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RESUMO 
 
 

 O dicionário é uma obra de consulta que circula na sociedade, entre alunos e 

consulentes. É o acervo léxico-cultural de uma comunidade que possui um fim 

didático, auxiliando nos processos de leitura e escrita e análise lingüística. Nesta 

pesquisa, observamos como o minidicionário de língua portuguesa está utilizado nas 

salas de aula do Ensino Fundamental I, em escolas particulares e públicas, bem 

como nos livros didáticos utilizados nessas escolas. Foi observado que o dicionário 

é usado, em sala de aula, apenas como uma obra de consulta para as freqüentes 

dúvidas dos alunos sobre o significado e a ortografia das palavras. Excetuando-se o 

dicionário de língua portuguesa, quase não é usado outro tipo de dicionário; por 

vezes, são usados o de folclore ou um ilustrado. Após a doação dos dicionários pelo 

MEC às escolas públicas, os alunos puderam tirar suas dúvidas no momento em 

que surgissem e se sentiram mais motivados a pesquisar sobre as palavras, pois as 

obras lhes pertenciam. Através da escolha do professor, as maiores porcentagens 

dos exercícios mais recorrentes no livro didático e em sala de aula correspondem 

àqueles sobre a busca de significado de palavras inseridas num texto ou numa 

frase, e aos exercícios que fornecem ao aluno regras de utilização do dicionário. 

Ainda no livro didático, a estratégia discursiva com maior recorrência refere-se aos 

exercícios sobre o significado de palavras, a segunda maior corresponde àqueles 

que ensinam, através do dicionário, a ordem alfabética. Portanto, como vimos, o 

dicionário é considerado em sala de aula, por alunos, professores e livros didáticos, 

apenas como uma obra de consulta do significado e da ortografia das palavras. 
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(Toda Mafalda, Quino, p. 02) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Introdução 
 
 

 O dicionário de língua representa o acervo léxico-cultural de uma dada 

sociedade num determinado período histórico, podendo funcionar como uma obra 

naturalmente pedagógica, possuindo o seu lugar na sala de aula como obra de 

consulta. Dubois (1971: 09) afirma que “os dicionários de língua são objetos 

culturais, espelhos onde os membros de uma comunidade se reconhecem como 

nativos e como participantes de uma cultura”. Já Biderman (1998) encontra no 

dicionário um fim didático e pragmático que auxilia os falantes na prática lingüística. 

 No âmbito dos estudos lexicográficos, o dicionário é estudado sob 

perspectivas diferentes, gerando objetos de estudo também distintos. Numa 

perspectiva estrutural de língua, o dicionário é estudado como um texto que possui 

uma dupla estrutura; a macro-estrutura que é o conjunto vertical de entradas 
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somado aos apêndices e a micro-estrutura que corresponde a cada entrada 

individual, unida ao texto informativo sobre ela. Esse “duplo” texto é todo o 

conhecimento lingüístico e cultural adquirido e partilhado pelos membros de uma 

dada comunidade. Assim, o dicionário vai ser estudado como uma instituição da 

língua, um local onde se guardam todos os atos verbais, desvinculados de seus 

falantes, e seus respectivos significados. 

 Alguns estudos consideram o dicionário como um discurso, o qual através de 

cujos verbetes, é possível modalizar, legitimar e até impor ideologias, embora se 

pense que o dicionário é o resultado do discurso da coletividade anônima, da 

neutralidade e da imparcialidade. Entretanto, algumas pesquisas mostram o inverso, 

o discurso do dicionário é uma imposição silenciosa, impõem a norma culta, 

legitimando-a, perpetua modelos culturais e preconceitos tanto lingüísticos como 

sociais. 

 Numa perspectiva interacional de língua, o dicionário é visto como uma obra 

de consulta que circula na sociedade, a qual o aluno ou o consulente pode usar, em 

casa ou na sala de aula, para sanar dúvidas ou curiosidades. O dicionário, aqui, 

possui um fim pedagógico, auxiliando na práxis lingüística, seja em atividades de 

leitura ou escrita, bem como análise lingüística. 

 No caso específico desta pesquisa, adoto essa perspectiva de obra de 

consulta, por o dicionário poder funcionar como um material didático de grande 

importância que sempre esteve presente na sala de aula das escolas particulares, 

auxiliando os alunos e o professor. Quanto às escolas públicas, a situação era 

diferente, pois não existiam obras em número suficiente para atender todos os 

alunos. A partir da segunda metade do ano de 2000, o MEC fez uma doação de 18,3 

milhões de minidicionários de língua portuguesa às escolas públicas do país. Todos 
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os alunos Ensino Fundamental I receberam um exemplar do “Mini Aurélio”. Assim, 

no lugar de existirem, no máximo, três obras para atender aproximadamente trinta 

alunos, depois da doação cada um desses trinta alunos, além de receber, puderam 

levar para casa o seu dicionário. 

O ensino de língua portuguesa tanto as escolas particulares como públicas, 

hoje, está estruturado em três eixos, a saber: Prática de Leitura, Produção Textual e 

Análise Lingüística. Esses eixos pretendem desenvolver as habilidades cognitivas 

dos alunos, com o fim de que eles não só aprendam a língua como também 

aprendam a usá-la, nas mais diferentes situações. Diante de tal realidade, entendo 

que o dicionário pode assessorar no desenvolvimento desses eixos, nas 

proficiências de leitura e escrita e no aprofundamento da análise crítica da língua. 

Dada a importância do dicionário como acervo lexical de uma sociedade, 

repassando tal conhecimento para seus consulentes e como um livro exercendo 

uma função pedagógica e informativa, vinculado ao sistema de ensino, proponho 

realizar a presente pesquisa, tentando responder à questão: Como o dicionário vem 

sendo trabalhado nas salas de aula do Ensino Fundamental I? Para o 

desenvolvimento desta pesquisa, elegemos os seguintes objetivos: 

• Verificar qual espaço está reservado ao dicionário de língua portuguesa no 

Ensino Fundamental I; 

• Verificar como está sendo tratado o dicionário nos Livros Didáticos adotados 

nas escolas do Ensino Fundamental I selecionadas para esta pesquisa; 

• Verificar como os professores do Ensino Fundamental I estão conduzindo o 

trabalho com o dicionário em sala de aula. 

A presente pesquisa foi realizada em seis escolas; três públicas que 

chamaremos de E1, E2 e E3, e três particulares que chamaremos de E4, E5 e E6, 
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na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Dessas seis escolas, 

entrevistamos um professor de cada série do Ensino Fundamental I, totalizando 24 

professores. Vejamos o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Descrição das escolas, professores e séries 

ESCOLA PROFESSOR SÉRIE 
P3 2 
P4 1 
P5 4 

E1 - CEAI1 Antônio Mariz 

P6 3 
P8 1 
P9 2 
P10 3 

E2 – CEAI Elpídio de 
Almeida 

P11 4 
P12 1 
P13 Preparatória3 
P18 4 
P19 2 

E32– CEAI José Tavares 

P20 3 
P1 4 
P2 3 

E44 - Escola Virgem de 
Lourdes 

P7 2 
P14 1 
P15 3 
P16 2 

E5 – CERC – Centro 
Educacional Regina Coeli 

P17 4 
P21 3 
P22 2 
P23 4 

E6 – Escola Casinha de 
Brinquedo 

P24 1 
 

 Selecionados escolas e professores, passamos para a análise do material 

didático (livros didáticos e minidicionários de língua portuguesa) utilizado por estas 

escolas. Foram analisadas 9 coleções, correspondendo a 34 livros didáticos de 

                                                 
1 CEAI é a denominação paras escolas públicas consideradas pela Secretaria Municipal como 
escolas modelo. A sigla quer dizer Centro Educacional de Atividades Integradas. 
2 Na escola E3, foram realizadas 5 entrevistas porque, além das séries do Ensino Fundamental I (1a. 
a 4a. séries), a escola oferece as turmas preparatórias. 
3 O termo “preparatória” corresponde as chamadas turmas de aceleração que foram renomeadas e 
são identificadas como turmas preparatórias. Os alunos dessa turma estão na faixa etária de nove a 
doze anos e ainda não foram alfabetizados. Concluído o ano letivo, eles poderão passar para a 
primeira ou segunda séries, dependendo do seu desempenho. 
4 A escola E4 apresenta apenas três entrevistas, pois o uso do dicionário é iniciado somente na 
segunda série. 
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língua portuguesa e três minidicionários de língua portuguesa. Descrevo no Quadro 

2, a seguir, os livros utilizados por cada escola:  

Quadro 2 – Descrição dos livros utilizados nas escolas  
 

ESCOLA LIVRO VOLUME 
1 
2 
3 

E1 Linguagem Viva 
 
 
 4 

A caminho do 
letramento 

15 

2 
3 

Nova Expressão 
 
 4 

E2 

Novo Caminho 2 
Programa de 

Aceleração da 
Aprendizagem 

7 módulos 

1 
2 
3 

E3 

Os Caminhos da 
língua portuguesa

4 
E46 Coleção Rosa-

dos-Ventos 
4 volumes 

E57 Vivência e 
Construção 

4 volumes 

E6 Português: uma 
proposta para o 

letramento 

4 volumes 

  

Quanto aos minidicionários de língua portuguesa, adotados por cada escola, 

foram esses listados no Quadro 3 - Descrição dos minidicionários utilizados nas 

escolas e sua respectiva avaliação do MEC: 

 

 
                                                 
5 Este livro foi elaborado para ser usado na alfabetização, porém, nessa escola, é usado na 1a. série, 
por causa do nível dos alunos. 
6 Essa seleção das escolas e dos livros didáticos foi realizada no ano de 2001 e a escola E4 utilizava 
o livro “Coleção Rosa-dos-Ventos”. No entanto, no ano de 2002, o substituiu pelo livro “Português: 
uma proposta para o letramento” 
7 A mesma substituição realizada na escola E4, foi feita pela escola E5, substituindo o livro “Vivência 
e Construção” pelo livro “Português: uma proposta para o letramento”. 
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Quadro 3 – Descrição dos minidicionários utilizados nas escolas e sua respectiva 

avaliação do MEC. 

DICIONÁRIO ESCOLAS AVALIAÇÃO DO MEC
Minidicionário século XXI 

escolar: o minidicionário da 
língua portuguesa – Aurélio 

Buarque de Holanda 

Públicas e particulares  3 estrelas 

 Minidicionário enciclopédico 
escolar - Ruth Rocha e 
Hindenburg da Silva Pires 

Particulares 3 estrelas  

Minidicionário da língua 
portuguesa - Silveira Bueno 

Particulares 2 estrelas  

 

É necessário dizer que essas três obras são usadas igualmente nas escolas 

particulares e que outros dicionários também são usados, no entanto, para a 

presente pesquisa, selecionamos os três mais recorrentes. Nessas escolas, 

geralmente, são sugeridos aos alunos mais de um dicionário, tendo a possibilidade 

ainda de o aluno poder utilizar um que já possua em casa. Quanto às escolas 

públicas, foi doado pelo MEC apenas o Minidicionário Século XXI Escolar: o 

Minidicionário da Língua Portuguesa, portanto, só havia ele.  

 A análise dos livros didáticos consistiu em catalogar todos os exercícios que 

envolvessem o uso do dicionário. Foram coletados 244 exercícios e distribuídos nos 

três eixos do ensino de língua portuguesa: Leitura, Produção textual e Análise 

lingüística, que, por sua vez, se dividem em estratégias discursivas. Concluída a 

coleta e a classificação, elaboramos uma entrevista composta de duas partes: a 

primeira refere-se a perguntas feitas oralmente ao professor sobre sua prática com o 

dicionário e a segunda parte (que está em anexo – Anexo 1) corresponde a um 

questionário composto pelos 10 exercícios, envolvendo o dicionário, mais freqüentes 

nos livros didáticos. O professor teria que dizer se utilizava ou não cada um dos 

exercícios e sua freqüência de uso. 
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Com relação à primeira parte da entrevista, foi dividida ainda em dois tipos, 

um para as escolas públicas (que está em anexo – Anexo 2) e uma para as escolas 

particulares (que também está em anexo – Anexo 3). A diferença entre esses dois 

tipos refere-se ao fato de que o dicionário acabara de se tornar um material didático 

freqüente na escola pública, portanto, encaminhamos algumas perguntas para saber 

o que mudou após a doação dessas obras. Esse questionamento não poderia ser 

feito para a escola particular, pois, como já foi dito, o dicionário já fazia parte do 

cotidiano do aluno. 

Elaboradas as entrevistas, fui às escolas aplicá-las com os professores. As 

entrevistas foram coletadas nos meses de fevereiro e março de 2002 e foram 

transcritas, segundo as normas apresentadas em Dionisio (2001), nos meses 

seqüentes. Com isso, concluí a fase de coleta de dados, passando para a 

elaboração, propriamente dita, da dissertação. 

Resumidamente, as etapas foram as seguintes: 

• seleção das escolas (públicas e particulares) e os respectivos professores; 

• análise do material didático (livros didáticos e minidicionários de língua 

portuguesa); 

• coleta e catalogação dos exercícios sobre o uso do dicionário nos livros e  

• elaboração da entrevista e sua aplicação. 

Essas etapas foram apresentadas nos cinco capítulos que compõem esta 

dissertação. No capítulo um, “Dicionário: definição e tipologia”, foi feita uma 

retrospectiva teórica sobre as contribuições dos estudos lexicográficos, dando 

ênfase às definições de dicionário. Num segundo momento, foram analisados os 

conceitos de dicionário trazidos nos livros didáticos. E, por fim, foram estudadas as 

classificações de Faulstich (1995) e Biderman (1984) para os dicionários. 
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No capítulo dois, “Dicionário na sala de aula”, é verificado como o dicionário 

está sendo utilizado em sala de aula, desde o processo de seleção desse material 

até sua devida apresentação ao aluno e o uso efetivo durante o ano letivo. 

O capítulo três, “Avaliação de dicionários para a escola pública”, objetiva ter 

conhecimento da avaliação realizada pelo MEC dos minidicionários e o que mudou 

na sala de aula, após a doação dessas obras aos alunos do Ensino Fundamental I. 

No quarto capítulo, “Exercícios com dicionário mais recorrentes no livro 

didático e em sala de aula”, são apresentados os exercícios mais recorrentes nos 

livros didáticos e é observada sua utilização em sala de aula, mediante escolha dos 

professores. 

No quinto e último capítulo, “Dicionário no livro didático”, serão analisados os 

244 exercícios catalogados nas estratégias discursivas que preenchem os três eixos 

do ensino de língua portuguesa: Leitura, Produção textual e Análise lingüística. 

Cumpridas todas as etapas supracitadas, foi possível traçar o percurso do 

minidicionário de língua portuguesa, tanto no livro didático, como na prática 

pedagógica do professor. 
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Capítulo 1  

 Dicionário: definição e tipologia 

 
 

 
(Toda Mafalda, Quino, p.100) 

 
Primeiras palavras... 

