente, no conhecimento das regras 

sintáticas e da semântica da língua e no reconhecimento instantâneo das 

palavras do texto. Esse reconhecimento das palavras no momento da leitura 
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integra as habilidades lingüísticas do usuário da língua e se caracteriza não só 

pela decodificação, como também pela capacidade de relacionar as palavras num 

conjunto de combinações sintáticas e semânticas, ou seja, saber fazer uso das 

palavras numa rede de associações com outros itens lexicais, seus mais variados 

significados e suas relações contextuais. Assim, conhecer uma palavra vai além 

de apenas dar-lhe um conceito, mas inclui a capacidade de identificar novos 

significados em novos contextos, ser capaz de reconhecê-la, relembrá-la, usá-la 

corretamente em um nível adequado de formalidade ou informalidade, saber suas 

conotações e as relações em universos semânticos. Esclarece ainda a referida 

autora que o acúmulo de palavras desconhecidas causa um efeito que prejudica a 

compreensão textual, pois muito pouco é apreendido se o leitor não possui 

conhecimento do vocabulário utilizado. 

Miguel (2002:26) reitera essa questão, afirmando que o não conhecimento 

do significado de algumas palavras é um dos problemas que podem prejudicar a 

compreensão de textos, além disso, “esse problema se manifesta com mais vigor, 

quando as palavras que desconhecemos são elementos centrais do texto”. 

Detectar esse problema nos ajuda a entender dois processos envolvidos na 

compreensão. O primeiro implica na operação de reconhecer com rapidez e 

precisão as palavras escritas. E o segundo supõe a construção de blocos de 

significados mais complexos que podemos denominar idéias a partir do 

conhecimento do significado das palavras do texto. Assim, podemos concluir 

afirmando que “não compreendemos porque não temos acesso ao significado de 

certas palavras e, como, conseqüência, não podemos construir 

proposições”(Miguel 2002: 30). 
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       Kleiman (1996) enfatiza que o conhecimento do léxico faz parte das nossas 

habilidades lingüísticas, que vão desde o conhecimento gramatical até a 

capacidade de usar o vocabulário para perceber estruturas textuais, atitudes e 

intenções, e influenciam a formação do leitor e escritor proficiente uma vez que, 

coincidentemente, quem lê e escreve bem possui, também, o conhecimento 

dessas habilidades. Desta forma, Kleiman (1989: 191) destaca que: 

 “A investigação de fatores determinantes da compreensão de 
textos no contexto escolar identifica, dentre os fatores que 
crucialmente contribuem para o sucesso na leitura, o 
conhecimento de vocabulário. O controle deliberado e consciente 
desse conhecimento em função de relações textuais é uma das 
marcas do leitor proficiente.”   
 

O conhecimento do vocabulário está intrinsecamente relacionado com a 

capacidade de leitura e escrita, já que cada leitor possui  um dicionário mental, no 

qual ele guarda as palavras que consegue reconhecer imediatamente, como 

também fazer uso delas. 

Ter um amplo vocabulário, como parte das habilidades lingüísticas 

desenvolvidas, faz parte do processo cognitivo efetivado na compreensão textual, 

sendo que um dos aspectos envolvidos nesse processo é a inferência lexical. 

 Quando a compreensão de uma palavra não depende de uma definição 

exata, podemos fazer uso de estratégias, que compreendem a inferência lexical, 

para perceber o significado de itens lexicais desconhecidos e, assim, ocasionar 

uma fluência na leitura sem a necessidade de parar a toda palavra desconhecida, 

afinal, a leitura deve ter uma progressão que vai de idéia a idéia e não de palavra 

a palavra. Caso contrário, a leitura se torna enfadonha e logo é abandonada ou, 

de outra maneira, a leitura prossegue mas a compreensão é prejudicada. 

 Portanto, a inferência lexical é um conjunto de estratégias que possibilita 

que o significado de uma palavra ganhe novas idéias à medida que elas podem 
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ser apreendidas no contexto, ou seja, é uma operação cognitiva que permite que 

o leitor construa novas proposições a partir da proposições já fornecidas. De 

acordo com Marcuschi (1985), o processo inferencial torna o leitor um co-autor do 

texto e  responsabiliza-se pela compreensão textual. Assim, quando, por exemplo, 

encontramos uma nova palavra em determinado texto, podemos aferir o 

significado dessa palavra a partir do contexto lingüístico e extra-lingüístico 

(contexto sócio-histórico e cultural). Esses contextos nos darão subsídios para a 

depreensão do significado a partir da nossa capacidade de inferir. Desta forma, o 

conjunto de estratégias que compõe a inferência lexical é utilizado quando o 

significado encontrado no dicionário não é suficiente para a percepção da idéia 

transmitida. 

 Essa inferência nasce do contexto e colabora para o sucesso da leitura. 

Com isso, podemos afirmar que a compreensão textual não depende apenas de 

conhecer a definição de uma palavra, mas também da capacidade de inferir o 

significado de um item lexical desconhecido a partir do contexto. Assim, aliar o 

uso de inferência lexical ao ensino de vocabulário auxilia na proficiência do aluno 

em leitura e, conseqüentemente, em escrita. 

 Kleiman (1996) esclarece que, no ensino de vocabulário, é imprescindível 

que sejam detectadas pelo professor as palavras que podem ser inferidas pelo 

contexto e aquelas que necessitam que seu significado seja preciso, sendo, neste 

último, necessário o uso do dicionário, posto que, mediante a palavra e o 

contexto, o trabalho com ela poderá ser diferenciado. Essa autora ainda destaca 

os seguintes tipos de contextos que irão auxiliar a inferência lexical do aluno no 

momento da leitura: a) definição; b) explicação através de exemplos; c) sinonímia 

ou substituição; d) contraste e comparação; e) conotação: efeitos para a criação 
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de um tom ou ambiente; f) classificação e g) experiência pessoal, sendo este 

último ligado ao contexto construído fora do texto. 

 a)  A definição consiste no fato de que, muitas vezes, no próprio texto, 

ocorre uma definição da palavra desconhecida logo após o aparecimento dessa 

palavra, ou mesmo, ao longo do texto. É necessário que o professor incentive a 

continuação da leitura, mesmo quando aparece um item lexical que o aluno não 

conhece, pois, certamente, existirão pistas lingüísticas que irão elucidar a 

incompreensão  momentânea, mesmo que seja necessário voltar, relendo o texto. 

 b) A explicação através de exemplos, muitas vezes, aparece no texto não 

tão explicitado pelo autor. Caberá ao professor levar o aluno a perceber o 

significado de uma palavra através de relações que poderão existir dentro do 

texto e que se manifestarão por alguma explicação ou mesmo através de 

exemplos. 

 c) A sinonímia ocorre quando o item desconhecido pode aparecer repetido 

diversas vezes, no texto, através do seu sinônimo. Basta que o aluno conheça um 

dos sinônimos encontrados e perceba que ele aparece sob diversas formas. 

Neste caso, geralmente, é necessário que o aluno faça uma leitura regressiva. 

d) No contraste e comparação, há uma relação de comparação ou de 

contraste entre dois itens, sendo um desconhecido. Nesse caso, essas relações, 

geralmente aparecem explícitas no texto, mediante o uso de conjunções 

adversativas como, por exemplo, mas, no entanto, que aparecem nas 

construções de contraste; ou de construções que marcam o contraste. O mesmo 

pode ocorrer com as construções de comparação. 

 e) O contexto conotação: efeitos para a criação de um tom ou ambiente, 

recorre a um efeito e/ou associações que as palavras ocasionam por pertencerem 
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ao mesmo campo semântico. Nesse caso, o significado pode ser inferido a partir 

de pistas que criam um determinado tom ao longo do texto. Geralmente, essas 

pistas fazem parte de um mesmo campo semântico. Esse tipo não é tão claro de 

ser identificado, mas, certamente, contribui para a apreensão de significados de 

itens lexicais desconhecidos. 

 f) A classificação: palavras em listas ou séries utiliza o recurso de 

classificar ou listar como uma situação que pode favorecer a apreensão do 

significado. Nesse caso, a palavra desconhecida deve estar inserida numa série 

de uma lista de palavras de uma mesma classe ou categoria. Contudo, o 

significado será apenas aproximado, caberá ao professor julgar se essa 

aproximação é suficiente para que aluno compreenda a palavra. 

 g) O contexto experiência pessoal o aluno irá recorrer ao seu próprio 

conhecimento de mundo para inferir o significado da palavra desconhecida.  No 

entanto, esse tipo de inferência deve ser bem monitorada pelo professor já que 

podem ser  de fácil engano uma vez que as experiências de vida diferem e podem 

levar a outras interpretações que podem não ser adequadas à interpretação do 

texto requerida pelo autor. 

 Por fim, Kleiman (1996) salienta que o ensino da inferência lexical é um 

aliado para a apreensão de vocabulário, colaborando para o enriquecimento do 

universo lexical do aluno. No entanto, esse recurso deve ser utilizado, 

especificamente, nas aulas de leitura, uma vez que a inferência pode não ser 

suficiente quando outras áreas são consideradas, como no caso da produção 

textual. 

Sabe-se que é através das palavras que analisamos e decodificamos toda 

informação que nos chega. Ao se ensinar vocabulário, deve-se também observar 
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todos os aspectos que envolvem essa palavra no momento da sua realização. 

Assim, o aluno estará apto a formar conceitos, deduzir conclusões, fazer relações 

lógicas, enfim, a fazer pleno uso do seu potencial comunicativo. Assim, podemos 

afirmar que o domínio do vocabulário é parte essencial no aprendizado do uso da 

língua, principalmente, na aquisição da proficiência em leitura e escrita. 

 Ensinar o vocabulário na escola se torna imprescindível para o sucesso na 

leitura. O controle deliberado e consciente dos significados das palavras e suas 

relações dentro do texto, ou seja, o conhecimento das funções que as palavras 

adquire no texto é uma das características do leitor proficiente e cabe a escola o 

seu pleno desenvolvimento. Assim, acredita-se que um aprendizado consciente e 

laborioso do vocabulário deve atender a necessidade de cada aluno, procurando 

um desenvolvimento sistemático da competência lexical em que se observe o uso 

da língua em seus diversos contextos e em seus aspectos morfológicos e 

semânticos. 

 Segundo Tréville & Duquete (1998), um trabalho lexical que visa apenas as 

relações sinonímicas, antonímicas não ensina o vocabulário, mas permite que o 

aluno apenas o exerça. O ensino eficaz coloca o aluno em contato com as 

situações de comunicações realizadas e significantes, ajudando-o a desenvolver 

estratégias de compreensão e produção. Com isso, podemos afirmar que 

conhecer uma palavra não é simplesmente ser capaz de atribuir-lhe  uma 

definição e nem mesmo situá-la no seu micro sistema de relações lexicais 

(sinônimos, antônimos, etc.). Mas significa também conhecer a palavra e seus 

aspectos sintáticos, semânticos e discursivos, além de observar as relações que 

essas palavras mantém umas com as outras dentro de um processo enunciativo. 

Esse deve ser o objetivo dos exercícios de vocabulário, ou seja, levar o aluno a 
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conhecer a palavra dentro do seu processo, sabendo reconhecê-la, também, 

quando se apresenta novos contextos. 

 

III- O ensino do vocabulário técnico-científico  

 

O vocabulário de especialidade ou terminológico é formado por um léxico 

específico aos meios científicos e técnicos e se diferencia do vocabulário usual 

por uma maior especialização e um emprego mais restrito (Tréville & Duquette, 

1998). Trata-se de palavras que possuem, geralmente, um único sentido 

(monosêmicas) numa determinada área específica. Essas palavras fornecem a 

totalidade de informações relativas a conceitos e designações de substâncias 

bem definidas de estruturas conhecidas e não podem designar outra coisa se não 

elas. 

 As palavras específicas provêm de duas fontes: uma fonte culta, fornecida 

de elementos de composição (radicais e afixos de origem grega e latina). e outra 

que resulta da associação de duas ou mais palavras simples pertencentes ao 

vocabulário geral e revestem-se de um sentido unitário, particular quando 

pertencentes ao grupo terminológico, temos, por exemplo, a expressão “reação 

em cadeia”. Assim, essas palavras tomaram um sentido particular apanhando ou 

tomando, globalmente, o mesmo título que no vocabulário geral. 

 Laface (1997) esclarece que o vocabulário, no âmbito da terminologia, 

determina-se como objetos históricos e institucionalizados. Esse vocabulário 

aparece sob a forma  de um conjunto de termos definidos em diversas áreas do 

conhecimento e descrevem um objeto de valor. Pode ser estruturado, 

cognitivamente, fora da língua, mas necessita dela para uma instrumentalização 
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e, com ela, torna dinâmico o sistema de representação do universo humano. Esse 

vocabulário terminológico revela-se no discurso e, como parte dele, significa o 

mundo. Dessa forma, a terminologia deve considerar os aspectos sociais 

envolvidos no seu universo e considerar as diferenças em cada sociedade. Esse 

aspecto deve influenciar na sua padronização.  

 A definição de termos tem significado, via de regra, definir noções que se 

ajustam a situações de uso. Esse termo está, profundamente, ligado ao discurso 

e sistematizado de acordo com princípios de interpretação do universo humano. 

 Estudar um vocabulário é analisá-lo e conhecê-lo nos contextos em que 

está inserido. Essa idéia também é valida para o estudo do vocabulário 

terminológico. Segundo Laface (1997), quando há a transposição de termos 

técnico-científicos para o discurso social ocorre o que podemos chamar de uma 

terminologia utilitária, conservando a base semântico-definicional desses termos, 

contudo, existe sempre uma restrição dos conceitos básicos desses termos na 

área social.  Esses conceitos devem ser ampliados na medida que o falante vai se 

apropriando de acordo com as suas necessidades. Assim, apropriando-se dos 

significados dos termos, o indivíduo vai recompondo e reconstruindo o discurso 

técnico-científico, a partir do discurso social.  

 Os Livros Didáticos fazem um trabalho com o vocabulário técnico-científico 

através de exercícios que têm como objetivo levar o aluno a adquirir conceitos, 

definições, além de fazê-lo se apropriar de nomeclaturas específicas das áreas 

científicas. A aquisição desse vocabulário técnico-acadêmico, altamente presente 

nos LDC, deve seguir as mesmas orientações propostas para o ensino de 

vocabulário nos LDP, ou seja, o vocabulário deve ser estudado dentro do um 
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contexto discursivo, observando todos os aspectos semânticos e discursivos da 

palavra.  

No capítulo seguinte, abordaremos os assuntos mais freqüentes 

encontrados nos exercícios de vocabulário, procurando descrevê-los e analisá-

los. 
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Capítulo IV 

 

As estratégias de ensino-aprendizagem do vocabulário 

 

 É sabido que as estratégias empregadas no ensino de línguas revelam o 

conceito de língua que subjaz aos exercícios. Dessa forma, propomo-nos, nesse 

capítulo, a fazer uma apresentação geral das estratégias utilizadas nos LD para o 

ensino de vocabulário, dando ênfase especial às mais recorrentes. 

Tendo em vista a já mencionada relevância dos livros didáticos para a 

atuação do professor, é importante que esse instrumento de apoio pedagógico 

traga exercícios e sugestões coerentes, que permitam ao professor orientar o 

aluno de maneira a ampliar sua habilidade lingüística. E isto inclui as informações 

a respeito de vocabulário. 
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Os LD, no ensino do vocabulário, empregam, em seus exercícios, 

estratégias que possibilitam o aprendizado de concepções. Essas estratégias são 

elaboradas com a pretensão de facilitar o ensino e aprendizagem para o aluno. 

Presentes nos LD, as atividades, muitas vezes, revelam, por meio dessas 

estratégias, a concepção de língua e, conseqüentemente, no caso dos exercícios 

de vocabulário, a concepção de palavra adotada. 

Após a coleta dos dados, verificamos que foram empregados 18 tipos 

diferenciados de estratégias: o uso de perguntas; o uso de comandos mistos; 

reescritura de frases e de textos; elaboração de frases, textos e palavras; 

identificação de termos; solicitação de significado de termos; explicação de 

termos; realização de pesquisa; citação de termos; cópia de termos; 

exemplificação de termos; listagem de termos; leitura; complementação de 

expressões; relação de termos; separação de termos; discussão sobre termos; 

classificação de termos. Em relação aos LDP, todas as estratégias listadas foram 

utilizadas. No que tange aos LDC, apenas 8 tipos ocorreram: elaboração de 

perguntas; o uso de comandos mistos; elaboração de frases, textos e palavras; 

identificação de termos; solicitação de significado de termos; explicação de 

termos; pesquisa e citação de termos. Na tabela1-  Correlação das estratégias 

com os assuntos dos LDP e LDC – podemos verificar quantitativamente essas 

estratégias. Para análise mais exaustiva, focalizaremos apenas as três de maior 

ocorrência nos LDP e LDC, conforme apresentam as tabelas 2 e 3, 

respectivamente. 
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Tabela 1- Correlacão das estratégias com os assuntos dos LDPs e LDCs 
L   D   P L   D   C 

ESTRATÉGIAS Significado e 
Rel.Lexicais 

Variação 
Linguística Morfologia Campo 

Semântico Dicionário Figura de 
Linguagem Terminologia Total 

% Simplesmente 
Definição Nomeação Comparação Outros Total 

% 

E1-O uso de perguntas 128 28 17  2 6  181 28,98 277 99 70 7 453 71,34 
E2-O uso de comandos 
mistos 82 28 16 1 6 15 2 150 23,78 71 7 7 4 89 14,02 

E3-Reescritura de frases e 
textos 60 20 4 2  1  87 14,17     0 0,00 

E4-Elaboração de frases, 
textos e palavras 20 11 5 1 3 6  46 7,72 1    1 0,16 

E5-Solicitação do significado 
de termos 30 8 4     42 6,93 35  11  46 7,24 

E6-Identificação de termos 13 8 5 3 2 5 4 40 6,46   3  3 0,47 
E7-Explicação de termos 15  5     20 3,15 28  4 3 35 5,51 
E8-Realização de pesquisa 1 7 4 1 2 2 1 18 2,83   1  1 0,16 
E9-Citação de termos 4 5 2 3    14 2,20  1 3  4 0,63 
E10-Cópia de itens 4 1 2   2 1 10 1,57     0 0,00 
E11-Exemplificação de termos 5  2    1 8 1,26     0 0,00 
E12-Listagem de termos 1 2  1    4 0,63     0 0,00 
E13-Leitura de textos e frases 2 1    1  4 0,63     0 0,00 
E14-Complemento de 
expressões 2  1     3 0,47     0 0,00 

E15-Relação de termos  1 1 1    3 0,47     0 0,00 
E16-Separação de palavras   2    1 3 0,47     0 0,00 
E17-Discussão sobre termos 1       1 0,16     0 0,00 

E18-Classificação de termos  1      1 0,16     0 0,00 
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Tabela 2- Apresentação das estratégias mais recorrentes nos LDP 

 

Tabela 3- Apresentação das estratégias mais recorrentes nos LDC. 

 

L   D   C 

ESTRATÉGIAS Simplesmente 
Definição Nomeação Comparação Outros Total 

E1-O uso de perguntas 277 99 70 7 453 
E2-O uso de comandos mistos 71 7 7 4 89 
E5-Solicitação do significado 
de termos 35  11  46 

 

Como podemos observar na tabela 2, as três estratégias mais 

recorrentes nos LDPs são: o uso de perguntas; o uso de comandos mistos e 

reescritura de frases e textos. Já nos LDC, as mais freqüentes são: o uso de 

perguntas; o uso de comandos mistos e solicitação do significado de termos. 