 

A palavra dicionário possui sua origem no latim medieval “dictionarius” que 

significa “coleções de palavras”. No entanto, foram os povos Acádios (povo que 

habitou uma região da Mesopotâmia), no século VII a.C., os primeiros a listarem e 

colecionarem palavras (Farias, 2001:15). Esse povo deixou arquivado em mais de 

trinta mil pequenas tábuas o seu acervo lingüístico que, mais tarde, foi descoberto  
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pelos italianos, tornando-se, além de um tesouro lingüístico, um tesouro 

antropológico. "Nessas tábuas foram registradas listas de palavras como os gregos 

e romanos, posteriormente, organizaram seus primeiros dicionários. Acontece que a 

forma preferida pelos Acádios era listas de palavras bilíngües, organizadas a partir 

de campos semânticos que estavam ligados às atividades mercantis da época.” 

(Farias, 2001: 16). 

 Farias (2001: 16), em quem vamos-nos basear, afirma que embora exista 

essa referência aos Acádios, não é possível considerar que a atividade lexicográfica 

tenha se desenvolvido na Antigüidade, pois nessa época só havia notícias de 

glossários elaborados em Alexandria e de uma grande obra do século III d.C., o 

Appendix Probi, obra com caráter lexicográfico que consistia numa lista de 227 

formas de uso inapropriado e suas respectivas formas na norma culta. Do século I 

a.C., temos conhecimento de De Lingua Latina, de Varrão, obra que apresenta os 

aspectos semânticos de algumas palavras e sua etimologia. Do período medieval, 

ressaltamos as Etimologias, de Santo Isidoro de Sevilha, o Glossário de Reichenau, 

do século VII e o Glossário de Cassel, do século IX. 

 Vale ressaltar que a história da atividade lexicográfica no mundo em geral é 

bem mais extensa. No caso específico desta pesquisa, listaremos algumas obras 

com o intuito apenas de ilustrar um pouco dessa história. Farias (2001: 17) faz um 

apanhado geral das obras lexicográficas da Era Moderna (por volta do século XV 

d.C.) até os dias atuais. "A modernidade é considerada o período em que a prática 

lexicográfica realmente passa a se desenvolver." A partir do século XV, os primeiros 

dicionários bilíngües espanhóis foram elaborados: o dicionário castelhano-latim 

Universal Vocabulario, de Alonso Palencia (1490),  o vocabulário Latino Español, de 

Antonio de Nebrija. No período renascentista, os dicionários monolíngües são 
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chamados de thesaurus (tesouro), como exemplo, Thesaurus Latinae Linguae 

(1532), de Robert Estienne e o Thesaurus Graecae Linguae (1572), de Henri 

Estienne. E, no século XVII, esses dicionários têm sua publicação aumentada 

significativamente. 

 Nesse mesmo período, é dada grande relevância aos dicionários plurilíngües, 

na Espanha e na Alemanha. Como exemplo, há o Thesaurus Polyglottus (1603), de 

Girolano Megiser, que traz exemplos em 400 línguas, e o Thesaurus Utriusque 

Linguae Hispanae et Latinae Omnium Correctissimus, de V. Requejo (1679), entre 

outros. 

 Em relação à atividade lexicográfica portuguesa, os melhores dicionários 

foram produzidos, a partir do início do século XVIII. Entre eles, os mais famosos são: 

o Vocabulario Portuguez e Latino (Coimbra, 1712-1721), de Padre Rafael Bluteau, 

que é considerado a primeira tentativa bem sucedida de um dicionário da língua 

portuguesa, e o Dicionário da Língua Portuguesa (Lisboa, 1789), de Antonio Moraes 

e Silva8 - essa obra é a primeira versão resumida do Dicionário de Bluteau (10 

volumes), condensada em dois volumes, tornando-o mais acessível à população, no 

entanto não havia referência ao nome de Moraes e Silva. Em 1813, é publicada a 2a. 

edição, ampliada e revista, já com o nome de Moraes e Silva, considerada sua 

produção definitiva e o melhor e mais completo dicionário da língua. 

 A partir de meados do século XIX, encontramos grandes obras como: 

Dicionário Caldas Aulete, de Francisco Caldas Aulete (1823-1878), Lições de 

Filologia Portuguesa, de Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851-1925), Estudos 

                                                 
8 Segundo Alves (2000), Antonio Moraes Silva nasceu no Rio de Janeiro em agosto de 1755 e faleceu 
em Pernambuco, no dia de 1824. Ele viajou por vários países europeus, aprendendo outras línguas 
(inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, latim, grego e hebraico) e foi bacharel em Direito pela 
Universidade de Coimbra (Portugal). A partir de 1795, foi morar no Engenho Novo da Muribeca, onde 
trabalhou na ampliação do seu dicionário. Em 1823, é publicada a 3a. edição e a 4a. é iniciada, mas 
não é concluída por causa da sua doença. Além do dicionário, Moraes e Silva escreveu a Epitome da 
Gramática da Língua Portuguesa que foi anexada à segunda edição de seu dicionário. 
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de Fonologia, de José Rodrigues Leite e Oiticica (1882-1957). E na segunda metade 

do século XX, citamos os dicionários mais recentes: Novo Dicionário da Língua 

Portuguesa, (1975), de Aurélio Buarque de Holanda (1910-1989), Michaelis: 

Moderno Dicionário de Língua Portuguesa, (1998), da Companhia Melhoramentos, 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, (2001), de Antônio Houaiss.  

 

Conceituação de dicionário 

 

A definição do dicionário, nos dias atuais, mantém a mesma idéia original de 

“coleção e lista de palavras”. O dicionário corresponde ao acervo léxico-cultural de 

uma dada comunidade. Segundo Vilela (1995: 78), o dicionário é “o conhecimento 

genérico culturalmente partilhado por uma comunidade lingüística e codificado no 

léxico, ou é a codificação desse saber, concebido de forma estática, em suporte 

papel ou electrónico, arquivando esse saber e que pode ser consultado por pessoas 

ou por máquinas.” Ainda segundo Vilela, “o dicionário abrange uma macro-

estrutura: o conjunto das entradas e as partes complementares (como introdução, 

apêndices, etc.) e uma micro-estrutura: a entrada e o tratamento dado a essa 

entrada através da rede de relações definicionais, relações gramaticais, relações 

semânticas (como sinonímia, antonímia, polissemia, etc.) e relações pragmáticas 

(área de uso, freqüência, níveis de língua, etc.)” (1995: 78) (grifos do autor). 

 "O dicionário representa a memória coletiva da sociedade e é uma das mais 

importantes instituições simbólicas” (Lara, apud Biderman, 1998: 164). Ele constitui 

o “resultado de uma infinidade de atos verbais que, na experiência social, 

desligaram-se de seus atores” para passar a fazer parte do patrimônio cultural 
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coletivo, especialmente o que “foi dito inteligentemente no seio dessa sociedade” 

(Lara, apud Biderman, 1998: 164). 

 Dubois (1971) compara o dicionário a um espelho onde os falantes se 

reconhecem membros de uma mesma cultura, declarando que “os dicionários de 

língua são objetos culturais, espelhos onde os membros de uma comunidade se 

reconhecem como nativos e como participantes de uma cultura. Integrados a essa 

cultura, os dicionários testemunham uma civilização, refletem o conhecimento e o 

saber lingüístico e cultural de um povo num determinado momento da história.”. 

Cano (1998: 207) amplia essa posição de Dubois, afirmando que “o dicionário não 

apenas é reflexo da cultura característica de um povo, como também registra o 

saber científico adquirido por esse povo em determinado momento da história. 

Assim, o dicionário é (ou deveria ser) o veículo de acesso a esse saber sócio-

cultural e científico dominante, que deve ser apreendido, adquirido.”. 

 Costa (1994), que também estudou alguns minidicionários e o 

ensino/aprendizagem de vocabulário, defende que os dicionários estão diretamente 

ligados ao desenvolvimento da comunicação escrita e possuem um caráter 

pedagógico e informativo, estando vinculados aos sistemas de ensino. Cano (1998: 

206) completa essa idéia ao concluir que “o dicionário tem, pois, um papel 

fundamental na transmissão do saber científico, permitindo melhorar a competência 

comunicativa do usuário da língua, e, dessa maneira, facultar-lhe o acesso a 

ambientes socialmente distintos.”. Por fim, Dubois (1971: 11) assegura que “os 

dicionários de língua possuem um fim pedagógico; fornecendo respostas didáticas a 

questões e tentando cobrir totalmente a distância entre o consulente e uma norma 

lingüística e cultural anteriormente definida.”.  
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 Biderman (1998: 167) afirma que o dicionário é considerado um depositário 

do acervo lexical, “é uma obra essencialmente didática e pragmática, para 

assessorar os falantes na sua práxis lingüística”.  

 Rey-Debove (1984: 63-64) define o dicionário como um texto duplamente 

estruturado que apresenta “uma seqüência vertical de itens, ditos ‘entradas’, 

geralmente dispostos em ordem alfabética, seqüência essa chamada 

‘nomenclatura’e um programa de informação sobre essas entradas, que forma com 

elas os verbetes. As entradas são sempre signos lingüísticos, e a informação dada 

deve aplicar-se, ainda que em pequena parte, ao signo, como o faria, por exemplo, a 

lista telefônica. Considera-se que a definição é uma informação sobre o signo (seu 

significado) e sobre a coisa designada pelo signo (o que essa coisa é).” A autora 

salienta que a dupla estrutura do dicionário faz com que ele seja uma obra de 

consulta e não um texto que se lê do começo ao fim. 

 Alves (1988: 59) considera que uma definição mais completa do que aquela 

que denomina o dicionário como uma lista ordenada de palavras, somada ao texto 

informativo sobre cada um dos itens lexicais, mostrará que o dicionário é um texto 

com apresentação característica. “A linguagem lexicográfica constitui uma seqüência 

de enunciados que não permite uma leitura contínua: é um conjunto de mensagens 

independentes e não um todo dividido. Consiste essencialmente numa obra de 

consulta, pois sua procura supõe reposta a uma necessidade específica e não uma 

leitura seqüencial.” Essa autora denuncia que os professores praticamente não 

estimulam os alunos a usarem o dicionário e quando o fazem se limitam à busca de 

sinônimos e significados ou da ortografia da palavra. No entanto, é necessário 

mostrar ao aluno que o texto lexicográfico pode ser um grande aliado como 

complemento didático, por exemplo, na solução de exercícios para ampliar o 
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vocabulário através dos processos da derivação, composição e dos encontros 

sintagmáticos. 

 Hoey (2001: 75) classifica dicionários, glossários e enciclopédias como 

colônias discursivas, isto é, “discurso cujas partes componentes não derivam seus 

significados das sentenças em que estão inseridas”. Este autor compara, 

metaforicamente, essas colônias discursivas a uma colméia, na qual as abelhas 

seriam os verbetes. Assim, o texto colônia caracteriza-se por algumas 

particularidades. Vejamos:  

1. o significado não deriva de uma seqüência, 

2. as unidades adjacentes não formam uma prosa contínua, 

3. não há um frame contextual, 

4. não há um autor identificável, 

5. um componente pode ser usado sem referência aos demais, 

6. os componentes podem ser reimpressos ou reutilizados em trabalhos 

subseqüentes, 

7. os componentes podem ser acrescentados, removidos ou alterados,  

8. muitos componentes podem servir à mesma função, 

9. há uma seqüência alfabética, numérica ou temporal. 

 

Diferentemente dos autores anteriormente citados, Hoey desenha o dicionário 

na estrutura de uma casinha de abelhas, na qual o grande ponto diz respeito ao 

aspecto de vizinhança. Embora, as unidades constitutivas dessa colméia não 

formem uma prosa contínua é inegável que exista a vizinhança. Podemos pensar 

nessa vizinhança como um todo, os verbetes são sempre vizinhos uns dos outros 

infinitamente. Mas se pensarmos em vizinhança semântica, ou seja, verbetes 
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semanticamente vizinhos, como por exemplo, afluência, afluente, afluir, afluxo9, que 

querem dizer afluir, afluência, em um determinado ponto essa vizinhança é 

quebrada, dando o lugar para outro verbete; assim depois de afluxo vem o verbete 

afobação que possui o significado totalmente diferente dos verbetes anteriores, 

grande pressa, nervosismo. 

Num estudo realizado por Barros (2001), o dicionário foi analisado como um 

discurso, sendo apontadas as relações que se estabelecem entre os efeitos de 

sentidos, suas estratégias discursivas (abonações e os exemplos de usuários de 

prestígio escolhidos; o apagamento das marcas da enunciação e o estabelecimento 

de um ‘sujeito coletivo’; a escolha das acepções; o modo de organização de cada 

verbete e a construção do dicionário), o universo semântico-cultural revelado e as 

imagens da norma e da língua construídas. Esse estudo observou três aspectos do 

discurso do dicionário (2001: 2):  

a) a organização temática e figurativa do dicionário e o quadro de valores em 

que se insere (escolha dos exemplos e das acepções); 

b) a modalização dos sujeitos pelo querer, pelo dever e pelo poder (as 

observações e comentários e as variadas classificações e acepções nos 

verbetes); 

c) o discurso de cada verbete, cuja análise pode levar à descrição narrativa e 

discursiva do léxico. 

Como o dicionário carrega consigo alguns efeitos de sentido como registro do 

saber lingüístico, discurso anônimo da coletividade, neutralidade e imparcialidade, 

esse estudo mostrou que, diferentemente do que se pensava, o dicionário constrói o 

discurso da norma, legitimando o que é certo e o que é errado nos usos lingüísticos.  

                                                 
9 Verbetes retirados do Mini Aurélio Século XXI 
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Carvalho (2001: 70), num estudo do significado dos verbetes homem e 

mulher em dicionários recentes e mais usados no Brasil e um do português europeu,  

assegura que “o dicionário é considerado um oráculo e um tira-teima, respeitado 

como obra imparcial que reproduz a língua real/social”. Embora exista uma “certa” 

neutralidade na elaboração dos verbetes, a autora afirma que “a marca do pensar da 

comunidade, da forma como é interpretada pelo autor está presente nas definições, 

sobretudo aquelas que abordam questões onde os preconceitos sociais são mais 

arraigados.”(2001: 70). 

Na conclusão do seu estudo, Carvalho (2001: 82) observou que “a mulher é 

nomeada como inconseqüente, medíocre e submissa por natureza e por 

comportamento e que o homem nasce corajoso, viril e forte, representando os 

verdadeiros valores morais da sociedade.” (grifos da autora). 

Mesmo sendo transmitida as impressões de neutralidade e de que o sujeito 

da enunciação é apagado, Carvalho (2002: 82) verificou que há um desequilíbrio 

depreciativo para a mulher, em relação aos equivalentes masculinos e que “os 

autores de dicionários, impregnados de subjetividade, mas também redendo-se à 

visão de mundo circundante, ajudam a perpetuar modelos culturais.”(2001: 82). 