Diante destas constatações, faremos uma explanação mais aprofundada 

sobre as estratégias : o uso de perguntas; o uso de comandos mistos; 

reescritura de frases e textos e solicitação do significado de termos (E1, E2, E3 

e E5, respectivamente) por serem estas as de maior incidência nos LD e, em 

seguida, traçaremos considerações, ainda que breves, a respeito das demais 

estratégias. 

 

L   D   P 

ESTRATÉGIAS 
Significado e 
Rel.Lexicais 

Variação 
Lingüística Morfologia Campo 

Semântico Dicionário Figura de 
Linguagem Terminologia Total

E1-O uso de 
Perguntas 128 28 17  2 6  181 

E2-O uso de 
comandos mistos 82 28 16 1 6 14 2 150 

E3-Reescritura de 
frases e textos  60 20 4 2  1  87 
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E1- O uso de perguntas 

O uso de perguntas é a estratégia mais recorrente de todo o corpus, 

perfazendo um total de 637, sendo 184 exercícios coletados nos LDP e 453 

nos LDC. Após a análise, percebemos seis tipos diferenciados de perguntas 

que destacamos abaixo: 

 a) Perguntas de significado: referem-se às perguntas que solicitam o 

significado da palavra por meio de questionamentos do tipo “qual o significado 

de x? “ ou pelo comando “o que significa x?”,  seja com a palavra inserida em 

frases ou isoladas. Esse tipo de pergunta é a mais utilizada, tanto nos LDP, 

totalizando 57 exercícios, como nos LDC, somando 317. Vejamos, a partir do 

exemplo abaixo, algumas considerações acerca desse tipo de pergunta.  

(28) 

8- O que significa a palavra rancho na frase: “...onde chegava 
a última barca trazendo os escombros, mutilados pedaços de 
um rancho que voltava do Rio.”? 
                    (Faraco e Moura, 6a série, 2001, p. 60) 

 
 
(29) 
 

26- O que são drogas estimulantes? 

                                    (Barros e Paulino, 7a série, 2000, p. 196) 
 

Há, no exemplo (28), a solicitação do significado da palavra rancho por 

meio do comando “O que significa?” .Para que ocorra a percepção do 

significado da palavra “rancho”, o autor retira a frase “...onde chegava a última 

barca trazendo os escombros, mutilados pedaços de um rancho que voltava do 

Rio” do texto que antecede a atividade, a crônica “O carnaval e o menino”, 

considerando suficiente para a apreensão da definição. A exploração de 

pequenos contextos é, muitas vezes, insuficiente para a depreensão do 

significado e, conseqüentemente, para o aprendizado do vocábulo. É o que 
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acontece nesse exercício, já que o aluno para depreender o significado do 

vocábulo “rancho” precisa ler todo o texto que tem por assunto o carnaval. Só 

assim, pode-se chegar à conclusão de que, nesse caso, “rancho” significa 

“bloco de carnaval”, o que não fica claro na frase que está inserida no 

exercício, uma vez que, esse pequeno contexto, em nenhum momento, faz 

referência a palavras, como, no caso, “carnaval”, que ativa o campo semântico 

relacionado a “rancho”. Vemos, assim, nesse tipo de atividade, a influência da 

concepção de língua do estruturalismo, a qual defende a posição de que o 

significado das palavras é apreendido pelas partes que compõem a unidade 

básica da língua que, no caso dessa corrente, é a  frase. Portanto, esse 

exercício parece ser pouco eficaz, já que é impossível para o aluno saber o 

significado de “rancho” apenas lendo a frase que contém essa palavra. O ideal 

é que haja o conselho para que se recorra a leitura do texto, numa busca da 

relação entre “rancho” e “carnaval”. Só assim o aluno estará apto a depreender 

o significado da palavra estudada. 

No exemplo (29), ocorre a solicitação do significado da palavra “drogas 

estimulantes” através do comando “o que são x?”. O livro didático traz as 

seguintes explicações sobre “drogas”: 

 • qualquer medicamento que altera o funcionamento natural do 

organismo 

 • no sentido negativo, que equivale a “tóxico”.  

Assim, ao apresentar o conceito de drogas estimulantes, o LD o faz com 

base nessa última concepção apresentada, ou seja, drogas estimulantes como 

aquelas que aumentam a atividade do sistema nervoso, mostrando, para 

exemplificar, alguns tóxicos como a nicotina, a cocaína e a anfetamina. Para o 
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aluno responder essa atividade, precisa apenas copiar literalmente a resposta 

que se encontra na própria lição. Seria mais interessante, se, acompanhado do 

conceito científico, o aluno observasse a conotação negativa que a palavra 

droga tem e que suscita um debate na sociedade. Por que não aliar o ensino 

do significado com o da produção textual? Nesse caso, o exercício, por 

exemplo, traria a solicitação para a elaboração de um texto dissertativo sobre o 

assunto liberação do uso das drogas, no qual o aluno se posicionaria a favor ou 

contra tal assunto. É sabido que as palavras carregam um valor ideológico e é 

impossível dissociá-las desse valor. Formar leitores e escritores proficientes é 

responsabilidade de todos os professores e não só dos de língua portuguesa 

(cf. Kleiman, 2001). Além disso, a aquisição do vocabulário faz parte das 

habilidades que os alunos devem possuir para desenvolver sua proficiência em 

leitura e escrita. 

b) Perguntas de interpretação: compreendem as perguntas que visam a 

encaminhar o aluno a uma possível interpretação do texto. No total de 184 

perguntas nos LDPs, observamos a ocorrência de 48 questões de 

interpretação. Nos LDCs, não há a ocorrência desse tipo de atividade. No 

exemplo abaixo, verificamos como se apresenta esse tipo de questionamento: 

(30) 

4-“Aliás, depois dos últimos acontecimentos envolvendo 
gravadores ocultos, as raposas andavam cada vez mais 
caladas.” 
Há, neste trecho do texto, uma referência explícita a 
acontecimentos políticos que pautavam a vida nacional, 
especialmente quanto a denúncias contra diversos 
parlamentares reveladas a partir da gravação de conversas 
particulares. 
a) A quem, então, o autor está chamando de raposas? 
b) Que sentido possui essa palavra no contexto político?                                         

(Tiepolo; Gregolin e Medeiros, 5a série, 1999, p. 132) 
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No exemplo (30), a palavra raposa está sendo trabalhada a partir de 

perguntas que levam a uma interpretação do texto A raposa e as uvas de Millôr 

Fernandes, que faz alusão à conhecida fábula de Esopo, trazendo-a para o 

contexto atual. Bastante interessante esse tipo de exercício, uma vez que o 

aluno é levado a perceber a relação sentido/ palavra através da atividade de 

compreensão textual dentro de um contexto sócio-histórico que traz a idéia de 

“raposas” como “políticos”. A primeira pergunta, A quem, então, o autor está 

chamando de raposas?, faz com que o aluno perceba essa nova concepção 

de “raposas”. Assim, o trabalho é feito, trazendo à tona esse contexto 

imprescindível para a busca de um significado inferencial. A segunda pergunta, 

Que sentido possui essa palavra no contexto político?, faz uma remissão direta 

ao contexto situacional. Além disso, no início do comando, há uma afirmação 

de que a frase Aliás, depois dos últimos acontecimentos envolvendo 

gravadores ocultos, as raposas andavam cada vez mais caladas faz uma 

referência explícita que pautavam a vida nacional, especialmente quanto a 

denúncias contra diversos parlamentares reveladas a partir da gravação de 

conversas particulares. Com isso, mostra-se uma preocupação com os 

acontecimentos históricos e sociais que estão embutidos ideologicamente na 

palavra raposa. Essa atividade auxilia no aprendizado da leitura, pois, na busca 

da interpretação da palavra, o aluno percebe a sua relação no universo 

discursivo do texto. Como já declarado por Kleiman (1996) e Marcuschi (1985), 

o uso de inferência para o entendimento de uma palavra faz com que não seja 

interrompido o fluxo da leitura e não ocorra uma quebra no entendimento por 

parte do leitor. Vemos, com isso, o quão necessário é a percepção do valor 
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semântico da palavra, o seu papel dentro do texto e sua relação com o 

contexto. Essa atividade reflete um avanço nos exercícios de vocabulário. 

c) Perguntas  de respostas pessoais: trata-se de perguntas que 

requerem uma resposta pessoal do aluno, em geral, movida pelo comando qual 

sua opinião? ou que, pelo menos, as suas respostas estejam vinculadas a uma 

escolha pessoal do aluno (ver exemplo 36). Essas perguntas perfazem um total 

de 23 exercícios nos LDP e conta com apenas uma ocorrência nos LDC. 

Vejamos nos exemplos a seguir: 

(31)  

1- Releia silenciosamente o texto. Há alguma palavra ou 
expressão cujo significado você desconhece? Leia, agora, só a 
frase em que essa palavra aparece. Consegue deduzir o 
sentido? Se não, procure o sentido no dicionário. Faça o 
mesmo com todas as palavras que apresentam dificuldade 
para você. 
                                      (Faraco e Moura, 5a série, 2001, p. 151) 

 
(32) 
 

8- Na sua opinião, por quê os músculos esqueléticos têm essa 
denominação? 
                                     (Daniel Cruz, 7a série, 2001, p. 60) 
 

 No (31), o aluno deve reler o texto com o intuito de descobrir as palavras 

que desconhece. Essa proposta parece ser válida, uma vez que o aluno terá a 

oportunidade de trabalhar com as suas dificuldades individuais. No entanto, ao 

apresentar o comando Leia, agora, só a frase em que essa palavra aparece. 

Consegue deduzir o sentido?, o LD passa a orientação de que se pode 

depreender o significado a partir das partes que constituem a frase sem 

considerar o restante do texto. Isso pode ser insuficiente para que esse aluno 

perceba o significado implicado na palavra e sua relação com o texto. Seria 

mais interessante se o aluno fosse orientado a inferir o significado da palavra, 

voltando a ler o texto. Além disso, há o conselho de consultar o dicionário, caso 
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a frase não seja suficiente para o entendimento do vocábulo. O dicionário 

fornece o sentido das palavras, mas não mostra o contexto em que essas 

palavras podem figurar. Dessa forma, há uma dificuldade para que o aluno 

perceba outros contextos em que possa ocorrer o termo que ele não conhece. 

Assim, o dicionário pode ser válido se o texto não dá pistas para o 

entendimento de uma nova palavra do universo lexical do leitor, entretanto, é 

pelo uso contínuo e sistemático que a palavra se fixa no vocabulário do usuário 

da língua. Fica-nos claro que a concepção de língua que permeia esses 

exercícios está pautado no estruturalismo, o qual defende, dentre outras 

posições, a possibilidade de conhecer o significado da palavra pelo contexto 

frasal. 

 Já no exemplo (32), a pergunta é iniciada pela expressão Na sua opinião 

que conduz a um resposta pessoal do aluno. No entanto, esse exercício tende 

a fazer o aluno deduzir a resposta que remete para a definição do termo 

músculos esqueléticos. Apesar do LD não apresentar expresso em seu texto 

teórico essa ligação entre a expressão músculos esqueléticos e a sua 

definição, espera-se que o aluno perceba que são os músculos que revestem o 

osso ou que acompanham o movimento do osso. Interessante essa iniciativa 

de fazer o aluno meditar sobre a relação nome e conceito. Infelizmente, só 

encontramos um exercício desse tipo dentre os 635 coletados nos LDC. Esse 

resultado mostra que o trabalho com termos limita-se a solicitar apenas a sua 

definição copiada do texto base sem levar em conta uma abordagem mais 

inferencial na tentativa de promover um trabalho mais aprofundado que leva à 

aquisição do vocabulário técnico.   
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d) Perguntas de denominação: dizem respeito a perguntas que solicitam 

uma nomeação de definição de termos, processos ou atos que podem ou não 

ser descritos no enunciado da atividade. Foram encontradas 20 perguntas 

desse tipo nos LDP e 97 nos LDC. Os exemplos a seguir são ilustrativos: 

(33)  

1- Na fala de Dora “Tamo rico”, também há uma infração à 
norma culta. Qual é ela?   

                                   (Faraco e moura, 8a série, 2001, p.117) 

 

(34) 

6- Como são chamadas as células reprodutoras masculinas e 
femininas das briófitas? 
                             (Barros e Paulino, 6a série, 2001, p. 194) 

O (33) é um típico exercício apresentado nos LDP. Nessa atividade, é 

solicitado ao aluno que denomine um processo de infração à norma culta. 

Apesar da tentativa de levar o aluno a perceber e diferenciar as produções 

lingüístico-discursivas dos falantes ao evidenciar a fala de Dora na frase Tamo 

rico, esse tipo de exercício considera o falar típico de uma determinada região 

como uma “infração” e não como uma variação da norma culta. A expressão 

Tamo rico é tida como um regionalismo que, se considerada no seu meio 

típico, não pode ser considerada infração. É preciso ter muito cuidado ao tratar 

a variação lingüística para não reproduzir o preconceito social ligado a esse 

assunto. Dionísio (2001) alerta para o fato de que não se pode considerar as 

variedades que mais se distanciam dos padrões estabelecidos pela gramática 

tradicional como erros, desvios ou, segundo esse exercício, infrações. Isso só 

faz difundir o preconceito contra qualquer outra variação que se afaste da 

norma culta. Também alertamos para a necessidade de trazer a expressão 
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“tamo rico” de forma contextualizada o que facilita o entendimento  do uso da 

mesma na fala da personagem “Dora”.  

No (34), o exercício solicita que o aluno dê o nome das células 

reprodutoras masculinas e femininas das briófitas. Esse tipo de 

questionamento parte da definição para se chegar à palavra definida. Este 

exercício, presente no LDC, apesar de trabalhar só com a definição da palavra, 

o faz a partir de uma abordagem diferente, ultrapassando a simples solicitação 

da definição através do comando “dê a definição de x” ou “qual o significado de 

x”. Esse tipo de atividade permite que o aluno conheça o conceito e só então, a 

partir desse conhecimento, ele nomeie essa definição. Dessa forma, podemos 

dizer que há uma preocupação em se abordar os termos técnicos e científicos 

de um modo diferenciado dos exercícios usuais, ou seja, por denominação. 

e) Perguntas mistas:  são perguntas que se estruturam pela mesclagem 

de mais de uma subcategoria da estratégia “pergunta”. Somam um total de 19 

exercícios nos LDP e LDC. Em geral, apresentam dois objetivos distintos, como 

podemos observar nos exemplos a seguir: 

(35) 
2-O que significa a expressão à italiana e por que ela aparece no 

título?                    
                             (Garcia e Amoroso, 7a série, 1999, p. 27) 

(36) 

2- O que são constelações? Quais as mais visíveis no 
hemisfério sul? 

                                          (Daniel Cruz, 5a série, 2000, p.235) 

A atividade de (35) une dois propósitos: saber o significado da 

expressão “à italiana” e uma possível interpretação do título “Uma erupção à 

italiana” do texto que antecede a lição. É interessante esse tipo de exercício, 

visto que procura levar o aluno a perceber vários aspectos que envolvem a 
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apreensão da palavra, seja sua relação com o texto, seja o próprio significado, 

uma vez que essa relação faz parte do processo de leitura. O texto é um artigo 

jornalístico, que discorre sobre um vulcão da Itália. Assim, outros 

questionamentos poderiam ser levantados com o intuito de encaminhar o 

estudante para a percepção de que no próprio título existem pistas para a 

compreensão textual. Além disso, não se pode perder de vista que será mais 

fácil para o aluno ampliar o seu vocabulário se ele perceber o uso desse 

vocábulo em contextos variados. Dessa forma, apresentar outros contextos em 

que se figure a expressão “à italiana” facilitaria a percepção do seu significado 

e o incorporaria no mundo lexical do aluno. 

No (36), ocorre o questionamento sobre significado de “constelações” e 

sobre os tipos de constelações que são visíveis no hemisfério sul. Esse tipo de 

exercício compreende a junção de dois  objetivos básicos que se 

complementam: levar o aluno a saber a definição do termo e a caracterizar, ou 

melhor, exemplificar este termo. As respostas a essas perguntas são 

apresentadas na lição pelo autor: a palavra constelações é definida como  um 

conjunto de estrelas que vemos no céu e os tipos de constelações visíveis no 

hemisfério sul são Centauro, Cruzeiro do Sul e Cão Maior. Assim, apesar 

desse exercício ser mais interessante e completo do que pedir simplesmente a 

definição, provavelmente ele não reflete sobre o conceito que está sendo 

construído, pois o aluno nessa atividade, só precisará transcrever a resposta 

que se encontra no texto explicativo.  

f) Perguntas pesquisa: caracterizam-se como aquelas que têm o 

objetivo de levar o aluno a pesquisar sobre o assunto em questão. Só 
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constatamos uma ocorrência desse tipo de pergunta no nosso corpus, a qual 

podemos observar no exemplo (37). 

(37) 

1- “...quando um conferencista ou um professor entreabre seu 
discurso e põe-se como uma sereia a seduzir a platéia...” 
Emprega-se a expressão “canto de sereia” para designar as 
palavras ou atos atraentes com que alguém procura conquistar 
amizade, confiança, admiração de outra pessoa. Você sabe 
qual a origem dessa expressão? Se não souber, procure em 
alguma obra de mitologia ou pergunte a alguém que você 
imagina que conheça. 

                               (Faraco e Moura, 7a série, 2001, p. 17) 

 

Nesse caso particular, o autor leva o aluno a pesquisar sobre a origem 

da expressão “canto de sereia”. Essa abordagem do vocabulário é 

interessante, pois instiga a curiosidade do aluno e leva-o a saber um pouco da 

história das palavras e, principalmente, das expressões idiomáticas. Dessa 

forma, além do significado, outros aspectos da palavra estão sendo 

considerados como, no caso desse exemplo, a origem da expressão. No 

entanto, queremos deixar a sugestão de aliar essa pesquisa a um trabalho em 

que se figure o uso dessa expressão de tal modo que o aluno a incorpore ao 

seu vocabulário usual e saiba reconhecê-la em outros contextos. 

 

E2. O uso de comandos mistos 

A estratégia uso de comandos mistos denomina os exercícios que 

trazem duas ou mais estratégias empregadas numa mesma atividade de 

vocabulário. Esse tipo de estratégia representa a segunda mais utilizada, num 

total de 151 dos dados retirados dos LDP e 89 dos dados retirados dos LDC. 

Além disso, está presente em todos os assuntos. 
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A utilização de mais de uma estratégia em um mesmo exercício leva o 

aluno a perceber que o trabalho com o vocabulário não se limita apenas à 

definição da palavra ao conhecimento da sua forma ou da sua variação como 

categorias estanques, mas que vários aspectos devem ser apreendidos para o 

desenvolvimento da competência lexical. No exemplo a seguir, a solicitação do 

significado em frase é acompanhada, também,  da solicitação  da produção de 

um diálogo.  

(38) 

 5- “- É mamãe escreve todas as semanas.” Qual o 
significado do verbo destacado, nesse contexto? 
Escreva um diálogo bem curto, empregando exatamente a 
mesma frase, mas de forma que o verbo escrever signifique 
apenas “representar por meio de escrita” 
                                (Faraco e Moura, 6a série, 2001, p.59) 

No exemplo (38), a atividade propõe que o aluno forneça o significado 

do verbo escrever na frase É mamãe escreve todas as semanas tomada como 

contexto pelos autores, muito embora seja um pequeno contexto.  Isto 

evidencia a concepção estruturalista que permeia o referido LDP a qual 

considera a frase como unidade básica da língua. Ao fazer o aluno atribuir um 

significado a partir de um pequeno contexto (frase), o autor não deixa clara a 

situação comunicativa a partir da qual poderia elucidar mais precisamente o 

significado do verbo em questão. Dessa forma, a frase não esclarece em que 

sentido está sendo usado o verbo destacado, podendo se referir a escrever 

cartas, livros ou mesmo comunicar-se  por meio de uma representação gráfica. 