Consultando os minidicionários (Minidicionário Enciclopédico Escolar,  Silveira 

Bueno: minidicionário e o Mini Aurélio) mais utilizados pelas escolas selecionadas 

para a pesquisa, encontramos os seguintes significados para o verbete “dicionário”: 

• “Livro que reúne palavras ou uma classe de palavras de uma língua, por 

ordem alfabética, com sua significação, ou com tradução em outra, caso seja 

de duas ou mais línguas.” (Rocha, 2001: 210) 

•  “Vocabulário; léxico; conjunto de palavras de uma língua.” (Bueno, 2000: 

257)  
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• “Conjunto de vocábulos duma língua ou de termos próprios duma ciência ou 

arte, dispostos alfabeticamente e com os respectivos significados ou a sua 

versão noutra língua.” (Ferreira, 2001: 235). 

Os três verbetes supracitados abordam o dicionário como um livro que reúne 

palavras de uma língua com os respectivos significados ou o conjunto das palavras 

e de seus significados ou ainda como um livro de tradução.  

 Enfim, esse percurso histórico-lingüístico sobre o dicionário visava entender 

seus usos, delimitar seus conceitos. O dicionário é um acervo léxico-cultural por ser 

uma obra cuja estrutura interna é composta de palavras, significados, abonações, 

exemplos, representando parte da cultura de uma sociedade, num determinado 

momento histórico. Esse acervo é transformado em obra de consulta no momento 

em que o usuário da língua necessita sanar alguma dúvida de significado, ortografia 

ou até uma curiosidade ou em outro momento quando um estudante procura 

respostas para questões didáticas em sua prática escolar. Essa posição diz respeito 

ao paradigma funcionalista da língua, observando as funções do dicionário. 

 Na perspectiva estrutural da língua, a lexicografia considera o dicionário como 

um texto que se divide em macro-estrutura e micro-estrutura, ou seja, a macro-

estrutura representa a coleção de entradas ou verbetes mais as outras partes 

componentes do dicionário e a micro-estrutura refere-se ao texto do verbete: 

significados, abonações e exemplos. Segundo essa postura, são observadas a 

organização interna e a estrutura do dicionário, deixando de lado a sua 

funcionalidade. 

 Além dessas duas posturas supracitadas, é possível considerar o dicionário 

como discurso com o poder de modalizar, legitimar e impor o direcionamento da 

língua e, por vezes, de perpetuar modelos culturais. Esse fato pode ser percebido 
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desde a concepção do próprio dicionário. No momento em que a seleção dos 

verbetes é realizada, já é indicada a ideologia do autor, isto é, privilegiar ou não os 

palavrões, os estrangeirismos, a linguagem culta ou a coloquial. Essas escolhas 

representam as posturas lingüísticas, sociais dos lexicógrafos que serão veiculadas 

pelas obras através dos exemplos, das abonações. 

Realizado esse levantamento de definições sobre o dicionário, observamos 

que as diferentes posturas acima, assumidas pelos autores, geram objetos de 

estudos distintos. No caso específico desta pesquisa, interessa-nos mais o caráter 

pedagógico, ou seja, descrever como o minidicionário de língua portuguesa está 

sendo utilizado em sala de aula. O dicionário é, portanto, o reflexo de nossa língua, 

como a principal obra de consulta com caráter informativo e, também, pedagógico e 

didático. 

 Essa reunião de conceitos e estudos sobre o dicionário nos revela o que 

representa essa obra dentro do âmbito das pesquisas lingüísticas e lexicográficas. 

Partindo para um estudo mais detido no livro didático, tomamos conhecimento de 

que parte desses conceitos está presente nas explicações e exercícios desses 

livros. Portanto, procuramos observar que conceitos são esses e de que forma estão 

sendo transmitidos para o aluno. 

 

Conceitos de dicionário no livro didático 

 

 Dos 34 livros didáticos de língua portuguesa analisados, encontramos 5 que 

apresentam definição de dicionário. 
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No livro Programa de Aceleração da Aprendizagem – Módulo Introdutório -, a 

seção intitulada Brincando com o dicionário traz várias ilustrações de um dicionário 

se apresentando ao aluno, como podemos conferir, no exemplo abaixo: 

(01) 

 

(Programa de Aceleração da Aprendizagem – Módulo Introdutório – p. 88) 

 

 No exemplo (01), podemos verificar que, além de o próprio dicionário se 

apresentar, explica de maneira lúdica que é um livro sério e muito importante, que 

possui todas as palavras da nossa língua e que traz também o significado de cada 

uma delas. O conceito trazido por esse módulo apresenta o dicionário como um livro 

que possui todas as palavras da nossa língua com os respectivos significados. 

Nesse exemplo, é possível observamos a incompletude desse conceito, pensando 

no dicionário como o acervo léxico-cultural da nossa língua e como uma grande obra 

de consulta seja de significados, ortografia ou conhecimentos gerais, podendo ser 
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utilizado em sala de aula como um material didático, como por exemplo, a 

gramática. Assim, temos disponível uma obra de consulta em sala, no entanto, o 

livro didático não fornece as informações necessárias sobre as possibilidades de uso 

do dicionário, restringindo-o apenas aos significados das palavras. 

 Em três volumes (1, 2 e 4) da coleção Os Caminhos da Língua Portuguesa, 

são apresentadas definições de dicionário. Vejamos os exemplos abaixo:  

(02) 

 

 

(Os Caminhos da Língua Portuguesa – volume 1 – p. 63-64) 
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(03) 

  

(Os Caminhos da Língua Portuguesa – volume 2 – p. 32) 

(04) 

 

(Os Caminhos da Língua Portuguesa – volume 4 – p. 8-9) 
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O exemplo (02), retirado do volume 1, da coleção Os Caminhos da Língua 

Portuguesa, mostra um exercício com palavras retiradas do texto “Fazendo pipoca”, 

cujos significados o autor supõe que o aluno não conhece. Pergunta-lhe se ele 

conhece o dicionário e dá a seguinte definição: “O dicionário é um livro que traz as 

palavras e os seus significados. Quando queremos saber o que uma palavra quer 

dizer, procuramos no dicionário.” O autor ainda informa que existe um Vocabulário 

no final do livro para o aluno consultar, quando sentir alguma necessidade. A partir 

daí, usando as mesmas palavras já citadas, explica a ordem alfabética e incentiva a 

utilização desse Vocabulário para encontrar o significados desses termos em 

questão. 

 Esse conceito de dicionário como um livro que traz as palavras e seus 

significados, semelhante ao que ocorre no exemplo (01) está incompleto, 

apresentando lacunas, como por exemplo, informações sobre a ortografia das 

palavras, sobre a pronúncia ou as classes gramaticais. Por outro lado, ainda no 

exemplo (02), a indicação para utilizar o Vocabulário que existe no final do livro, 

segundo Terzi (1986), determina quais as palavras que o aluno conhece e 

desconhece, tirando-lhe a oportunidade de localizar as diversas definições da 

palavra desconhecida e escolher aquela que melhor se adapta ao contexto. “Desta 

forma, o aluno não desenvolve o raciocínio e, conseqüentemente, não aprende. 

Simultaneamente, o professor desconsidera o que o aluno já conhece, tornando o 

assunto desinteressante e repetitivo, levando à perda de tempo e 

motivação.”(Amorim e Leal, 2000: 15). 

 O exemplo (03), extraído do volume 2 da coleção Os Caminhos da Língua 

Portuguesa, traz o conceito – “O dicionário é um livro que traz todas as palavras da 

nossa língua. O dicionário explica o que as palavras significam. A palavra e o seu 
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significado são chamados de verbete.” – e  ilustra com alguns verbetes. Nesse caso, 

foi acrescido ao conceito do dicionário o conceito de verbete e apresentado um 

trecho de uma página de um dicionário. Em relação ao conceito do verbete 

supracitado “a palavra e o seu significado”, podemos afirmar que está incompleto, 

pois, segundo Vilela (1995: 78), o verbete que também é chamado de micro-

estrutura é definido como “a entrada e o tratamento dado a essa entrada através da 

rede de relações definicionais, relações gramaticais, relações semânticas (como 

sinonímia, antonímia, polissemia, etc.) e relações pragmáticas (área de uso, 

freqüência, níveis de língua, etc.)”. (grifos do autor). Portanto, não é possível 

considerar o verbete apenas como a palavra e o seu significado correspondente, ele 

fornece outras informações aos consulentes. 

 É apresentada, no exemplo (04), exemplo que se refere ao volume 4 da 

coleção Os Caminhos da Língua Portuguesa, a seguinte definição: “A ordem 

alfabética é muito importante quando queremos localizar uma palavra no dicionário. 

No dicionário encontramos as palavras mais usadas da nossa língua e os seus 

significados. É muito importante consultar um dicionário quando não sabemos o 

significado de uma palavra ou queremos usar uma palavra diferente em um texto. A 

palavra e os seus significados aparecem no dicionário sob a forma de um verbete.” 

Parece bastante nítido que esse conceito é mais completo do que os anteriores, por 

apresentar mais informações sobre o dicionário. Nele, são explicados a ordem 

alfabética, o que é o dicionário, quando é necessário consultá-lo e o que é o verbete. 

No entanto, mesmo sendo o mais completo dos três volumes, esse exemplo ainda 

considera o dicionário apenas como uma obra detentora dos significado das 

palavras, deixando de lado, como dito acima, outras funcionalidades do dicionário.  

É necessário que o professor, numa situação dessa, dê ao aluno todas as 
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informações necessárias para que ele tenha conhecimento das possibilidades de 

uso, além de saber realmente o que é o dicionário. Assim, possivelmente, o trabalho 

com essa obra se tornaria mais consistente. 

 Nessa coleção, a autora informou o conceito de dicionário gradativamente ao 

longo dos três livros citados, unindo uma explicação detalhada de uma página de um 

dicionário, o que representa um ponto positivo, pois o aluno vai construindo o 

conceito aos poucos juntamente com as instruções do livro. No entanto, o conceito 

de dicionário ainda apresenta lacunas, mesmo o do volume quatro que foi 

considerado o mais completo, que o define apenas como uma obra de consulta dos 

significados das palavras.   

 O livro Português: uma proposta para o letramento, volume 1, traz na terceira 

unidade o estudo sobre um texto informativo, o verbete. Nessa seção, são 

apresentados a capa de um dicionário, uma parte de uma página dessa obra, o 

conceito de verbete e o verbete cão. Sobre o conceito de dicionário, não existe 

nenhum elo ou link10 como no termo verbete (conjunto de significados e exemplos de 

uma palavra apresentados num dicionário), apenas no início da página existe uma 

sugestão de uso do dicionário para o aluno, que pode ser comprovada no trecho a 

seguir: “Se você não soubesse o que quer dizer cão, procuraria informação num 

DICIONÁRIO.” Vejamos o exemplo: 

 

 

 

                                                 
10 Esses elos ou links (nomenclatura utilizada pela autora da coleção) são utilizados em textos 
eletrônicos ou hipertextos e, no caso específico da coleção Português: uma proposta para o 
letramento,  são ícones que conduzem o aluno ao significado imediato do termo em questão. A autora 
do livro justifica essa utilização pensando que a leitura de um texto não deve ser comprometida pelo 
desconhecimento de algum significado. Assim, em todos os quatro volumes da coleção vão aparecer 
esses elos, para auxiliar os alunos. 
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(05) 

 

 

Observe bem a capa do dicionário e converse sobre ela com seu professor e seus colegas. 
1. Para que serve um dicionário? 
2. Qual  o nome do dicionário? 
3. O dicionário é infantil – para quem ele foi escrito? 
4. O que quer dizer um dicionário ilustrado? 
5. Encontre na capa o nome de quem ilustrou o dicionário. Você se lembra desse 

autor? Você já leu textos dele neste livro. Quais? 
6. Livros são publicados por empresas que se chamam editoras. Procure na capa o 

nome da editora do dicionário. 
7. Agora, observe o começo da página do dicionário: que verbetes vêm depois da 

palavra cão? Você sabe por que esses verbetes também começam com a letra c? 
 

(Português: uma proposta para o letramento – volume 1 - p. 92-93) 

 

 

Embora seja uma seção ilustrada, auxiliando na compreensão do aluno, não 

existe de fato uma definição propriamente dita de dicionário. As informações que 
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existem nessa seção são sobre o que é o verbete e a outra se refere ao que o aluno 

deveria fazer se não soubesse o significado de uma determinada palavra: “Se você 

não soubesse o que quer dizer cão, procuraria informação num DICIONÁRIO.”. Não 

é possível afirmar que existe uma definição, mesmo que incompleta, o que existe é 

uma idéia do que o aluno pode fazer no caso de dúvida do significado e o conceito 

de verbete, que apresenta lacuna, pois além de ser o conjunto do significado e 

exemplos, como é dito no exemplo (05), no verbete, também se podem encontrar as 

categorias gramaticais, as pronúncias, sinônimos, abonações, entre outros.  

 Na seção seguinte, são feitas algumas perguntas sobre o dicionário, para que 

serve, quem utiliza, o autor, entre outras. Essas perguntas podem direcionar o 

estudo, uma vez que não é fornecido nenhum conceito. Assim, o professor pode 

estudar o dicionário, partindo da idéia de que é um livro de consulta que circula na 

sociedade, não sendo apenas um material didático. Além disso, esses 

questionamentos possibilitam acionar o conhecimento prévio dos alunos, a fim de 

levantar hipóteses sobre a utilização do dicionário. Embora esse exemplo não 

apresente um conceito propriamente dito, o estudo das perguntas supracitadas pode 

render um trabalho sistemático e eficaz com o dicionário. 

 Como foi possível observarmos, apenas 5 dos 34 livros analisados 

apresentam o conceito de dicionário. De uma forma geral, esse conceito fica apenas 

no plano da significação, ou seja, o dicionário é somente uma obra de consulta do 

significado das palavras, deixando de lado as outras possibilidades, como por 

exemplo, a ortografia, as classes de palavras, as abonações. 
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Tipologia de dicionário 

  

 Faulstich (1995) relaciona uma tipologia de obras lexicográficas e 

terminológicas, retirada do Vocabularie Systématique de la Terminologie,  de Boutin-

Quesnel et alli:  

• Dicionário de língua: contém informações fonéticas, gramaticais, semânticas 

acerca das unidades lexicais de uma língua. Vejamos um verbete do “Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary, 2000”: 

(06) 
“dic.tion.ary noun (pl. -ies) 1 a book that gives a list of the words of a language in 
alphabetical order and explains what they mean, or gives a word for them in a foreign 
language: a Spanish-English dictionary 2 a book that explains the words that are used in a 
particular subject: a dictionary of mathematics 3 a list of words in electronic form, for example 
stored in a computer’s SPELLCHECKER.” 
 

• Dicionário geral: descreve as unidades lexicais de uma língua. Vejamos um 

verbete do Longman dictionary of contemporary english, 2000:                       

(07)  

dic.tion.a.ry  /’dik∫∂n∂ri||-neri/ n [C] 1 a book that gives a list of words in alphabetical order 
and explains their meanings in the same or another language: a German – English dictionary  
2 a book like this that deals the words and phrases used in a particular subject: a science 
dictionary. 
 