Ainda nessa atividade, pede-se que o aluno elabore um diálogo no qual seja 

empregado o verbo escrever na frase É mamãe escreve todas as semanas, 

significando representar por meio da escrita. Este segundo comando alia o 

estudo do vocabulário à produção textual. Ao elaborar um diálogo, o estudante 
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criará uma possível situação comunicativa na qual se dê o uso do verbo 

escrever. Para isso, o aluno terá que compreender os múltiplos significados da 

palavra e só então eleger aquele que seja conveniente ao momento da 

enunciação. Lembremos, pois, que para conduzir esse aluno a uma proficiência 

em escrita, é necessário ainda que o gênero textual solicitado à produção lhe 

seja familiar. No caso que veremos a seguir, as estratégias têm como objetivo 

orientar o aluno a dar um conceito das expressões e também a produzir frases: 

(39) 

1- Em grupo, escrevam o significado das expressões idiomáticas 
abaixo e depois forme frases com dez delas. 

 
Jurar de pés junto; macacos me mordam; mão-aberta; maria-
vai-com-as-outras; matar dois coelhos com uma cajada só; de 
meia-tijela; meter a cara; meter os pés pelas mãos; pagar o 
pato; pão, pão, queijo, queijo; perder as estribeiras; pôr os 
pingos no is; por um triz; pregar uma peça; sem papas na 
língua; soltar os cachorros; ficar uma onça; Ter topete; tirar de 
letra; uma pedra no sapato; vá lamber sabão; vá pentear 
macaco; vender seu peixe. 

                                          (Garcia e Amoroso, 7a série, 1999, p.101) 

Em (39), solicita-se o significado das expressões idiomáticas e, em 

seguida, a solicitação de frases nas quais elas possam aparecer. O início da 

lição apresenta várias expressões idiomáticas e seus significados. Mais uma 

vez reiteramos a necessidade de que as palavras figurem num contexto mais 

amplo para que se facilite o entendimento dos seus conceitos e, se tratando de 

expressões idiomáticas, essa necessidade é ainda mais reforçada uma vez que 

elas são ligadas a um contexto e que, nele, ganham a sua significação. Além 

disso, ao inseri-las num contexto o aluno pode perceber a situação 

comunicativa em que elas são perfeitamente aceitáveis. Com o conhecimento 

de seus significados e com acesso a diferentes contextos nos quais esses 

significados possam ser observados, o aluno apreende a palavra e torna-se 
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apto a produzir  textos em que figurem essas expressões. O exemplo abaixo 

apresenta a utilização de comandos mistos no LDC: 

(40) 

7- O que é competição? Dê dois exemplos de seres que 
competem com o homem. 

                           (Barros e Paulino, 5a série, 2000, p.27) 

No exemplo (40), o exercício solicita a definição do termo competição no 

âmbito científico. Os autores, na lição que antecede essa atividade, conceituam 

competição como: 

• uma relação que pode ocorrer tanto entre seres de uma mesma 

espécie como entre seres de espécies diferentes, em que organismos 

envolvidos disputam alguma coisa, como, por exemplo, alimento ou 

território (p. 25).  

Esta definição poderia ser explorada de tal forma que o aluno pudesse 

perceber que a conotação de competição como disputa ou concorrência 

também é utilizada fora da área científica. Desse modo, perde-se a 

oportunidade de mostrar outros contextos, sobretudo os da linguagem usual, 

em que esse vocábulo aparece. Vemos que existe a possibilidade de trabalhar 

o vocábulo em questão, “competição”, de uma forma mais abrangente. Poder-

se-ia, além de observar o seu conceito científico, observar que outros valores 

semânticos e discursivos cercam essa palavra. Partindo desse ponto, ficaria 

mais fácil para o aluno apoderar-se do seu significado, como também, saber 

usá-lo em outras situações comunicativas, fugindo da solicitação da definição 

pura que faz com que o aluno apenas copie a resposta. Além disso, a atividade 

ainda pede para exemplificar. Esta solicitação apresenta problemas, pois a 
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definição já se encontra na lição, restando ao aluno a tarefa de simplesmente 

copiar.  

Encontramos, também, exercícios mistos que se baseiam em estratégias 

que trazem o significado das palavras  aliado à sua base de formação 

morfológica, como vemos no (41): 

(41) 

4-Observe como foi formado o verbo enfurnar: en+fur+nar. 
Portanto, o sentido primitivo da palavra era entrar numa furna 
ou caverna. Com o passar do tempo, o sentido foi se alterando 
e, hoje, pode-se utilizar esse verbo para entrar no quarto, no 
mato, etc. Mas é a mesma coisa dizer entrar na mata e 
enfurnar-se na mata? Por que o narrador escolheu a segunda 
forma? 
Utilizando esse mesmo processo de formação (en+fur+nar), 
forme verbos derivados de: terra, deus, caminho, pedrar, 
quadro. 

(Faraco e Moura, 5a série, p.172, 2001) 

Esse exemplo utiliza duas estratégias diferenciadas: a primeira 

compreende uma pergunta que suscita no aluno uma reflexão sobre o 

significado da expressão “entrar na mata” e “enfurnar-se na mata”. Esse 

questionamento encaminha o aluno para a outra pergunta que solicita a 

explicação da utilização da palavra enfurnar pelo narrador após uma 

explanação sobre o significado primitivo do verbo em questão. Isso pode levar 

o aluno a perceber o valor semântico desse verbo e as diferenças que podem 

ocasionar num discurso o uso de tal palavra em detrimento da outra, mesmo 

que pareçam sinônimas, além disso, o exercício orienta o aluno a refletir sobre 

o significado. Já a segunda estratégia, a qual solicita que o aluno forme verbos 

com o prefixo –en, parece-nos ser automática, pois não há uma reflexão sobre 

o significado dos verbos formados e nem tampouco são inseridos em 

contextos. Dessa forma, o aluno responde mecanicamente, sem sequer 
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perceber que uma palavra possui diversos conotações, dependendo do 

contexto e da situação de uso. 

 

E3. Reescritura de frases e de textos 

A reescritura de frases e textos se caracteriza como uma atividade que 

visa reescrever frases ou textos com a solicitação de substituição de termos, 

expressões ou palavras. Constatamos que a reescritura de frases é bastante 

explorada nos LDP, visto que encontramos apenas uma atividade que solicita a 

reescritura de um pequeno texto. Ao todo, 90 exercícios trazem esse tipo de 

estratégia, ou seja, compreende 14,97% de todos os exercícios encontrados 

nos LDP, o que a caracteriza como a terceira estratégia mais recorrente. Vale 

ressaltar que não foi encontrado esse tipo de estratégia nos assuntos 

Dicionário e Terminologia.  

O exemplo que veremos a seguir solicita que o aluno substitua a 

expressão por sua definição, mantendo o mesmo significado. Nesse exercício, 

ocorre o uso do dicionário como instrumento para que o aluno possa responder 

essa questão.  

(42) 
1- Escreva os trechos abaixo substituindo as expressões 

negritadas por outras que as expliquem, mantendo o 
significado e fazendo as alterações necessárias. Consulte o 
dicionário! 

a) Para o aspirante a solista, ser músico é mais do que se 
igualar ao ídolo estampado na capa dos discos e nos 
pôsteres espalhados pelo quarto. 

b) O sonho tem chances relativas de se realizar. 
c) Um músico bem-sucedido pode ganhar tanto quanto um 

profissional liberal. 
d) Existe o clube exclusivo e instável dos ídolos que 

acumulam patrimônio com a venda de discos. 
e) A mesma recessão que fechou empresas colocou milhares 

de operários no desemprego. 
f) Divide seu tempo entre os ensaios, as apresentações, uma 

dezena de bicos e jingles para publicidade. 
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g) Tal correria é sinônimo de um cotidiano atribulado. 
h) Os especializados em música erudita também enfrentam a 

mesma situação. 
i) Apenas tocar não garante nenhum aprimoramento de seu 

nível artístico. 
j) Trata-se de uma categoria mais numerosa do que as dos 

nutricionistas e fonoaudiólogos. 
k) Não bastam o talento e o preparo. 
l) Até para tocar em festas é preciso ler partitura. 
m) Dá sustento ao músico, que também toca no veterano 

grupo de rock Made in Brazil. 
n) Quase todos os grandes estúdios de São Paulo gravam 

mais publicidade que obras fonográficas.  
o) Com a derrocada do rock, o mercado preferencial de boa 

parte dos músicos jovens se esboroou. 
p) Galli passou o ano sendo sustentado pela mulher, a dublê 

de atriz e escritora Maria Mariana.  
q) Tenta voltar à ativa com a banda Rio Sound Machine, que 

sobrevive tocando um repertório eclético em 
convenções de grandes empresas. 

                                                        (Tiepolo, Gregolin e Medeiros, 8a série, p.75, 1998) 
 

Queremos levantar duas questões sobre esse exemplo. A primeira 

refere-se ao fato de que as palavras estão em pequenos contextos que não 

são suficientes para o entendimento e percepção dos amplos significados que 

permeiam uma palavra. Assim, vemos, claramente, que, por exemplo, na frase 

“g) Tal correria é sinônimo de um cotidiano atribulado.”, a solicitação da 

substituição dos termos negritados por palavras de mesmo significado 

inseridas em pequenos contextos reflete a concepção estruturalista  de língua, 

a qual acredita que o significado de um texto resulta  da soma de suas partes 

(palavras ou expressões). No estruturalismo, o ensino da língua se faz 

mediante a busca do domínio do código,  como também das partes que 

compõem a mensagem, valorizando, desse modo, a frase como estrutura 

representativa da língua, segundo as orientações de Saussure. Desse modo, 

para o estruturalismo, o objetivo de ensinar a língua é fazer o falante apropriar-

se de um significado, que intrinsecamente as palavras teriam, sem observar as  

várias possibilidades de uso, dentro dos contextos possíveis para a realização 
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dessa palavra. O ensino baseado nessa concepção acredita que é necessário 

apenas reconhecer e decodificar a língua, encontrando o significado contido 

nessa língua. Essa significação encontra-se nas partes que compõem a frase. 