• Tesauro: dicionário de língua que descreve de maneira exaustiva as unidades 

de um vasto corpus representativo de uma língua. Em relação ao dicionário geral, o 

tesauro apresenta uma quantidade muito maior de entradas e de informações 

lexicográficas. A seguir um exemplo do The Doubleday Roget’s Thesaurus in 

Dictionary Form, 1987: 

(08) 

dictionary. n. lexicon, wordbook, thesaurus, glossary, vocabulary, concordance. 
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• Dicionário especial: descreve unidades lexicais selecionadas por algumas de 

suas características. Ex.: dicionário de sinônimos, dicionário de gíria, etc. Podemos 

conferir um verbete do “Dicionário de Símbolos” de Jean Chevalier e Alain 

Gheerbrant (1997): 

(09) 

“Amor-perfeito – O simbolismo desta flor vem essencialmente do número de pétalas: são 
cinco, e justamente tal número é um dos símbolos do homem*. O amor-perfeito (fr. pensée) 
designa o homem pelo que lhe é próprio: pensar (pensée = pensamento). Assim, ela é 
escolhida para designar a meditação e a reflexão.” 
 

• Dicionário enciclopédico: contém informações de natureza lingüística 

(semântica, gramatical, fonética) e informações de natureza referencial, isto é, 

relativas ao universo extralingüístico. Vejamos um verbete do Le Petit Larousse 

Illustré, 1996: 

(10) 

dictionnaire n.m. Recueil de mots rangés par ordre alphabétique et suivis de leur definition 
ou de leur tradution dans une autre langue. → Dictionnaire encyclopédique, qui, outre les 
informations sur les mots euxmêmes, contient des développments cientifiques ou historiques 
sur lis choses, les persones, etc., représentees par ces mots. – Dictionnaire de langue, qui 
donne des informations sur la nature et le genre grammatical des mots, leurs formes 
graphiques et phonétiques, leurs sens, leurs emplois, leur niveaux de langue, etc. Abrév. 
(fam.): dico. 
 

• Dicionário ilustrado: dicionário cujos verbetes comportam ilustrações (ou são 

descritos somente por ilustrações). A seguir o verbete bombeiro do “Meu Primeiro 

Dicionário Ilustrado” de Ubiratan Rosa, 2000: 

(11) 
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• Dicionário histórico: descreve as unidades lexicais de língua escrita, 

selecionadas em documentação histórica. Abaixo um verbete do Dicionário histórico 

das palavras portuguesas de origem tupi (s/d):  

(12) 

ararica s.f. [‹ ? arar (a+ -ica]. Espécie de arara. 1928. M. Andrade Macunaíma XVI. 231: A 
ruivor veio vindo veio vindo e era o bando de araras vermelhas e jandaias, todos êsses 
faladores, era o papagaio-trombeta era o papagaio-curraleiro era o xará o peito-roxo o ajurú-
curau o aajurú-curica arari ararica araraúna [...]. 
 

• Dicionário multilíngüe: dicionário cujas unidades são apresentadas e por 

vezes descritas em duas ou mais línguas. Vejamos um verbete do Dicionário técnico 

poliglota (s/d): 

(13) 

dicionário; vocabulário. 2 diccionario; vocabulario. 3 dictionnaire; vocabulaire. 4 dizionario; 
vocabolario. 5 dictionary; vocabulary. 6 Wörterbuch. n. 
 

• Dicionário de tradução: dicionário cujas unidades, apresentadas mais 

freqüentemente em ordem alfabética, são acompanhadas de equivalentes em uma 

ou várias línguas com informações de natureza semântica, gramatical e fonética. 

Abaixo, ilustramos com um verbete do Michaelis pequeno dicionário inglês-

português português-inglês, 1989: 

(14) 

di.cio.ná.rio [disjon’arju] s. m. dictionary, glossary. 

 

• Dicionário terminológico: apresenta a terminologia de um ou de vários 

domínios.Vejamos um verbete do Dicionário de lingüística, 1973: 

(15) 

agrafia  



 31

A agrafia é uma perturbação da escrita a uma lesão cortical, independentemente de 
qualquer perturbação motora; está em geral ligada à afasia*, e apresenta características 
diferentes, segundo se trate de afasia motora ou de afasia sensorial. 
 

Com relação ao dicionário de língua, Biderman (1984: 27) descreve quatro 

categorias, a seguir:  

• o dicionário infantil e/ou básico com 5.000 verbetes aproximadamente, A 

seguir um verbete do Dicionário Aurélio infantil de língua portuguesa, 1989: 

(16) 

dicionário sm. Livro que contém o conjunto de palavras de uma língua, ou de termos 
próprios duma ciência, duma arte, etc., em geral em ordem alfabética, e com o significado 
de cada palavra: Um bom dicionário nos ensina a usar bem as palavras. 
 

• o dicionário escolar e/ou médio contendo 10.000 - 12.000 verbetes, podendo 

totalizar até 30.000 verbetes. Vejamos um verbete do Melhoramentos minidicionário 

de língua portuguesa, 1997: 

(17) 

di.cio.ná.rio sm Coleção de vocábulos de uma língua, dispostos em ordem alfabética, com 
o seu significado na mesma ou em outra língua;  léxico, pai-dos-burros, tira-teimas. 
 

• o dicionário padrão com uma média de 50.000 verbetes, um pouco mais, um 

pouco menos. Abaixo, apresentamos um verbete do Dicionário escolar da língua 

portuguesa, 1973: 

(18) 

dicionário, s.m. Vocabulário, léxico, conjunto das palavras de uma língua, dispostas em 
ordem alfabética ou agrupadas em famílias contendo os significados na mesma língua ou 
com a tradução em outra. 
 

• os "thesauri" que podem incluir 100.000, 200.000, 500.000 verbetes. 

Ilustramos a seguir com um verbete do The Doubleday Roget’s Thesaurus in 

Dictionary Form, 1987: 
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(19) 

locus n. place, site, point, locality, spot, location. 

 

Os minidicionários usados nas escolas selecionadas para a presente 

pesquisa variam entre 28.000 e 34.000 verbetes. Vejamos: 

•           Minidicionário Século XXI Escolar: o Minidicionário da Língua Portuguesa, de 

Aurélio Buarque de Holanda, possui 30.090 verbetes. 

•  Minidicionário Enciclopédico Escolar, de Ruth Rocha e Hindenburg da Silva 

Pires, possui 28.000 verbetes. 

• Minidicionário da Língua Portuguesa, de Silveira Bueno, possui 34.000 

verbetes. 

 

Tipos de dicionário em uso na sala de aula 

 

Tomando conhecimento da tipologia de Faulstich (1995), procuramos verificar 

se na sala de aula existe uma variedade de tipos de dicionários ou se somente é 

usado o de língua portuguesa. Na entrevista realizada com os professores, foi-lhes 

perguntado que tipos de dicionários eram conhecidos e/ou usados em sala de aula. 

Os 23 professores consultados ressaltaram tanto o uso dos dicionários de 

língua portuguesa quanto o de outro tipo de dicionário, como por exemplo o de 

folclore. Essa prática não é realizada diariamente, ocorre apenas quando é preciso 

subsidiar alguma atividade previamente elaborada, quando surge a necessidade ou 

os alunos demonstram algum interesse. Podemos conferir esse fato nos trechos 

seguintes: 
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(20) Entrevista com P16 

33 (...) agora 
34 ... se a gente faz um projeto ... de folclore e a gente entende que esse 
35 dicionário vai subsidiar esse tema ... a gente procura usá esse dicionário (...) 

 

(21) Entrevista com P17 

21 (...) de acordo com as necessidades da turma com os interesses da 
22 turma poderão ser trabalhados outros tipos de dicionário (...) 

 

A grande maioria dos vinte e três professores utiliza somente o dicionário de 

língua portuguesa, em especial, o “Mini Aurélio”. Seis professores dos 23 

consultados usam também um dicionário do tipo especial, seja de ciências, de 

folclore ou ilustrado. Vejamos os exemplos abaixo que comprovam esse uso: 

(22) Entrevista com P13 

15 o dicionário que eu uso nas minhas aulas é o dicionário de do Aurélio né? o  
16 mais conhecido a respeito da língua portuguesa e significados e também eu 
17 posso eu uso o de ciências somente 

 
 
(23) Entrevista com P23 
 

13 a gente tá usano: VAI USÁ o de folclores né? pra sabê alguma coisa sobre 
14 folclore ah:: que eu lembre no momento 

 
 
(24) Entrevista com P24 
 

23 mais o da língua portuguesa e como eles ainda têm uma faixa assim etária de 
24 seis sete anos eu uso o ilustrado de Ziraldo porque tanto eles vêem o  
25 significado como vê a figura também aí prende mais a atenção deles eu gosto  
26 muito dele 

 
 

Um fato que merece ressalva diz respeito à utilização de enciclopédia na sala 

de aula. Dois professores dos entrevistados disseram que usavam essa obra. Isso 

pode ser confirmado nos exemplos a seguir: 

(25) Entrevista com P14 

     56   usa demais esse de Pedro Bloch (...) 
57 (...) aí a gente fica pesquisano vai na biblioteca vê se tem outro tipo  
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58 de dicionário ... que esse trabalho já facilita ... uso na enciclopédia quando a 
59 gente começa a trabalhá com dicionário com eles aí a gente bota muita coisa  
60 que precise de pesquisá e que precise ... a enciclopédia por exemplo ela é um  
61 gancho né? faz o uso do dicionário e corre pra enciclopédia (...) 

 

(26) Entrevista com P15 

16 em relação aos tipos eu só uso o de língua portuguesa mesmo né? os outros ( ) 
17 nem tenho acesso ... geralmente quando eu quero uma pesquisa de ciências ou 
18 ou ... de outra outro tipo de pesquisa recorro à enciclopédia 

 

No exemplo (25), o professor, além de utilizar o dicionário de Pedro Bloch, o 

Dicionário de Humor Infantil, também faz uso de uma enciclopédia, sem especificar 

o nome. Já o informante P15, no exemplo (26), não tem acesso a outro tipo de 

dicionário exceto o de língua portuguesa, assim, quando necessita fazer alguma 

pesquisa, ele recorre a uma enciclopédia. 

Como observamos nos trechos das entrevistas supracitadas, os dicionários 

mais utilizados em sala de aula são os de língua portuguesa, principalmente, o “Mini 

Aurélio”. Alguns professores, dependendo da situação, abrem espaço para um 

dicionário especial, como o de ciências ou o de folclore. Esse fato aponta para o 

desconhecimento do professor com relação aos diferentes tipos de dicionário.  

 

Tipos de dicionário no livro didático 

No levantamento realizado nos livros didáticos, foram catalogados 244 

exercícios com a utilização do dicionário e deles, sete trabalham com um outro tipo 

de dicionário diferente do de língua. Seguindo a classificação de Faulstich (1995) 

supracitada, seis dos sete exercícios utilizam dicionários especiais e um, o dicionário 

ilustrado. Vejamos alguns exemplos: 

(27) 

3. Existem vários tipos de dicionário. Leia estes verbetes do Dicionário de humor infantil: 
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ALEGRIA: é passarinho no coração da gente. 
ALEGRIA: é uma gargalhada pendurada na gente. 
ALEGRIA: O meu irmão divide tudo comigo: brinquedo, sanduíche, sorvete e, até, a alegria 
dele. 
ALEGRIA: é uma boca cheia de risadas. 
ALEGRIA E TRISTEZA: A coisa mais alegre do mundo é um ovo de Páscoa. A mais triste 
não sei, porque sou muito pequeno e tenho muito para ver. 

      (Pedro Bloch. Dicionário de humor infantil. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.) 
 

4. No Dicionário de humor infantil, as palavras estão definidas de um jeito especial para as 
crianças. De qual explicação você gostou mais? Por quê? 
 

(Os Caminhos da Língua Portuguesa – volume 2 – p. 53) 

  

O exemplo (27) apresenta ao aluno um novo tipo de dicionário que, na 

nomenclatura de Faulstich (1995), é chamado de dicionário especial, o Dicionário de 

humor infantil, de Pedro Bloch. Esse dicionário trata as palavras de uma maneira 

especial, com uma dose de humor, através de uma linguagem poética. Exibe o 

verbete alegria com várias acepções e logo depois os verbetes alegria e tristeza 

juntos, explica como são definidas as palavras nesse dicionário e pergunta de qual 

explicação o aluno mais gostou, solicitando o porquê.  

Além de apresentar um novo tipo de dicionário, o dicionário de humor, esse 

exercício mostra os termos definidos numa linguagem poética, desautomatizando os 

significados usuais das palavras comumente adotados pelos dicionários de língua. 

Assim, o aluno está em contato tanto com um novo dicionário como com a 

linguagem conotativa. 

(28) 

Você conhece o livro “Dicionarinho maluco”? É um dicionário diferente do habitual, pois não 
é organizado em ordem alfabética. O “Dicionarinho maluco” é como um novelo de lã, em 
que uma palavra puxa outra palavra.Veja: 
 
MÃE? 
Mãe é fogo! Bem, é a pessoa 
que faz tudo-tudo para os 
filhinhos do coração e joga 
na cara da gente. E é a  
mulher do pai. 
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PAI é o homem da casa, que fala 
grosso e usa gravata, alguns 
até que não usam, e que menino 
pensa que também é mas não é 
coisíssima nenhuma, assim como 
menina não é mãe e pai não é avô. 
 
AVÔ é um pai bem mais velho,  
o pai do pai ou o pai da 
mãe, que sai de casa 
raramente, só anda de  
pijamas e chinelos  
e vive lendo jornal. 

 
Bem, agora é sua vez. Escolha algumas palavras e faça o seu “dicionarinho maluco”. 
Lembre-se: uma palavra puxa outra. Depois vocês vão se divertir em grupo lendo o que 
cada um fez. 

(Nova expressão – volume 3 – p. 40) 

 

 No exemplo (28), o autor apresenta o livro Dicionarinho maluco, de Haroldo 

Maranhão. Esse livro é um dicionário diferente dos habituais, pois sua organização 

lexical não depende da ordem alfabética; pela classificação de Faulstich também é 

considerado um dicionário especial. Nesse caso, uma palavra puxa a outra. O texto, 

da maneira como foi exposto no livro didático possui a estrutura de um poema, é 

iniciado, na primeira estrofe, com a palavra mãe e finalizado com o termo pai, na 

segunda estrofe, é iniciado com pai e termina com a palavra avô e na terceira estrofe 

é iniciado com avô, terminando com o termo jornal.  

É solicitado ao aluno que selecione algumas palavras e elabore o seu próprio 

dicionarinho maluco. Os verbetes trazem o significado dos termos como qualquer 

outro dicionário, a diferença entre o dicionarinho e os dicionários de língua está na 

maneira como é organizado, pois, usando as palavras do próprio exercício: “O 

Dicionarinho maluco é como um novelo de lã, em que uma palavra puxa outra 

palavra.”. Nesse exercício, o aluno conhece um novo tipo de dicionário e uma 

maneira diferente de organizar os verbetes (uma palavra puxa a outra) e ainda faz 

uma produção textual. 
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(29) 

 

Observe bem a capa do dicionário e converse sobre ela com seu professor e seus colegas. 
8. Para que serve um dicionário? 
9. Qual  o nome do dicionário? 
10. O dicionário é infantil – para quem ele foi escrito? 
11. O que quer dizer um dicionário ilustrado? 
12. Encontre na capa o nome de quem ilustrou o dicionário. Você se lembra desse 

autor? Você já leu textos dele neste livro. Quais? 
13. Livros são publicados por empresas que se chamam editoras. Procure na capa o 

nome da editora do dicionário. 
14. Agora, observe o começo da página do dicionário: que verbetes vêm depois da 

palavra cão? Você sabe por que esses verbetes também começam com a letra c? 
(Português: uma proposta para o letramento – volume 1 - p. 92-93) 

 

O exemplo (29) mostra a capa do Dicionário Aurélio Infantil da Língua 

Portuguesa, o conceito de verbete, ao lado alguns verbetes e abaixo algumas 

perguntas sobre o dicionário, para que serve, qual o nome, para quem foi escrito, 

entre outras. É solicitado ao aluno que observe bem a capa e converse sobre ela 
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com seus colegas e com a professora. Esse dicionário é ilustrado, ou seja, ao lado 

dos verbetes existem desenhos referentes às definições apresentadas nos verbetes 

que podem auxiliar o consulente na compreensão. 

No caso específico desse exemplo, não é trabalhado nenhum verbete 

ilustrado, embora mostre o verbete cão. O direcionamento desse exercício está no 

sentido de entender o que é o verbete, a finalidade do dicionário, qual o público-

leitor, ou seja, diz respeito à organização, à estrutura do dicionário.          

Como observamos nas análises acima, uma pequena parcela dos exercícios 

(sete exercícios) catalogados trabalha com um tipo de dicionário diferente do de 

língua portuguesa.  Segundo esse número, a preferência do livro didático é o 

dicionário de língua. É possível afirmar que o principal objetivo de trabalhar o 

dicionário no livro didático é o estudo de língua, seja, sinonímia, antonímia, 

polissemia e outros, mas não exercícios com caráter enciclopédico. 

Foi possível observamos, no âmbito das pesquisas lingüísticas e nos livros 

didáticos selecionados para a presente pesquisa, os conceitos e as definições sobre 

o dicionário. Vimos também as tipologias de Faulstich (1995) e de Biderman (1984) 

sendo aplicadas tanto na prática pedagógica dos professores como nos livros 

didáticos utilizados. No próximo capítulo, será abordado o uso desses dicionários 

em sala de aula. 
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Capítulo 2 

Dicionário na sala de aula 
 

 

 
(Toda Mafalda, Quino, p.37) 

  

  

Este capítulo tem como objetivo principal verificar como o dicionário está 

sendo utilizado em sala de aula. Verificamos como se deu o processo de escolha 

dessas obras e a devida apresentação ao aluno em sala de aula, uma vez que é um 

material didático que será usado durante todo ano letivo. 

É sabido que antes de o dicionário chegar à sala de aula e ser utilizado pelo 

aluno, passa por um processo de seleção realizado pela escola. Após a seleção, o 

dicionário é apresentado ao aluno pelo professor que também vai ensinar como 
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deve ser manuseado. Para sabermos como se deu esse processo de escolha nas 

escolas pesquisadas, incluímos na entrevista oral, realizada com os professores, 

algumas perguntas relativas à escolha do dicionário, à entrada na sala de aula e ao 

uso do dicionário.  Reproduzimos abaixo as perguntas da entrevista cujas respostas 

serão comentadas neste capítulo: 

 
2) Como você apresenta o dicionário aos seus alunos? (Sobre a estrutura, as partes que o 
compõem). 
4) No dia-a-dia dos seus alunos, quando o dicionário é utilizado? 
7) Como os dicionários foram escolhidos? Quais os critérios utilizados? 
 

  

Seleção dos dicionários nas escolas 

 

Por ser o primeiro passo seguido pelos professores antes de introduzir o 

dicionário na sala de aula, (“Como os dicionários foram escolhidos? Quais os 

critérios utilizados?”), somente os professores das escolas particulares 

responderam, pois para a escola pública, onde houve uma doação dos dicionários 

para 18,3 milhões de alunos, nem professores, nem coordenadores opinaram na 

escolha das obras. Os dicionários foram enviados pelo MEC, já selecionados. 

 Nas escolas particulares, entrevistamos 11 professores e observamos uma 

preocupação, por parte de cinco deles, com a qualidade das obras escolhidas e sua 

adequação à linguagem dos alunos. Podemos conferir esses fatos nos trechos 

abaixo: 

(30) Entrevista com P14 

105 primeiro éh: ele ser infantil ... a gente procurô porque a gente sempre observa 
106 que quando a letra é pequenininha demais...eles não se interessam  muito ( )  
107 aquela luta pra procurá e tudo E O infantil já tem essa preocupação de trazê a  
108 letra um pô/ um pouquinho maió ... ilustração né? porque normalmente a  
109 criança se interessa mais 
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(31) Entrevista com P15 

27 existe algumas autoras que a escola éh: valoriza mais né? Ruth Rocha por 
28 exemplo é uma delas né? porque éh éh a gente percebeu que é um dicionário 
29 mais completo uma linguagem bem acessível às crianças ... né? e que:  
30 geralmente tem as palavras que a gente precisa porque tem alguns dicionários 
31 que a gente recorre e não encontra palavra né? e ele não é um dicionário o de 
32 Ruth Rocha é um exemplo ... mas também o Aurélio  

 
 
(32) Entrevista com P21 

57 os critérios utilizados aqui na escola a gente é: o da qualidade é justamente o 
58  Aurélio por exemplo ele tem gí:rias ele tem:: os neologismos né? 
(...) 
62 no dicionário por exemplo a gente sabe que a língua escrita ela tem ela ela 
63 evolui menos rápido do que a língua falada então por exemplo neo 
64 neologismos eles estão no Aurélio Buarque de Holanda e são palavras a gente 
65 uti/ utiliza mas qué dizê e que às vezes a gente precisa trabalhá isso em sala  
66 de aula (...) 

 
 

Os exemplos (30), (31) e (32) denunciam a preocupação do professor em 

escolher um dicionário de qualidade e que esteja adequado à linguagem dos alunos. 

No exemplo (30), o professor ressalta a importância de adotar um dicionário voltado 

para a criança, por causa das ilustrações e da letra que vem em tamanho maior.  O 

exemplo (31) demonstra a preferência da escola por um dicionário em especial (o 

de Ruth Rocha), por este ser completo e ter uma linguagem acessível às crianças e 

um acervo lexical compatível com o público infantil.  No exemplo (32), é citado outro 

dicionário (o Mini Aurélio) por apresentar um diferencial, ou seja, as gírias e os 

neologismos. Assim, o professor tem condições de trabalhar com os seus alunos 

variações e mudanças lingüísticas, com o dicionário como recurso didático. 

Quatro dos onze professores entrevistados responderam que não 

participaram da escolha dos dicionários. A coordenação juntamente com a diretoria 

da escola foram responsáveis pela seleção desse material didático. Vejamos alguns 

trechos que comprovam isso: 
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(33) Entrevista com P22 

31 os dicionários são escolhidos pela escola juntamente com a coordenação e a 
32 direção da escola num é? e os critérios que eles usaram podia sê o que um um 
33 dos melhores dicionários que tivesse no mercado né?  

 

(34) Entrevista com P23 

26 eh:: a coordenação ela já sugeriu os dicionários certo? pra escola usá 

 

Dois desses quatro professores disseram que podem até opinar sobre a 

qualidade, no entanto a seleção dos dicionários é de responsabilidade dos 

coordenadores e da direção da escola. Vejamos os exemplos a seguir: 

(35) Entrevista com P16 

63 quando a gente recebe a lista de material a gente já recebe pronta da 
64 coordenação a gente professô não senta com a coordenação pra decidi  
65 isso agora ... como uma lista de material ela fica de exemplo para o ano 
66 vindouro então nesse momento sim os professores sentam ... tá certo? e 
67 discutem o que deu certo o que não deu material a sê acrescentado ... ou 
68 retirado ... nesse ínterim a gente entendi que ... a criança não pesquisou legal 
69 em determinado dicionário porque ... ou ele não traz todas as informações que 
70 a gente precisa  ou ele está lacunado em alguma questão ou ele está ... além... 
71 do do conhecimento da criança num é? 

 

(36) Entrevista com P17 

44 eh os critérios quem pode dá uma definição melhor é a coordenação porque os 
45 livros são escolhidos os dicionários pela coordenação o professor no ano 
46 anteriô ele dá uma olhada e dá um parecer do que achou daquele dicionário 
47 daquele material mas aí a decisão fica da coordenação pedagógica 

 
 

Os exemplos (35) e (36), indicam que não há um trabalho conjunto entre os 

professores e coordenadores, para a escolha dos dicionários. No entanto, os 

professores fazem uma avaliação dos que foram utilizados no ano que se encerra    

(os alunos conseguiram pesquisar, o dicionário traz todas as informações 

necessárias ou não), podendo haver uma mudança, para o ano seguinte.  
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Apenas um professor dos onze entrevistados afirmou que não existe nenhum 

critério de escolha dos dicionários. O trecho abaixo confirma esse fato: 

(37) Entrevista com P1 

41 isso é como assim:: num houve num houve critérios nós pensamos justamente 
42 se o aluno já tem o dicionário então a gente num podia pedi exigi porque cê 
43 sabe é um problema os pais: já tem dicionário eu não compro entendeu? 
44 EVITA num é? a gente tem que vê o gasto o material tudo isso né? então a  
45 gente aproveita o que eles têm em casa 

 

Embora o professor P1 afirme que não existe critério de escolha para os 

dicionários, o fato de aproveitar uma obra que o aluno já possui pode ser 

considerado um critério de seleção. Diferentemente dos critérios lingüísticos, 

lexicográficos, gráficos, etc., é um critério econômico, evitando novos gastos para os 

pais dos alunos. 

 Como foi possível perceber, existe uma certa preocupação por parte dos 

professores, coordenadores das escolas particulares em selecionar o dicionário 

mais adequado para o aluno, escolhendo, principalmente, dicionários infantis que 

condizem com as necessidades das crianças. Entretanto, nas escolas públicas, a 

equipe pedagógica não participou dessa seleção. Mesmo a avaliação dos 

dicionários e os respectivos pareceres estando disponíveis no site do MEC para o 

professor consultar, não houve escolha, as escolas receberam os minidicionários 

enviados pelo próprio MEC. 

 

Apresentação do dicionário aos alunos 

 

 Após serem selecionados pela escola, o dicionário será mais um material 

didático a ser usado em sala de aula. Assim, procuramos observar de que maneira 
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o professor inicia o estudo com essa obra. Para tanto, entrevistamos 23 

professores, fazendo a seguinte pergunta: “2) Como você apresenta o dicionário aos 

seus alunos? (Sobre a estrutura, as partes que o compõem)”. 

 Dos 23 professores, 13 disseram que iniciam o trabalho com o dicionário, 

apresentando as informações da capa (autor, editora), a ordem alfabética, os verbos 

que vão aparecer no infinitivo, as partes que o compõem (verbete) e como se deve 

consultar. Podemos constatar essa postura nos exemplos a seguir:  

(38) Entrevista com P1 

10 geralmente a gente no início a gente mostra o:: como é que se diz a as partes  
11 né? o estudo do  livro num é? no caso ( )essa semana nós estamos fazendo  
12 isso né peles conhecê o livro é uma viagem que eles fazem né? e do mesmo 
13 jeito que a gente trabalha com o livro didático mostrando autor as partes  
14 todinha a gente trabalha também com o dicionário mostrando como eles  
15 devem usar o dicionário pela ordem alfabética ( ) dependendo da dos tipos de  
16 dicionário que tenha na sala de aula manda que eles ... veja né? 
 

(39) Entrevista com P7 

11 sobre a estrutura é de fundamental importância (abriu um dicionário e  
12 começou a ler algumas partes) primeiro eles saibam como é que tá sendo o  
13 verbete tá eh dividido né?  no caso assim primeiro vem o quê? primeiro vem a  
14 palavra quanto à separação de sílabas depois tem a pronúncia pra ele quando  
15 ele for manuseá ele sinta necessidade de conhecê como está sendo dividido e  
16 que ele facilite o seu acesso também questão assim: quando vamos dar a  
17 ordem alfabética é sempre bom a gente utilizá o dicionário como instrumento  
18 pra ficá uma aula mais participativa mais concreta 

 
 

Os dois exemplos (38) e (39) apontam para a apresentação do dicionário, 

iniciando por sua organização: capa, ordem alfabética, informações essenciais. No 

exemplo (38), o professor leva o aluno a conhecer o dicionário através de uma 

viagem por suas partes, um estudo semelhante ao que é realizado com o livro 

didático. Eles começam com as informações existentes na capa até entender como 

se procura uma palavra. Já no exemplo (39), o estudo do dicionário já foi iniciado 

com o verbete e suas partes, a separação silábica, a pronúncia, de maneira que a 
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aula se tornasse participativa. Esse tipo de atividade é válido, pois, na maioria das 

vezes, o aluno não possui familiaridade com o dicionário, sobretudo, se for aluno de 

escola pública e os alunos da primeira série que já foram alfabetizados e estão 

iniciando sua prática de leitura. 

 Seis professores desses vinte e três afirmaram que começam o trabalho com 

o dicionário, a partir do seu conceito e de sua importância dentro e fora de sala de 

aula. Vejamos alguns trechos que confirmam esse fato: 

(40) Entrevista com P6 

6 apresento sempre como um um livro assim que que vai auxiliá num é? na no  
7 entendimento na ... pra que eles entendam que as palavras não são só aquelas  
8 palavras que eles estão vendo mas que tem palavras semelhantes com o  
9 mesmo sentido e que pode sê usada uma no lugar da outra 

 
 
(41) Entrevista com P12 

5 o ano passado a gente eu eu pelo menos mostrei assim: que era que era um  
6 livro que continha todas as letras em ordem alfabética e que qualquer palavra  
7 que a gente imaginasse se fô palavra usada tá tá no dicionário às vezes eu  
8 ainda falei mais que esse pequenininho não tem to::das as palavras agora  
9 quando é o maió ... a gente pega aquele Aurélio bem grandão grossão 

 

(42) Entrevista com P13 

10 eh::: ... como:: assim o autor do dicioná:rio pra que serve o dicioná:rio qual a 
11 utilidade que ele tem na vida da gente qual a utilidade que ele vai tê fora da 
12  sala de aula e dentro da sala de aula então eu apresento dessa forma 

 

No exemplo (40), o professor indiretamente conceitua o dicionário como um 

livro que auxilia no entendimento das palavras e que contém sinônimos. Já no 

exemplo (41), o professor o define como um livro que apresenta todas as palavras 

da língua em ordem alfabética. E no exemplo (42), o professor apresenta o 

dicionário focalizando sua utilidade dentro e fora de sala de aula, não dando uma 

definição propriamente dita dessa obra.     
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Podemos dizer que os conceitos, apresentados nos exemplos (40) e (41), são 

incompletos, pois além de sinônimos, os dicionários possuem definições, descrição 

do referente, a ortografia das palavras, abonações, exemplos e, por vezes, 

informam a provável data em que a palavra foi empregada pela primeira vez. E, 

ainda, se compararmos com o conceito de dicionário de Biderman (1998) que afirma 

que o dicionário é considerado um depositário do acervo lexical, “é uma obra 

essencialmente didática e pragmática, para assessorar os falantes na sua práxis 

lingüística”, teremos a certeza da incompletude.    