 A segunda questão que podemos apontar é a solicitação de consulta do 

dicionário para responder a atividade. O dicionário tentará representar o 

conjunto de significados convencionados para as palavras. Para Fairclough 

(2001), os dicionários estabelecem verbetes com base em quatro concepções 

de significado: a primeira acredita que o significado potencial da palavra é 

estável; a segunda refere-se  ao fato de o significado potencial ser comum a 

todos os membros de uma comunidade de fala, ou seja, universal; a terceira 

concepção ratifica a idéia  de que os significados potenciais de uma palavra 

são claramente demarcados entre si e a quarta e última concepção acredita 

que os significados interiorizados no significado potencial de uma palavra estão 

numa relação de complementaridade e são mutuamente exclusivos. Esse autor 

ainda destaca que, apesar de a primeira e segunda concepção funcionarem 

muito bem em alguns casos, em outros não será possível perceber esse 

significado apenas com a consulta de dicionários, principalmente em textos em 

que aspectos sociais e culturais estiverem amplamente envolvidos. O dicionário 

é um suporte útil para textos produzidos e interpretados a partir de significados 

estáveis como é o caso de artigos e ensaios científicos. Todavia, em textos 

ditos mais criativos como os veiculados nos jornais e revistas, o dicionário não 

poderá ser útil, pois esses  significados estarão sendo determinados pelo 

contexto social, cultural e histórico. Esses textos estarão envolvidos em 

processos de contestação e mudança social como declara Fairclough (2001) 

em seu livro Discurso e Mudança Social. Desse modo, os significados das 
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palavras que permeiam esses textos terão um forte aspecto ideológico que não 

pode ser ignorado e que será fundamental para o sucesso da interpretação e 

produção desses textos. No exemplo (42), as frases foram retiradas do texto 

“Carregando o piano” que inicia a unidade. O texto é um artigo jornalístico 

retirado da revista Veja, n.3, 1994, que procura mostrar a situação do músico 

no Brasil. Como bem observa Fairclough (2001:231), “o modelo do dicionário 

se harmoniza com textos que são produzidos e interpretados com uma 

orientação normativa para o significado potencial, que trata este como um 

código a seguir ou de onde selecionar”, sendo,  ainda segundo este autor, 

artigos e ensaios científicos um bom exemplo disso. Nesse exemplo em 

questão, a consulta de um dicionário poderá não ser tão útil porque os 

prováveis significados dos termos que compõem o artigo jornalístico em muito 

serão determinados pelo contexto social, cultural e histórico no qual o texto fora 

produzido.  

O exercício (43) tem como enfoque principal o tratamento da variedade 

lingüística.  

(43) 

1-  A linguagem do texto lido incorpora inúmeros termos e 
construções do português falado no meio rural, em algumas 
regiões do Brasil. Reescreva as frases seguintes, sem mudar-
lhes o sentido, empregando o português padrão: 

a) “Trabalhava para os fazendeiros de roda....” 
b) “Era botado em riba do selote...” 
c) “Um da casa, atordoado com a gritaria, se apressava...” 
d) “- Quem já viu aguiero chamá boi de banda....” 
e) “O homem sacudiu a vara pondo reparo.” 

              f)    “... alimpou uma turvação da vista na manga da camisa.” 
                                    (Faraco e Moura, 7a série, p.53, 2001) 

 No exemplo (43), o autor chama a atenção para a variedade típica da 

região rural e solicita que se reescreva as frases, fazendo as alterações para a 

norma culta. Os exercícios que solicitam reescritura são um dos mais 
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freqüentes nos LDP. Dionísio (2002) nota que esse tipo de atividade pode 

oferecer ao aluno a oportunidade de refletir e apreender as variedades 

lingüísticas, no entanto, para isso, é necessário que essas atividades 

construam oportunidades para que os alunos possam confrontar as formas do 

padrão com as formas não-padrão com o objetivo de formular as regras que 

norteiam a variedade lingüística. No exemplo em análise, ao solicitar a 

reescritura, os autores não apresentam comentários sobre o que vem a ser a 

variação lingüística e muito menos fornecem outras situações para que o aluno 

perceba o ato comunicativo em que esse tipo de falar rural é apropriado e onde 

não deve ser indicado. Sem uma apresentação clara de situações em que 

figura esse registro de linguagem, fica subtendido para o aluno que a forma 

padrão é a forma correta e que é típica do meio urbano. Dessa forma, o aluno 

fica com a idéia de que se deve corrigir a maneira de se expressar na zona 

rural, esquecendo que certas palavras são típicas das atividades desenvolvidas 

nessas comunidades e que não possuem uma “tradução” para a forma padrão. 

No caso desse exercício, em particular, as frases foram retiradas de um texto 

literário que se intitula O boi de guia da escritora  Cora Coralina. O objetivo da 

autora é justamente mostrar aspectos típicos da região que se propôs relatar. 

Seria interessante se o exercício de vocabulário procurasse justamente 

trabalhar com palavras que marcam esse regionalismo. Tentando levar o aluno 

a conhecer outras maneiras de se falar a língua portuguesa, o exercício (43) 

mostra que as variedades são igualmente importantes como a norma padrão, e 

que a sua diferença mostra a influência que o social e o cultural exercem na 

língua, o que a enriquece e, por isso, devemos respeitá-las. 
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E5 - Solicitação de significados de termos 

A solicitação de significado de termos refere-se aos exercícios em que a 

solicitação da definição da palavra é feita diretamente através de comandos do 

tipo ”dê o significado”. Apesar de apresentarmos como uma estratégia 

independente das demais, o objetivo desse tipo de atividade encontra-se 

subjacente em outros exercícios de estratégias diferenciadas, já que o estudo 

da definição da palavra ainda é o mais presente nos exercícios de vocabulário 

conforme explicitado no capítulo 3. Essa estratégia está presente em 34 

exercícios (5,35%) e se encontra nos assuntos Significado e Relações Lexicais, 

Variação Lingüística e Morfologia, nos LDP. Já nas coleções dos LDC, essa 

estratégia é a terceira mais recorrente, fazendo um total de 46 atividades. Os 

exemplos a seguir representam essa estratégia: 

(44) 

1- Sem consultar o dicionário, dê um significado para cada 
palavra destacada: 

a) “A professora nova irrompeu na sala de aula...” 
b) “De longe, absorta, eu conseguia ouvir algumas palavras.” 

             c) “Silêncio massacrante, constrangedor!” 
                          (Faraco e Moura, 7a série, 2001, p. 34) 

 

(45) 

1- Dê a definição de nicho ecológico. 
                         (Barros e Paulino, 5a série, 2000, p.17) 

Ambos os exercícios solicitam a definição de termos. No (44), o autor 

solicita o significado de termos que se encontram inseridos em frases. É um 

clássico dos exercícios que trazem a concepção de língua dos estudos 

estruturalistas, já que compreende que os pequenos contextos são suficientes 

para a apreensão do significado. No (45), os autores solicitam a definição do 

termo isolado nicho ecológico, que  se encontra na lição que antecede a 
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atividade. Desse modo, esse exemplo mantém os estudos tradicionais sobre o 

significado de palavras e, como já ressaltado no capítulo anterior, esse 

exercício resume o trabalho com o termo técnico, a solicitação da definição. 

Até o momento focalizamos as quatro estratégias mais freqüentes nos 

LDs, a seguir apresentaremos as outras estratégias de ensino-apredizagem do 

vocabulário encontradas nos exercícios coletados. 

 

E4- Elaboração de frases, textos e palavras 

A estratégia elaboração de frases, textos e palavras se caracteriza pela  

solicitação da produção de frases, textos ou, como no caso do assunto de 

Morfologia, formação de palavras. A solicitação da elaboração de textos 

compreende 23 exercícios, seguida de 18 solicitações de elaboração de frases 

e 4 de elaboração de palavras, no caso dos LDP; nos LDC, encontramos 

apenas 1 exercício com essa estratégia. Esse tipo de atividade, nos LDP, está 

presente em todos os assuntos com exceção de Terminologia e  nos LDC está 

presente em simplesmente definição. 

(46) 

2- Há muitas piadas que jogam com o sentido da expressão 
inteira e com o das palavras consideradas isoladamente. 
Observe: 
• Qual a semelhança entre um homem desocupado e um 
relógio? Ambos fazem hora. 
• Por que o Indiana Jones não pulou no rio quando a cobra 
chegou perto dele? Esperou ela dar o bote para atravessar 
mais confortavelmente. 
Agora escolha uma expressão idiomática e invente uma piada. 

                                                         (Garcia e Amoroso, 7a série, 1999, p.101) 

 

(47) 

12- Crie um definição pessoal para o solo, diferente das que 
foram apresentadas na abertura dessa unidade. 
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                                 (Daniel Cruz, 5a série, 2000, p.191) 
 
 

O objetivo desses exercícios é fazer o aluno produzir textos. No caso do 

exemplo (46), solicitou-se a elaboração do gênero textual piada. Já no 

exercício (47), foi solicitado ao aluno que elaborasse uma definição pessoal 

para a palavra solo. Os exercícios que trazem a produção se caracterizam 

como o quarto assunto mais recorrente o que mostra ser um avanço nos 

estudos sobre o léxico ao aliar o ensino do vocabulário à produção textual, 

criando possibilidades para que o aluno utilize o vocabulário apreendido. 