Os três exemplos (40), (41) e (42) parecem demonstrar que o dicionário é 

apresentado na escola desvinculado de qualquer exercício, ou seja, o professor 

prepara uma aula expositiva, fornecendo as informações que julga necessárias 

sobre o dicionário. Entretanto, dois dos vinte e três professores entrevistados 

utilizam, inicialmente, um exercício do livro didático sobre definição para depois 

introduzir o estudo com o dicionário. Vamos conferir isso no exemplo abaixo: 

 (43) Entrevista com P14 

14 bom a gente começa ... éh fazeno por exemplo no livro deles tem um capítulo  
15 das definições ... definição por exemplo de escola ... então apresen/ o livro  
16 apresenta a definição de escola ... retirada de três três dicionários diferentes ...  
17 éh eu tô falando por essa experiência de agora desse desse ( ) que a gente vai  
18 fazê então apresenta três definições ... a gente analisa as definições ... éh:: ...  
19 ANTES  de analisá a gente procura vê como eles/ o que é que eles ... sabem a  
20 respeito daquela palavra depois eles vêm pra o livro deles observam  
21 comparam como o dele e depois a gente pega o alfabeto todas as letras eu vou  
22 butano escolho um cantinho da sala boto na ordem alfabética  e a gente vai  
23 procurá AQUELA palavra que a gente tava: ... querendo estudá que é escola  
24 no caso né? ... então aí a gente vai procurá ... inicialmente pela primeira letra  
25 quando eles já estão mais acostumados...aí a gente vai as segunda a tercera e 
26 depois eles/ no final do ano eles já tão bem craque assim abre o ... o dicionário 
27 bem:: numa forma bem 
28 (...) 
29 natural ... sim ... depois que eles procuram aí a gente expõe a a definição deles  
30 expõe a definição do dicionário e começa todo o trabalho de de ordem  
31 alfabética a partir do dicionário ... e normalmente assim no dia-a-dia quando  
32 surge uma palavra eu nunca digo assim a definição ... jamais eu digo a  
33 definição eu digo olha gente a gente tem o dicionário vamo vê se a gente  
34 encontra ... que esse trabalho que a gente fez ... como é que a gente procura  
35 uma palavra no dicionário? a gente vai lá procura ... a palavra discute com a  
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36 turma ( ) bem discutido o que é que significa? o que ELES ACHAM depois o  
37 que/ o que que o dicionário acha ... disso a respeito daquela palavra ... então o  
38 dicionário pra gente é uma coisa bem: norma assim de de usá no dia-a-dia 
 

 

No exemplo (43), o professor descreve como inicia o trabalho com o 

dicionário: partindo de uma atividade didática. Essa atividade, proposta pelo livro 

didático, tem o objetivo de comparar as várias definições do termo escola,  

utilizando o dicionário e o conhecimento prévio do aluno. Partindo disso, o professor 

explica a ordem alfabética e trabalha, ainda, com inferências lexicais. Com essa 

atividade, os alunos vão construindo o conceito sobre essa obra, podendo utilizar os 

conhecimentos prévios e, ao mesmo tempo, estudam aspectos lexicais. 

 Apenas três professores dos vinte e três não fizeram esse trabalho de 

apresentação do dicionário, pois os seus alunos já tinham esse conhecimento, já 

sabiam utilizá-lo, tinham aprendido em séries anteriores. É possível conferir esse 

fato nos exemplos abaixo: 

(44) Entrevista com P22 

10  os meus alunos eles já vêm da de uma primeira série já sabeno né? manuseá        
11  o dicionário então ( ) fica mais fácil eles JÁ: vê já que letrinha começa né? vê a  
12  segunda letra tercera letra fica tudo mais fácil pra ele na segunda série ... não  
13  tem tanta dificuldade como tinha tinham na primeira né? 

 

(45) Entrevista com P23 

8 eh:: essa apresentação na verdade já foi feita eh:: no ciclo eu acho que da 
9 primeira série porque eles já vem fazeno esse trabalho há algum tempo então  
10 eles já conhecem a estrutura do dicionário e eles já trabalham de um certa  
11 forma boa com o dicionário sem nenhum problema basicamente falando 

 

Os professores P22 e P23 ensinam na mesma escola particular e afirmam 

que o estudo com o dicionário é iniciado na primeira série. Esse fato nos faz pensar 

que existe uma preocupação maior nas escolas particulares quanto à utilização do 
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dicionário, embora em uma dessas escolas, um professor da primeira série não 

participou dessa entrevista por não usar essa obra em sala. 

Como foi visto, a utilização do dicionário é iniciada de três maneiras 

diferentes: a primeira refere-se à apresentação fora de um contexto de algum 

exercício, ou seja, a obra é apresentada através de uma exposição oral do professor 

sobre a organização, as partes que compõem o dicionário, a segunda, partindo do 

conceito e da importância dessa obra dentro e fora de sala de aula. E, por fim, a 

terceira maneira é contextualizada numa atividade sobre definição de palavras. 

 

Uso do dicionário na sala de aula 

 

Após verificarmos como o dicionário é selecionado pela escola para ser 

indicado ao aluno e apresentado a ele pelo professor, procuramos saber como essa 

obra era utilizada em atividades didáticas com os alunos, por meio da seguinte 

pergunta: “4) No dia-a-dia dos seus alunos, quando o dicionário é utilizado?”. 

Dos 23 professores entrevistados, 21 responderam que trabalham com esse 

livro quando a atividade em questão exige o significado de algum termo (seja em 

atividades elaboradas previamente, seja na leitura de algum texto que contém 

palavras desconhecidas para os alunos) ou quando é necessário o estudo 

ortográfico das palavras. Dois professores dos vinte e três alegam ser impossível 

utilizar o dicionário por causa do baixo nível da turma.  

Inicialmente, vou analisar os exemplos que dizem respeito ao trabalho que os 

21 professores desenvolvem com o dicionário. Logo após, tratarei dos dois 

professores cujo trabalho não foi iniciado por causa do baixo nível da turma. 
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 O dicionário de língua é visto pelo professor como um instrumento ‘sanador’ 

de dúvidas relacionadas ao significado e à ortografia, em exercícios desenvolvidos 

em sala de aula, de tal maneira que se constitui uma estratégia de aprendizagem,  

para os alunos, consultá-lo no momento em que estejam com alguma dúvida. 

Vejamos alguns trechos que podem comprovar isso: 

(46) Entrevista com P10 

13 eh geralmente em atividades ...já preparadas antecipadamente e até: no dia-a-  
14 dia dependendo da receptividade do próprio aluno ( ) uma palavra que surgisse 
15 que ele tivesse dificuldade em um outro texto em outras atividades ou em  
16 palavras que eu mesma usava e que eles não soubessem o significado aí a  
17 gente sempre recorria ao dicionário 

 

(47): Entrevista com P21 

2 (...) é fundamental pra mim  
3 usá de forma contextualizada agora só que sempre que a gente trabalha um  
4 texto e que há palavras novas no no texto então a gen/ eu recorro do dicionário  
5 até mesmo pra criá um hábito de busca de pesquisa dessa natureza  
(...) 
33 (...) às vezes eu eu eu faço de 
34 forma de forma planejada digamos assim esse uso do dicionário agora ah eu  
35 aproveito isso eu a a acoplo isso por exemplo ao estudo de vocabulário eu  
36 nunca faço isso de forma contex/ descontextualizada eu faço isso quando a  
37 gente tá estudando alguma alguma classe gramatical entendeu? então eu  
38 sempre e outra coisa fundamentalmente que: eu acho que e/eu fundamental é  
39 o a idéia maior é enriquecê o vocabulário dos alunos é fazê com que o léxico  
40 deles se torne cada vez MAIOR e que eles possam justamente na hora de fala  
41 na hora de construir textos principalmente eles possam lançá mão dessas  
42 desses novos apren/ aprendizados né? internalizá a língua pra pudê fazê uso 
43 dela 

 

(48) Entrevista com P23 

16 ah: geralmente a gente sempre trabalha faz algum trabalho levando: o texto e: 
17  trabalhando palavras desconhecidas dentre desse texto então a gente pede pra  
18 que eles eh:: procurem essas palavras coloquem o que eles acham que essas  
19 palavras significam e daí eles possam procurá o sig/ significado no dicionário  
20 pra vê se realmente condizem com o que eles colocaram que achavam 

 

O exemplo (46) refere-se às atividades com o dicionário realizadas em sala 

de aula. O dicionário era utilizado tanto para ampliar o vocabulário passivo do aluno 
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em situações em que surgissem alguma palavra desconhecida, como também para 

estudar o vocabulário desconhecido dos textos orais usados pela professora. 

No exemplo (47), o professor fala sobre a aquisição de palavras novas para o 

vocabulário ativo do aluno, com o fim de serem usadas na produção de algum texto. 

Ampliando os vocabulários passivo e ativo, conseqüentemente, o aluno poderá se 

tornar um leitor proficiente. Segundo Kleiman (1996: 66), as habilidades lingüísticas 

vão desde o uso do conhecimento gramatical na percepção das relações entre as 

palavras até a capacidade de usar o vocabulário para perceber estruturas textuais, 

atitudes e intenções. Essas habilidades não são exclusivas do processo de leitura, 

mas mostram correlações muito fortes com a capacidade de leitura. Assim, 

entendemos que a aquisição de novos vocábulos auxiliará na formação de um leitor 

proficiente. 

No exemplo (48), o professor estuda as palavras desconhecidas de um texto 

através do processo de inferência lexical. Segundo Kleiman (1996: 69), “a inferência 

lexical é um processo adequado de aprendizagem de vocabulário quando o signo 

aproximado da palavra é suficiente para compreender a leitura.” E, principalmente, 

para leitores iniciantes (como é o caso desta pesquisa – alunos das séries iniciais 

do Ensino Fundamental I) que, por vezes, se deparam com algumas palavras 

desconhecidas no texto, impossibilitando a leitura fluente. Assim, a inferência 

dessas palavras evita que o aluno pare a leitura. Esse tipo de atividade, além de 

trabalhar com palavras inseridas num contexto, ponto que facilita a compreensão 

textual, leva o aluno a inferir, dando a possibilidade de usar os seus conhecimentos 

prévio e lingüístico, fazendo também com que, antes de ir ao dicionário, ele pense 

sobre a palavra.  
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Entretanto, se esse tipo de atividade não for bem conduzida, pode levar o 

aluno a reforçar a idéia de que só o dicionário pode fornecer a resposta correta, não 

sendo um processo confiável a inferência dos significados das palavras. 

Além de usar o dicionário na busca de significados, alguns professores, como 

já foi dito, optaram pelo seu uso como forma de ensinar/aprender a ortografia das 

palavras, como podemos conferir nos trechos abaixo: 

(49) Entrevista com P20 

3 (...) professora 
4  essa palavra é com x ou com ch então vamos vê no dicionário vamos vê lá  
5 como é o certo o correto 

 

(50) Entrevista com P15 

21 (...) quando eles sentem a  
22 necessidade de conhecê o significado da palavra ... ou sabê como a palavra é 
23 escrita corretamente 

 

(51) Entrevista com P7 

27 (...) é utilizado quando eles sentem  
28 dificuldade na separação silábica ele também pesquisa 

 

Nos exemplos (49), (50) e (51), os professores relatam de que o dicionário é 

um livro escrito em registro formal, portanto, apresenta a maneira correta de 

escrever todas as palavras da língua. Além disso, com as dúvidas de ortografia, os 

professores proporcionam uma situação em que os alunos são levados a terem 

autonomia no manuseio do dicionário para sanarem suas dúvidas. 

E, por fim, dois professores dos vinte e três entrevistados que comentaram 

sobre a impossibilidade de usar o dicionário na sala de aula por causa do baixo 

nível dos alunos. Vejamos os trechos a seguir: 

(52) Entrevista com P4 

18 (...) o uso na  
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19 primeira série então aí é que vai sê difícil né? vai ser muito difícil porque  
20 realmente as crianças não estão alfabetizadas não estão prontas e:: eu creio que  
21 lá pro final do ano né? a gente talvez consiga apresentá e dizê pra que que  
22 serve como é que usa mas agora mesmo não dá pra usá não pela falta dele, né?  
23 e pela condição mesmo da da turma que não acompanha 

 
 
(53) Entrevista com P9 

2 eh raramente nós usamos o dicionário em nossa sala de aula porque no início  
3 o: nível da turma é mui:to: assim: eles num têm uma certa habilidade nem no 
4  manuseio do dicionário eles num têm habilidade então só no segundo bimestre  
5 em diante é que nós conseguimos assim eh eh mostrá pra eles explicá o porquê  
6 deles utilizá aquele livrinho né? e:: dizê pra eles que eles vão encontrá  
7 palavras novas significados também daquelas palavras 

 
 

O exemplo (52) retrata a dificuldade da professora para utilizar o dicionário 

em sua sala de aula: os alunos não estão alfabetizados e como são de escolas 

públicas talvez nem recebam os dicionários que deveriam ser enviados pelo MEC. 

Existe somente a possibilidade de apresentar-lhes o dicionário no final do ano, 

mostrando para que serve e como deve ser usado.  

No exemplo (53), o professor declara que usa raramente o dicionário em 

virtude do nível da turma. A possibilidade de usá-lo fica sendo aguardada para o 

segundo bimestre; mas, mesmo assim o professor deve apenas mostrar o 

dicionário, dizer para que serve e o que eles vão encontrar nesse livro.  

Tanto o exemplo (52) como o (53) esbarram na impossibilidade de uso em 

função do baixo nível da turma: vale ressaltar que o professor P4 trabalha com uma 

turma da primeira série do Ensino Fundamental I e o professor P9 da segunda série 

também do Fundamental I. Esses professores vêem o dicionário apenas como uma 

obra de consulta para as possíveis dúvidas, desconsiderando que a familiaridade 

com esse livro poderia contribuir para o desenvolvimento das práticas de letramento 

dos alunos. 
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Como foi possível observar, o dicionário, em sala de aula, é solicitado apenas 

para a verificação do significado de palavras, seja em atividades elaboradas para tal 

fim, seja no surgimento de algum termo desconhecido, através do processo de 

inferência lexical, ou para o aluno se certificar de questões ortográficas das 

palavras. Embora o dicionário possua apenas essas duas finalidades, para esses 

professores, reconhecemos que algumas atividades nos chamaram a atenção, 

como por exemplo, aquela citada no exemplo (48), sobre a inferência dos termos 

desconhecidos no texto estudado pelo aluno.  

É necessário agora, uma vez que sabemos como o dicionário é visto na 

prática pedagógica, tentar ampliar esse leque de finalidades, mostrando que essa 

obra lexicográfica pode se transformar, por exemplo, num complemento didático. 
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Capítulo 3 

Avaliação de dicionários para escola pública 
 
 

 
 (Toda Mafalda, Quino, p.407) 

 

 

Este capítulo tem como objetivo comentar a avaliação realizada pelo MEC 

dos dicionários, antes de serem doados às escolas e fazer uma breve análise dos 

dicionários de língua portuguesa utilizados nas escolas selecionadas para a 

presente pesquisa. Num segundo momento, observamos a opinião dos professores 

das escolas públicas sobre o que mudou na sala de aula depois da doação. 
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Avaliação dos dicionários pelo MEC  

 

A partir do ano de 2001, todos os alunos dos primeiros ciclos do Ensino 

Fundamental I da escola pública receberam um minidicionário de língua portuguesa. 

O MEC doou 18,3 milhões de obras que puderam ser levadas para casa. Antes de 

iniciar essa doação, a SEF (Secretaria do Ensino Fundamental) em parceria com o 

CEALE – UFMG (Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal 

de Minas Gerais) realizaram uma avaliação que objetivou auxiliar no processo de 

escolha dos dicionários de língua portuguesa, para o uso no trabalho escolar. Foram 

avaliados 23 minidicionários. 

De acordo com a “Avaliação de Dicionários da Língua Portuguesa”11, os 

dicionários foram analisados “no sentido de verificar sua adequação como recurso 

didático para auxiliar os alunos no processo de leitura e produção de textos, 

aquisição e domínios das regras gramaticais e ortográficas”. Outros aspectos 

também foram analisados, tais como: 

• aspectos materiais e qualidade gráfica;  

• resistência ao manuseio; 

• facilidade para a localização e leitura dos verbetes; 

• aspectos relativos à correção; 

• adequação das definições apresentadas;  

• adequação da linguagem adotada para os alunos do Ensino Fundamental; 

• contribuição para a construção da cidadania, ao contemplar ou não a 

diversidade dos pontos de vista de diferentes grupos sociais, culturais, 

religiosos, étnicos e de gênero.  

                                                 
11 Disponível no site do MEC – http: www.mec.gov.br 
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Os dicionários foram classificados em três categorias, simbolizadas por 

estrelas – três, duas e uma estrela – que vão indicar, respectivamente, o seu grau 

de adequação aos critérios estabelecidos pelo MEC.  

Ficaram com três estrelas seis dicionários, pois se aproximaram do ideal 

representado pelo conjunto dos critérios selecionados para a avaliação. Os 

aspectos positivos que merecem relevância são: definições adequadas, 

representatividade vocabular, apresentação dos significados dos diferentes usos 

das palavras, indicações sobre o uso popular, familiar e de gírias, indicação do 

plural irregular, ausência de preconceito nas definições, contribuindo para a 

construção da cidadania, indicação de palavras em desuso, dos regionalismos e dos 

empréstimos lingüísticos, apresentação de informações gramaticais e exemplos. Os 

dicionários foram os seguintes:  

• Dicionário júnior da língua portuguesa (1996), de Geraldo Matos; 
• Miniaurélio século XXI escolar: o minidicionário da língua portuguesa (2000), 

de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira; 
• Minidicionário Luft (2000), de Celso Pedro Luft; 
• Minidicionário enciclopédico escolar (1996), de Ruth Rocha; 
• Dicionário didático de português (1998), de Maria Teresa Camargo Biderman  
• Minidicionário ediouro da língua portuguesa (2000), de Sérgio Ximenes. 
 

Outros seis foram classificados com duas estrelas. Embora tenham 

apresentado algumas falhas (as acepções nem sempre estão em linguagem clara, 

não possuem ilustrações, problemas semânticos nas definições), esses dicionários 

conseguiram atender adequadamente os quesitos de qualidade (apresentam 

empréstimos lingüísticos, a nomenclatura gramatical é padrão, privilegia o português 

contemporâneo, não revela preconceitos lingüísticos ou sociais). Vejamos os 

dicionários a seguir: 

• Michaelis: pequeno dicionário da língua (1998); 
• Minidicionário da língua portuguesa (2000), de Silveira Bueno; 
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• Dicionário brasileiro de língua portuguesa (2000), de Anailza de Freitas 
Coutinho Rios; 

• Minidicionário Soares Amora da língua portuguesa, de Antônio Soares 
Amora; 

• DELP Dicionário essencial da língua portuguesa (1999), de Volnyr Santos  
• Minidicionário escolar da língua portuguesa (2000), de Alpheu Thersariol. 
 

Os onze restantes ficaram com uma estrela, por atenderem minimamente ao 

conjunto dos critérios avaliados. As principais falhas são: problemas com as 

definições, a ausência de exemplos e de abonações, a inclusão limitada de itens 

lexicais referentes às variações lingüísticas, a falta de informações sobre a 

pronúncia e a estrutura dos vocábulos, a pouca informação sobre a consulta dos 

verbetes e a apresentação de uma concepção prescritiva e autoritária da 

linguagem, da língua portuguesa e de seu ensino, gerando assim posturas 

preconceituosas. Vejamos os títulos abaixo: 

• Minidicionário Ler da língua portuguesa, com verbetes de informática (2000); 
• Melhoramentos minidicionário da língua portuguesa (1997); 
• Minidicionário da língua portuguesa moderna (2000), de Antônio Olinto; 
• Dicionário prático escolar – mini: língua portuguesa (2000), de Rosa C. Marti; 
• Minidicionário escolar da língua portuguesa (2000), de Rosa Maria C. 

Cardoso e J. Fernando; 
• Minidicionário compacto da língua portuguesa (1999), coordenado por Rosa 

Ubiratan; 
• Dicionário escolar (2000), de Silveira Bueno; 
• Minidicionário Sacconi da língua portuguesa (1996), de Luiz Antônio Sacconi; 
• Minidicionário escolar da língua portuguesa (1999), de Dermival Ribeiro Rios; 
• Dicionário escolar da língua portuguesa (1998), de Alfredo Scottini  
• Dicionário didático da língua portuguesa (2000), de André Luís de Freitas 

Bastos. 
 

Os dicionários com maior recorrência nas escolas selecionadas para a 

pesquisa foram, conforme o Quadro 4, a seguir: 
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Quadro 4 - Descrição dos dicionários e sua respectiva classificação do MEC 

DICIONÁRIO AVALIAÇÃO DO MEC 
Minidicionário século XXI escolar: o 

minidicionário da língua portuguesa – 
Aurélio Buarque de Holanda 

3 estrelas 

 Minidicionário enciclopédico escolar - 
Ruth Rocha e Hindenburg da Silva 
Pires 

3 estrelas 

Minidicionário da língua portuguesa - 
Silveira Bueno 

2 estrelas 

 
 
O Minidicionário século XXI escolar: o minidicionário da língua portuguesa, de 

Aurélio Buarque de Holanda foi escolhido tanto para escolas públicas como escolas   

privadas, o Minidicionário enciclopédico escolar, de Ruth Rocha e Hindenburg da 

Silva Pires e o Minidicionário da língua portuguesa, de Silveira Bueno foram 

escolhidos somente nas escolas privadas. 

 O Minidicionário Século XXI Escolar: o Minidicionário de Língua Portuguesa 

apresenta a seguinte estrutura:  

ESTRUTURA DO DICIONÁRIO PÁG.

Convém ler (Introdução de 

Aurélio Buarque de Holanda 

Ferreira à primeira edição do 

Minidicionário Aurélio) 

VII 

Notas à segunda edição, 

Prefácio da 3a.edição e Prefácio 

VIII e 

IX 

Como usar o dicionário X 

Abreviaturas XI 

Resumo gramatical XV 

Paradigmas de conjugação XXI 

Grupos indígenas no Brasil LIV 

Países – pátrios – moedas LXVI 

Coleção de verbetes LXVI  

Minienciclopédia 727 
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 Na seção Como usar o dicionário, o autor apresenta vários itens que serão 

úteis na consulta do dicionário: as cores dos verbetes, a separação silábica, a 

apresentação das palavras derivadas, conjugação dos verbos (nesse item, o 

consulente recebe a indicação das tabelas de conjugação para encontrar todos os 

verbos do minidicionário), a ordem alfabética, a mudança de categoria e regência 

das palavras, a indicação do plural, as locuções.  

A seção Resumo Gramatical traz noções de construção de sentenças 

simples, do sujeito e do objeto, sobre o verbo, notações léxicas e regras de 

acentuação. Na seção Paradigmas de conjugação, são apresentadas 60 tabelas de 

conjugação verbal: verbos irregulares, variações das conjugações regulares e os 

diferentes modelos de conjugação irregular. Na "Minienciclopédia", são reunidos 

dados geográficos, históricos e biográficos relativos ao Brasil e alguns dados 

biográficos de não brasileiros. 

Na “Avaliação de dicionários de língua portuguesa” do MEC, esse 

minidicionário foi classificado com três estrelas. Vejamos um trecho do parecer final, 

o qual justifica essa classificação: 

 

 “Do ponto de vista da representatividade do vocabulário, das 

informações complementares – sobre o grau de formalidade das 

palavras, da área do conhecimento, dos significados dos diferentes 

usos, etc. – assim como no que diz respeito à contribuição para a 

construção da cidadania, o dicionário mostra-se bastante adequado 

para o uso escolar. (...) Em resumo, os senões apontados não 

obscurecem as qualidades da obra, que propicia a alunos e 

professores um acervo lexicográfico bastante satisfatório para as 

demandas da leitura e da escrita no ensino fundamental.”  
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 Embora esse dicionário tenha obtido nota máxima na avaliação do MEC, 

Biderman (1996: 34) o aponta como exemplo típico detentor de um dos principais 

defeitos dessas obras, ou seja, a seleção de palavras registradas nas entradas dos 

verbetes: 

 

 “Um defeito destes minis refere-se à nomenclatura, isto é, à seleção das 

palavras registradas nas entradas dos verbetes. O Mini Aurélio é um 

exemplo típico. O dicionarista fez apenas um recorte do seu grande 

dicionário para poder reduzi-lo a um tamanho pequeno, de bolso, sem 

nenhum critério, nem metodologia adequada para fazer essa 

seleção/redução. Assim, muitas palavras que não deveriam constar aí 

estão, e outras que deveriam ter sido registradas, aí não se encontram.” 

  

 Outro aspecto que a autora aponta como problemático diz respeito à micro 

estrutura do minidicionário, isto é, às paráfrases semânticas ou definições. A 

linguagem utilizada nessas paráfrases é inadequada para os jovens estudantes. “Na 

verdade, um dicionário para esse tipo de usuário deveria considerar sua 

competência cognitiva e lingüística, usando um vocabulário simples e básico para 

definir as palavras e, sobretudo, explicitando os significados através do exemplo e 

do contexto.” (Biderman, 1996: 34).  Esse ponto também foi citado no parecer dos 

avaliadores do MEC, vejamos o trecho: 

 

“A maioria dos verbetes recebe definições adequadas. Ainda que não se 

dirija diretamente ao público infanto-juvenil, – o que demandará uma 

adequada mediação por parte do professor – a linguagem dos verbetes 

é clara, objetiva e concisa, evitando circularidade. Usos figurados mais 

freqüentes são contemplados.” 
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Mesmo tendo alcançado nota máxima, esse minidicionário apresenta 

algumas falhas que, segundo Biderman, são consideradas reprováveis, 

principalmente, do ponto de vista pedagógico. 

 O segundo minidicionário escolhido pelas escolas particulares foi o 

Minidicionário Enciclopédico Escolar, de Ruth Rocha, apresentando a seguinte 

macro estrutura:  

 

ESTRUTURA DO DICIONÁRIO PÁG. 

Apresentação - 

Abreviaturas usadas neste 

dicionário 

- 

Coleção de verbetes 1 

Lista de elementos químicos 656 

Abreviaturas 660 

Prefixos seguidos de hífen 668 

 

  

 

Na seção Apresentação, os autores fornecem alguns esclarecimentos sobre 

para quem a obra foi escrita e as suas partes componentes. O dicionário foi 

elaborado para atender o estudante, no que diz respeito ao uso das palavras e ao 

leitor em geral, com o fim de ampliar a sua cultura. Podemos conferir no trecho 

seguinte da Apresentação: 
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“Este dicionário foi composto para atender a duas necessidades 

diferentes: a do estudante e a do leitor geral. 

A primeira diz respeito ao uso das palavras: ao seu significado, à sua 

ortografia, à sua categoria gramatical, às peculiaridades sobre a 

formação dos plurais, do uso do hífen, das famílias lingüísticas. 

A segunda, à ampliação da sua cultura. 

Para isso, ele inclui ilustrações, tabelas de elementos químicos e muitas 

outras informações interessantes, didáticas e, o que é melhor, corretas!” 

 

 Esse dicionário recebeu a classificação de três estrelas. O seguinte trecho do 

parecer dos avaliadores, de acordo com a “Avaliação de Dicionários de Língua 

Portuguesa”, pode comprovar isso, a seguir: 

 

“O dicionário em análise é, sem sombra de dúvida, um dicionário 

escolar. Sua proposta é, porém, diferente daquela da maioria dos 

dicionários de Língua Portuguesa. Como qualquer dicionário de boa 

qualidade, apresenta um conjunto representativo de palavras de 

diferentes campos de conhecimento, bem como termos empregados por 

jovens, gírias, palavras da linguagem coloquial e empréstimos. Sua 

singularidade, porém, está na busca de prover o leitor de informação 

enciclopédica, enriquecida por ilustrações pertinentes que facilitam a 

compreensão dos significados apresentados nos verbetes.” 

 

O terceiro minidicionário mais recorrente nas escolas particulares é o Silveira 

Bueno: minidicionário da língua portuguesa que traz a seguinte estrutura:  
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Esse dicionário não apresenta nenhuma informação sobre a consulta dos 

verbetes, nem prefácio ou apresentação ou qualquer informação para quem a obra 

é destinada e também não apresenta nenhuma seção destinada à gramática. Vale 

ressaltar que esta obra foi revista e atualizada e, ainda, recebeu 2 estrelas na 

avaliação do MEC. Podemos conferir, a seguir, um trecho da avaliação: 

 

“A obra privilegia o português contemporâneo, cobre conhecimentos 

ministrados no Ensino Fundamental e atenta para o elenco de 

ocorrências freqüentes nas publicações orientadas para o público infanto-

juvenil. (...) As definições apresentadas estão, em geral, corretas, simples 

e apropriadas a um aluno iniciante. (...) Alguns verbetes apresentam 

informações enciclopédicas, bastante oportunas. A classe gramatical de 

cada entrada está sistematicamente indicada, bem como o gênero dos  

nomes e a transitividade destes é apresentada sistematicamente. (...) A 

obra contém, no entanto, algumas falhas. O minidicionário analisado não 

apresenta os usos formais, informais, de gíria ou chulos, muitos destes 

inseridos  sob  a  rubrica  popular.   Independente  disto,  são   poucos  os  

 

ESTRUTURA DO DICIONÁRIO PÁG. 