 

E6- Identificação de termos 

A identificação de termos consiste na solicitação da localização de 

termos, expressões ou palavras na frase ou no texto. Nesse caso, a mais usual 

é a identificação no texto, compreendendo um total de 30 exercícios. O 

segundo caso,  a identificação na frase, compreende 9 de todos os exercícios 

coletados nos LDP. Verificamos, com isso,  que essa estratégia está presente 

em 39 exercícios ou 6,45% dos LDPS. Com relação aos LDC, essa estratégia 

está presente em 3 exercícios, na definição por comparação. Vejamos o 

exemplo a seguir: 

(48) 

11-Harém é um substantivo coletivo que designa o “conjunto 
das esposas de um muçulmano”. No título Meu harém afetivo, 
esse substantivo foi usado em sentido figurado, designando a 
família do autor, composta só por mulheres: a companheira e 
duas filhas. Encontre mais duas palavras do texto que 
chamaram sua atenção pelo seu sentido figurado. 

          (Garcia e Amoroso, 6a série, 1999, p. 16) 

(49) 

4- Encontre pelo menos uma diferença entre músculos 
esqueléticos, lisos e cardíaco. 
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                     (Daniel Cruz, 7a série, 2000, p. 60) 

 

 Nessas atividades, os autores pedem que o aluno identifique: duas 

palavras que tenham sentido figurado (48); diferenças entre termos (49). O 

exercício (48) é interessante, já que leva o aluno  a ler o texto para que 

encontre as palavras que tenham outra conotação da que é usualmente 

conhecida.  

 

E7- Explicação de termos 

A explicação de termos diz respeito aos exercícios em que ocorre a 

solicitação de esclarecimentos sobre processos de formação, sobre o emprego 

de determinados termos ou explicação sobre o sentido desses termos. 

Contabilizamos, nos LDP, 20 exercícios que trazem esse tipo de estratégia, 

sendo que 15 se referem ao assunto Significado e Relações Lexicais e apenas 

5 ao assunto Morfologia. Nos LDC, encontramos 35 atividades que trazem 

essa estratégia, caracterizando-se como a quarta mais utilizada. Os exemplos 

abaixo ilustram essa estratégia. 

(50) 

8- Compare:  
A- “Ufa! Finalmente ela sorriu! E o sorriso quebrou o gelo.” 
B- Ufa! Finalmente ela sorriu! Tinha conseguido quebrar o gelo 

com aquele martelinho de nada... 
Explique o sentido, em cada caso, da expressão destacada. 

(Faraco e Moura, 7a série, 2001, p.99) 
(51) 
  

               11-Explique o que são muscovita e biotita, caracterizando cada uma. 
                                  (Barros e Paulino, 5a série, 2000, p. 42)        
           

No exercício (50), ocorre a solicitação da explicação do sentido da 

expressão quebrar o gelo em dois momentos: a) como expressão idiomática, 
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no sentido de “deixar a vontade” e b) no sentido denotativo que traz a idéia de 

fragmentar o gelo. Apesar do exercício mostrar a mesma expressão em duas 

situações diferenciadas, o faz inserido em um pequeno contexto. Isso evidencia 

a influência dos estudos estruturalistas. Já no (51), há a solicitação da definição 

do vocábulo isolado, fato que se repete nas atividades dos LDC. 

  

E8- A Realização de pesquisa 

A realização de pesquisa compreende os exercícios que solicitam ao 

aluno uma pesquisa, geralmente, em outras fontes que não seja o LD, sobre o 

assunto em questão. Nos LDP, são 18 atividades relativos aos assuntos 

apresentados nesse trabalho. E, nos LDC, apenas encontramos 1 ocorrência. 

(52) 

3- Pesquise, em jornais e revistas, anúncios publicitários 
contendo palavras utilizadas em sentido conotativo. Escolha 
alguns exemplos e traga-os para mostrar aos colegas. 
                         (Souza e Cavéquia, 5a série, 1999, p. 162) 

 
(53) 
 

4- Veja se você consegue descobrir três diferenças entre 
massa e peso. 
                     (Daniel Cruz, 8a série, 2000, p.165) 
 
 

Esse tipo de exercício induz o aluno a procurar outros suportes como o 

caso de jornais ou revistas que mostram diversas situações comunicativas. 

Desse modo, esse aluno terá a oportunidade de conhecer outros textos que 

figurem o vocabulário estudado, percebendo a palavra e seus usos. 
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E9- A Citação de termos 

A citação de termos  corresponde aos exercícios em que o comando 

principal se faz com o verbo “citar” ou “escrever” sejam palavras, termos ou 

expressões. Esse tipo de estratégia perfaz um total de 14 ou 2,2%, nos LDP, e 

se encontram nos quatro primeiros assuntos, não sendo localizado em 

Dicionário, Figuras de Linguagem e Terminologia. Nos LDC, foram encontrados 

quatro exercícios com essa estratégia. O exemplo, a seguir, pede a citação de 

duas palavras derivadas de uma palavra primitiva: 

(54) 

3- Gaia afirma: “Cronos, o deus do tempo, é meu caçula.” 
Escreva duas palavras da língua portuguesa que derivam do 
nome desse deus. 
                            (Faraco e Moura, 6a série, 2001, p. 120) 

Em (54), a atividade orienta o aluno para que faça uma citação de dois 

termos derivados da palavra cronos com o objetivo de levá-lo a perceber que 

um dos processos de formação de palavras está ligado ao significado que a 

palavra primitiva possa ter, ou seja, o significado está relacionado com o 

vocábulo que deu origem ao termo em questão. 

 

E10- Cópia de termos 

A cópia de termos corresponde à solicitação de reprodução, no caderno, 

de trechos, termos, expressões e palavras, retiradas do texto ou frases, num 

misto de identificação e transcrição.  Essa estratégia é uma das menos 

utilizadas, com um total de 10 exercícios dentre os coletados nos LDP, 

perfazendo 1,57%. Os assuntos Campo semântico e Dicionário não trazem 

esse tipo de estratégia. Não há ocorrência dessa estratégia nos LDC. O 
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exemplo (57) apresenta a solicitação da identificação e transcrição das siglas 

que se encontram no texto: 

 

(55) 

 
5- No texto aparecem diversas siglas das Unidades da 
Federação. Copie-as, indicando a que Estado se referem. 
                 (Tiepolo; Gregolin e Medeiros, 5a série, 1998, p. 131) 

Essa atividade leva o aluno a ler o texto na intenção de encontrar as 

siglas das Unidades da Federação. Esse tipo de exercício se mostra 

interessante, uma vez que, geralmente, ocorre uma leitura do texto na tentativa 

de identificar o que é solicitado no enunciado. No entanto, a solicitação de uma 

simples cópia não conduz o aprendiz a uma reflexão sobre o vocabulário. 

 

 E11- Exemplificação de termos 

A exemplificação de termos se caracteriza pela solicitação ao aluno de 

exemplos de palavras ou expressões sobre determinados assuntos que 

vigoram nessas atividades, como o caso de solicitação da exemplificação de 

sinônimos ou de termos técnicos, ou ainda, sobre variação lingüística. Esse 

tipo de estratégia soma um total de 8 exercícios, ou 1,25%, encontrados nos 

LDP. Só encontramos esse tipo de estratégia nos assuntos Significado e 

Relações Lexicais,  Morfologia e Terminologia. O exercício (56) pede a 

exemplificação de siglas que sejam conhecidas dos estudantes: 

(56) 

12- Veja:  
“[...] os meninos protegidos pelo SAM[...]” 

SAM é uma sigla que significa Serviço de Assistência 
ao Menor, entidade que existia antigamente no Rio de Janeiro. 
Uma sigla é um tipo de abreviatura formada com as iniciais 
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maiúsculas das palavras que compõem o nome do que se quer 
abreviar. Dê exemplos de algumas siglas que você conhece. 

(Garcia e Amoroso, 5a série, 1999, p. 119) 
 

Esse tipo de estratégia leva o aluno a apresentar exemplos sobre o 

assunto estudado. Assim, o aprendiz tem a oportunidade de mostrar 

conhecimentos sobre outras ocorrências do vocábulo.  

 

E12- Listagem de termos 

Na estratégia listagem de termos, verificamos que o comando se faz 

pelo verbo “listar”.  Esse tipo de estratégia se apresenta em três assuntos 

Significado e Relações Lexicais, Variação Lingüística e Campo semântico, 

compreendendo um total de, apenas, quatro exercícios de todo o corpus 

analisado dos LDP. Nos LDC, não há esse tipo de estratégia: 

 

(57) 

1-Junte-se a um colega e listem outras palavras, pertencentes às 
classes gramaticais indicadas, que também se relacionam ao vocábulo 
água. Observe os exemplos. 

                  Verbos                       adjetivos                   substantivos 
                  Evaporar                       pura                            maré 
Agora, comparem a lista de vocês com a de outra dupla e peçam 
para que, se necessário, acrescentem novos termos a ela. 
                               (Souza e Cavéquia, 7a série, 1999, p. 70) 

A atividade solicita a listagem de palavras que se relacionem ao 

vocábulo água. Os autores têm o objetivo de fazerem os alunos apreenderem o 

campo semântico relacionado a esse vocábulo como também as classes 

gramaticais referentes a esses termos que pertencem ao mesmo campo 

semântico. Dessa forma, o estudante percebe que as palavras têm relações 

semânticas umas com as outras, formando o que podemos chamar de frame. 
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E13- Leitura de textos e frases 

A estratégia leitura de textos e frases caracteriza-se pela solicitação da 

leitura de textos ou trechos de textos. Somam 4 atividades distribuídas nos 

assuntos Significado e Relações, Variação  Lingüística e Figuras de linguagem. 

Não há ocorrência nos LDC. O exemplo (58) solicita ao aluno a leitura das 

frases no intuito de perceber como o autor delas faz o jogo com as palavras 

para conseguir o humor desejado: 

(58) 

5- Leia as seguintes frases abaixo e perceba como o autor faz 
humor jogando com as palavras, empregadas principalmente 
como gíria ou em sentido figurado. 
• Motorista, pegue o táxi e vá voando pro aeroporto. 
• Nunca vi um cara tão coroa. 
• Ele é tão inteligente pra burro. 
• Esse carro está ótimo porque foi envenenado. 
• Gostei. Esse sorvete é quente. 
• Nunca comprei óculos a vista. 
• Aquele cantor alto ali é baixo. 
• A seleção dos amarelos ainda está muito verde.  
                          (Garcia e Amoroso, 6a série, 1999, p. 63) 

A estratégia leitura de textos e frases é interessante, visto que tenta aliar 

o ensino do vocabulário à proficiência em leitura. No caso desse exemplo, em 

particular, apesar de limitar-se a frases, o exercício procura fazer os alunos 

perceberem que as palavras exercem um papel significativo nos enunciados. A 

escolha dessas palavras contribui para a criação de efeitos de sentidos no que 

se quer dizer.  

 

E14- O Complemento de expressões 

O complemento de expressões se caracteriza pela a solicitação de um 

complemento para a frase. Foram encontrados apenas 3 exercícios que 

utilizam essa estratégia nos assuntos Significado e Relações Lexicais e 
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Morfologia. Não encontramos essa estratégias nos exercícios dos LDCs. O 

exemplo que veremos representa essa estratégia: 

 

(59) 

1- Complemente cada uma das frases com o verbo de elocução 
mais adequado ao que está sendo comunicado. 
Gritou / concordou / perguntou / confirmou / sugeriu / jurei / 
aconselhou / lamentou 

a) – Sim, sou índio - ♦ o rapaz. 
b) – Corra! O trem já está partindo! - ♦ um funcionário. 
c) – em que ponto você irá desembarcar? - ♦ ela. 
d) – É melhor você tomar cuidado com o que vai falar para não 

magoá-lo - ♦ a amiga. 
e) – Por que vocês não perguntam a ele? - ♦ um dos 

passageiros. 
f) – Pensando bem, acho melhor deixarmos isso para lá - ♦ a 

outra mulher. 
g) – É uma pena! Mas, tenho que descer no próximo ponto. - ♦ . 

             h)   – Nunca mais vou me intrometer nesse tipo de assunto - ♦. 
                                                     (Souza e Cavéquia, 7a série, 1999, p. 158) 

Nesse exercício, o autor procura levar o aluno a perceber o verbo de 

elocução que se refere a cada enunciado. Essa estratégia é válida, uma vez 

que o aluno trabalha o seu conhecimento a partir de uma situação já fornecida 

pelo LD, com o intuito de completá-la.  

 

E15- Relação de termos 

Relação de termos é um tipo de estratégia no qual se solicita que se 

estabeleça uma relação entre termos que tenham traços em comum, estejam 

estes dispostos em colunas ou não. Foram encontrados apenas 3 nos assuntos 

Variação Lingüística, Morfologia e Campo semântico. Vejamos o exemplo a 

seguir: 

(60) 

3 - Relacione todas as palavras relativas a sangue. 
          (Tiepolo; Gregolin e Medeiros, 8a série, 1998, p. 99) 
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Nesse exercício, o autor solicita que o aluno relacione todas as palavras 

relativas semanticamente ao vocábulo sangue. A intenção dessa estratégia é 

fazer o estudante perceber características comuns às palavras de tal modo que 

possa haver uma relação entre elas.  

 

E16- Separação de palavras 

A estratégia separação de palavras se caracteriza pela solicitação da 

divisão do vocábulo em partes. Essa estratégia, presente em dois assuntos 

(Morfologia e Terminologia), perfaz um total de 3 exercícios. O exemplo (61) é 

ilustrativo: 

(61) 

3- Usando, portanto, sua intuição lingüística (e talvez com o 
auxílio de um dicionário), separe as partes que compõe as 
palavras a seguir. Atenção: Às vezes, quando as partes se 
juntam, algumas letras podem sumir ou se transformar. 

a) rever               d) microonda       g) bisavô             j) pedreiro 
b) ultrapassar     e) antebraço        h) retrovisor        l) automóvel 

             c)   boiada            f) velhote              i) contradizer   m) desfazer 
                                (Garcia e Amoroso, 5a série, 1999, p. 40) 

 

 Nesse exercício, o autor solicita a divisão do vocábulo em partes 

segundo a intuição lingüística do estudante. Essa solicitação tem a intenção de 

fazer com que esse aprendiz perceba o processo de formação dos vocábulos. 

A estratégia de separar as palavras caracteriza-se como um clássico nos 

exercícios dos LD.  

 

E17- Discussão sobre termos 

A discussão sobre termos se refere aos exercícios nos quais se solicita 

ao aluno que discuta, com os colegas ou professores, sobre questões 
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apresentadas no enunciado da atividade. No nosso corpus foi encontrada 

apenas uma atividade desse tipo no assunto Significado e Relações Lexicais. 

O exemplo a seguir apresenta essa estratégia: 

 

(62) 

1- Releia o texto e discuta com o professor e colegas suas 
dúvidas de vocabulário. 
              (Garcia e Amoroso, 6a série, 1999, p. 57) 

 Esse exercício é de suma importância, já que o aluno tem a 

oportunidade de trabalhar as suas dúvidas sobre vocabulário através de uma 

discussão com o professor e colegas. Assim, o professor deverá conduzir essa 

atividade com o intuito de levar o seu aluno a sanar as suas dúvidas. Além 

disso, essa estratégia possibilita uma interação que pode favorecer a 

aprendizagem do aluno. 

 

 

E18- Classificação de termos 

A classificação de termos refere-se à solicitação de uma distribuição de 

vocábulos em classes segundo suas características particulares. Encontramos 

apenas um exercício que utiliza a estratégia classificação, o qual está presente 

no assunto Variação Lingüística.  

(63) 
3-Classifique os empréstimos que você selecionou no exercício 
2. Consulte um dicionário para descobrir a origem de cada um. 

                           (Garcia e Amoroso, 8a série, 1999, p. 66) 

A estratégia classificação de termos é profícua, visto que procura fazer 

os alunos perceberem que é possível uma classificação a partir de 

características comuns. Desse modo, o estudante tem a oportunidade de 
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aprender não só as características, mas também como relacioná-las, seguindo 

uma classificação. 

Neste capítulo, investigamos as estratégias de ensino-aprendizagem 

presentes nos exercícios de vocabulário dos LDPs e LDCs. Verificamos o uso 

de 18 estratégias das quais perguntas, mistos, reescritura de frases/textos e 

solicitação do significado de termos são as mais recorrentes. Reiteramos a 

importância de que o trabalho com o vocabulário seja voltado para o 

desenvolvimento da proficiência do aluno em leitura, segundo as orientações 

de Kleiman (1996). Portanto, as estratégias devem levar em consideração o 

estudo  do vocabulário vinculado à compreensão textual e à escrita. 
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Considerações finais 

 
 Após descrição e análise dos exercícios de vocabulário dos LDP e LDC, 

constatamos alguns aspectos relevantes relacionados ao ensino do léxico no 

material didático.  

 Em primeiro lugar, queremos destacar que o trabalho com o léxico inserido 

em pequenos contextos ainda se faz presente nos exercícios analisados, o que 

evidencia a influência da concepção estruturalista nessas atividades. Contudo, 

vale ressaltar a presença de exercícios nos quais o contexto é mencionado e até 

considerado como fator de determinação dos objetivos da atividades. Isso 

assinala um avanço na elaboração dessas atividades pedagógicas e uma 
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preocupação em configurar o LD segundo às teorias lingüísticas sócio-

interacionista. 

 Do mesmo modo, chamou-nos atenção, no nosso corpus, a grande 

incidência de exercícios que envolvem o significado da palavra e sua relação no 

universo semântico,  mais da metade de todos os exercícios coletados nos LDP. 

Isto sugere que as abordagens sobre o estudo da palavra ainda se detêm na 

definição do vocábulo e suas relações de sinonímia e antonímia, embora, 

notemos uma preocupação em abordar outros aspectos da língua. Esse fato 

revela-se em assuntos como variação lingüística e morfologia. 

 Quanto aos exercícios encontrados nos LDC, verificamos que se resumem 

a dar uma definição da palavra sem a preocupação de contextualizá-la, o que se 

configura numa atividade repetitiva baseada no esquema estímulo-resposta-

reforço. Este tipo de enfoque pouco contribui para o aprendizado do vocabulário, 

pois, como destaca Laface (1997), o trabalho com termos técnicos e 

terminológicos deve seguir as mesmas orientações recomendadas para qualquer 

outro trabalho com o vocabulário, ou seja, considerar a situação comunicativa em 

que os termos se encontram. 

 Além disso, constatamos que, apesar das orientações dos PCN alertarem 

sobre a necessidade de direcionar o ensino do léxico para o aprendizado da 

leitura, poucos são os exercícios que têm a preocupação de vincular a 

compreensão de texto ao estudo do vocabulário. 

 Queremos enfatizar, ainda, que a exploração do vocabulário nos exercícios 

dos LD deve ir além da proposta de simplesmente solicitar a definição dos termos 

ou a verificação de suas relações em universos semânticos. Outras questões 

devem ser consideradas, como por exemplo, aspectos de funcionamento 



 117

metafórico,  significados situados no contexto, variação lingüística e, também, 

polissemia. O aluno deve estar apto a perceber não só o significado das palavras, 

mas também a compreensão dessas palavras no discurso, conhecendo, inclusive, 

a intenção com que esse vocabulário foi usado. 

Faz-se necessário que o ensino do léxico seja integrado à leitura e 

produção textual uma vez que o conhecimento do vocabulário auxilia no 

desenvolvimento de ambas as habilidades.   

Portanto, podemos afirmar que os resultados da nossa pesquisa  

assinalam uma mudança nos LD, quanto ao tratamento teórico metodológico do 

estudo do vocabulário, apresentando-se numa fase de transição, pois, embora se 

perceba a presença da perspectiva estruturalista, as atividades já mostram alguns 

traços dos pressupostos teóricos da perspectiva sócio-interacionista.  
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