Coleção de verbetes 5 

Abreviaturas usuais 813 

Nomes suscetíveis de forma 

coletiva especial 

818 

Siglas 821 

Vozes de animais 827 

Nova terminologia anatômica 830 
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termos chulos arrolados na obra. (...) Os regionalismos não estão 

analisados. (...) A obra apresenta abreviaturas usuais, coletivos de 

emprego mais freqüente e um quadro em que se atualiza a terminologia 

anatômica, mas não ensina a consultar um verbete. (...) Não há 

ilustrações, e a exemplificação é escassa.” 

 

 

Avaliação da presença do dicionário na sala de aula pelos 
professores de escola pública 
 

 É sabido que antes de acontecer a doação dos 18,3 milhões de 

minidicionários para os alunos, não havia, na escola pública, dicionários em número 

suficiente para atender a todos os alunos. Após a entrada dessa obra em sala de 

aula, professores e alunos foram levados a mudar um pouco a prática pedagógica, 

ou seja, deveria existir um espaço para a utilização do dicionário. Na entrevista 

realizada com os professores, há três perguntas direcionadas apenas aos das 

escolas públicas (que totalizam 12 professores), com o intuito de saber o que mudou 

na prática pedagógica após a doação do MEC. Vejamos as perguntas: 

6)  O MEC doou dicionários para todos os alunos do Ensino Fundamental I.  
a) Em que esta atitude auxilia a prática dos professores? 
b) Em sua sala de aula, esta doação causou alguma mudança? Qual? 
c) Como os alunos estão tratando os dicionários que receberam? 

 

De um modo geral, os professores concordam que o seu trabalho em sala de 

aula foi facilitado quando cada aluno recebeu o seu dicionário, pois antes a escola 

só dispunha de duas ou três obras para atender, em média, trinta alunos por sala. 

Podemos conferir esse fato nos trechos, a seguir: 

(54) Entrevista com P5 

38 nós não tínhamos dicionário ... e:: qué dizê os alunos não tinham né? nós  
39 tínhamos apenas um dicionário grande Aurélio então ficava muito difícil de 
40 fazê um trabalho na sala de aula  (...)  
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41 (...) tinha 
42 apenas um dicionário três dicionários para atender todas as séries 
 

(55) Entrevista com P11 

33 eu acho assim muito interessante na na nossa prática porque: antes quando se 
34 surgia assim uma dúvida professora tal palavra que significado tem? E muitas 
35 vezes nós somos pega de surpresa num é? e aí a gente ficaria com não vamos 
36 pesquisá juntos ou depois eu trago a resposta e a hoje não tendo o dicionário 
37 todo mundo tem o seu dicionário eh: na sala de aula então a dúvida já é tirada 
38 no momento então eu acho que está assim muito interessante não é? (...) 
46 pronto essa mudança que causou é essa ( ) facilita a nossa prática e ... os  
47 alunos eu acho assim que eles têm um subsídio nas dúvidas dele não só fica 
48 aluno professor e sim aluno dicionário também 
 

(56) Entrevista com P19 

20 o MEC doou para todos os alunos e ajuda muito que ante eles não tinha esse  
21 dicionário é pá pesq/ pá vê a pesquisa aí era tinha muita dificuldade porque era 
22 um dicionário pá puma turma toda e agora CADA aluno tem o seu dicionário 
23 ajudô bastante 

 

Os exemplos (54) e (56) enfatizam a dificuldade de se trabalhar em sala de aula, 

sem material didático suficiente, isto é, com poucos ou só um dicionário. Já o 

exemplo (55) aborda essa mesma dificuldade, ressaltando que, às vezes, as 

dúvidas sobre o significado de palavras desconhecidas eram esclarecidas em outra 

ocasião, por causa da ausência do dicionário. 

Alguns professores afirmaram que, com o dicionário em sala de aula, o aluno 

pode tirar suas dúvidas imediatamente, sendo essa a principal mudança. Vejamos 

os fragmentos abaixo: 

 (57) Entrevista com P3 

30 muito boa porque antes você trabalhava um texto e tinham diversas palavras  
31 desconhecidas porque você sabe que o livro didático tem uma realidade muito  
32 distante da da nossa né? e aí vinha essas palavras até aquela música da Xuxa  
33 tem umas palavras sapoti umas coisas assim e que foi de grande valia assim  
34 porque nós fomos pra o dicionário e hoje qualquer palavra desconhecida eles 
35 já tomam iniciativa já tia posso pegá o dicionário já vão lá tirá a dúvida  
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(58) Entrevista com P8 

37 auxilia bastante porque eh: nos livros didáticos mais tradicionais tinha o quê?  
38 os textos e os significados das palavras já direto ali hoje quando  a gente parte  
39 pra um trabalho de texto mais solto sem se prendê tanto nas histórias dos  
40 livros didáticos não que a gente o abandone os abandone mas que a gente 
41 utilize eh:: um texto construção de texto com as próprias crianças ou então que  
42 a gente incremente eh uma história trazendo ela pra pra realidade e que nessa 
43 história que você leu você leu o livro leu um pequeno livro que tenha palavras 
44 complicadas então você auxilia auxilia e traz pra realidade certo? e a utilização 
45 torna-se bastante constante do do dicionário por conta dessas necessidades 

 

(59) Entrevista com P10 

24 auxilia porque: eh:: ... o aluno demonstrou mais interesse em usá o dicionário 
25 eh em lê os textos porque ele percebeu que o que eles não entendesse poderia 
26 tê ajuda do dicionário né? então ajudou ... o aluno demonstrou mais interesse 

 

(60) Entrevista com P20 

27 é bom né? ajuda muito a gente no nosso dia-a-dia pros alunos né? ele dá tirá 
28 as dúvidas das palavras no dia-a-dia deles 

 
Os professores P3 e P8, exemplos (57) e (58) respectivamente, falam sobre a 

possibilidade de se trabalhar um texto fora do livro didático, uma vez que este 

geralmente apresenta textos que estão fora da realidade dos alunos. Assim, com o 

dicionário em mãos, o professor poderia levar textos para a sala de aula mais 

condizentes com o cotidiano dos alunos. Nos exemplos (59) e (60), foi ressaltada a 

possibilidade de tirar quaisquer dúvidas em sala, sem deixá-las para outra ocasião. 

As respostas da entrevista também apontam para a alegria e a satisfação que 

os alunos apresentaram quando receberam o dicionário sabendo que lhes 

pertencia, conseqüentemente, da importância de tal obra. É possível verificar isso, 

através dos fragmentos abaixo: 

(61) Entrevista com P8 

47 a primeira mudança que parece interessante é a alegria deles receberem o  
48 dicionário muitos não têm nem noção do que seja um dicionário em si mas a 
49 alegria de recebe aquele livro de levá pra casa alguns reclamam por não 
50 ter figura porque imagina que aquele livro gordo tem muitas figuras e acha  
51 chato (...) 
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(62) Entrevista com P13 

32 sim ... porque: a partir daí ele tá vendo a importância do livro do livro didático 
33 do livro em si assim do dicionário a importância que ele tem: de você: não só 
34 esperá pelo professô mas deles tê hábito de dizê ah tia vamo lá no dicionário 
35 vamo vê se tem a palavrinha ali 

 
(63) Entrevista com P19 

25 só eles sabê que o dicionário já houve mudança ( ) o dicionário ele sabe 
26 que vai pesquisá naquilo que é dele não tá seno emprestado não tá seno eh: ... 
27 num é um dicionário para todos é o dicionário in-dividual ajuda muito que eles 
28 sabe que a pesquisa tá feita com o que é dele e são vários num é isso? num é 
29 um só 
 

Nos três exemplos acima, (61), (62) e (63), é possível observarmos que os 

alunos pareciam bastante satisfeitos quando receberam o dicionário, embora alguns 

não conhecessem essa obra.  

Três entrevistas das doze realizadas com os professores das escolas públicas 

nos chamaram atenção por apresentarem respostas bastante divergentes das 

demais. A primeira diz respeito a uma professora que não conseguiu perceber 

nenhuma mudança em sua sala de aula depois da doação, embora reconheça que 

o dicionário auxilia mais o aluno do que o professor. Isso pode ser confirmado no 

trecho a seguir: 

(64) Entrevista com P6 

25 bom eu acho que auxilia mais ao aluno do que ao professor porque: pra gente 
26 apenas tá ajudando a a ... a fazê com que eles trabalhem melhó um texto uma 
27 coisa mas acredito que auxilia melhó ao aluno 
28 (...) 
29 não apenas eles ficaram empolgados mais empolgados mas não teve tanta 
30 mudança não sabe? eles apenas ficaram mais empolgados e::: 
 

P6 é a única professora que não percebeu nenhuma mudança em sua sala 

de aula, excetuando-se a alegria dos alunos ao receberem um dicionário. 

Os informantes P8 e P13 referem-se à falta de conhecimento por parte dos 

alunos sobre o que é um dicionário. Vejamos os fragmentos abaixo: 
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(65) Entrevista com P8 

47 (...) receberem o  
48 dicionário muitos não têm nem noção do que seja um dicionário em si mas a 

 

(66): Entrevista com P13 

27 ah: ... veio assim foi ÓTIMO porque ... eu me assustava antes quando eu 
28 4chegava numa primeira série numa segunda série que o aluno num tinha nem 
29 noção do que era o dicionário hoje em dia não já é uma coisa bem: assim 
30 natural pra eles 

 
 
 

Foi possível observar que houve uma mudança depois que os minidicionários 

chegaram às salas de aula das escolas públicas, no sentido de o trabalho com essa 

obra ser facilitado, embora, como foi visto, uma professora não tenha observado 

nenhuma mudança. Se antes, só existiam duas ou três obras para atender às salas 

com trinta alunos, em média, após a doação, cada aluno possui um dicionário. Fato 

que, além de facilitar o trabalho do professor na prática pedagógica, possibilita ao 

estudante mais um material didático de qualidade que pode ser usado em todas as 

aulas e em diversas atividades. Outro ponto que merece relevância diz respeito ao 

entusiasmo dos alunos em consultar o dicionário no momento em que sentiam 

necessidade, contrariando o que se costuma afirmar sobre a falta de interesse pelo 

estudo do alunado das escolas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 



 69

 

 

 

 

 
 

 

Capítulo 4  

Exercícios com dicionário mais recorrentes no livro 
didático e em sala de aula 

 
 

 
(Toda Mafalda, Quino, p. 29) 

 

 

Este capítulo tem como objetivos apresentar os exercícios, envolvendo o 

dicionário, mais recorrentes nos livros didáticos e observar a freqüência com que 

são utilizados em sala de aula, mediante a escolha do professor. 
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Análise quantitativa dos exercícios mais recorrentes 

 

Na análise realizada nos livros didáticos, usados em sala de aula, foram 

catalogados 244 exercícios com a utilização do dicionário. Desses 244 exercícios, 

procuramos observar os mais usuais, ou seja, os mais freqüentes nos livros 

didáticos. Assim, foram selecionados dez exercícios que correspondem a maior 

recorrência nos livros. 

 Esses dez exercícios mais recorrentes representam, na presente pesquisa, 

uma análise quantitativa de como o dicionário está sendo estudado no livro didático 

e, conseqüentemente, na sala de aula. Uma vez sendo os mais usuais nos livros, 

procuramos verificar com que freqüência são usados em sala de aula, mediante 

escolha do professor. 

 A segunda parte da entrevista realizada com os professores selecionados 

para a pesquisa tem como objetivo verificar quais os exercícios com o dicionário são 

mais utilizados em sala de aula. Foi elaborado um questionário (que pode ser 

consultado nos anexos) com esses dez exercícios mais usuais nos livros, 

perguntando se o professor utilizava ou não tal exercício e com que freqüência (“uso 

raramente, uso poucas vezes, uso várias vezes, uso sempre”). Repassamos esse 

questionário para os 23 professores e o resultado final, demonstrado através de 

porcentagem, está na Tabela 1 - Descrição da freqüência de utilização dos 

exercícios mais usuais em sala de aula.: 

 

 

 

 



 71

Tabela 1 – Descrição da freqüência de utilização dos exercícios mais usuais em 
sala de aula. 

Exercício Não Uso Uso 
Raramente

Uso 
Poucas 
Vezes 

Uso Várias 
Vezes 

Uso 
Sempre 

1 30 % 8,6% 17% 22% 22% 

2 9% 0% 9% 60% 22% 

3 30% 13% 0% 30% 26% 

4 43,4% 9% 26,1% 13% 9% 

5 47,8% 9% 9% 26% 9% 

6 47,8% 4,3% 9% 17% 22% 

7 9% 9% 13% 52% 17% 

8 52% 9% 13% 17% 9% 

9 47,8% 13% 26% 4,3% 9% 

10 65,2% 4,3% 9% 22% 0% 

  

Após a apresentação dos resultados em números percentuais, passaremos 

para os exercícios e os seus respectivos gráficos e análises. 

 

(67) Exercício 01 da tabela 1 

Pinte com o lápis de cor, no texto, as 
palavras que você não conhece. Coloque-as 
em ordem alfabética e procure-as no 
dicionário. Escolha a palavra que você 
considera mais difícil. Escreva-a em um 
pedaço de papel. Em outro, escreva o 
significado. Dobre os papéis e entregue-os à 
professora. Ela vai misturar as respostas e 
distribuí-las aos alunos. Em seguida, a 
professora vai sortear um papel, ler a 
palavra e quem estiver com a resposta deve 
se manifestar. O aluno que escreveu a 
palavra dirá se a resposta está correta. 
Discuta com seus colegas sobre o 
significado das palavras e veja se o sentido 
é o mesmo que o usado no texto. 

      
          (Linguagem Viva, vol. 2, p. 60)
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O exemplo (67) representa os exercícios que trabalham o dicionário numa 

perspectiva lúdica. Através de um jogo, busca-se o significado de palavras e depois 

o aluno procura ver se os possíveis significados equivalem àquele usado no texto.  

 Para esse tipo de exercício, o somatório dos percentuais de uso totaliza 70%, 

sendo que 8,6% dos professores usam raramente, 17% usam poucas vezes e 22% 

usam várias vezes e usam sempre. Embora o exemplo (67) corresponda a um 

estudo dinâmico do significado das palavras retiradas de um texto, o objetivo é 

verificar se esse significado, que está descontextualizado, está correto. No entanto, 

as últimas orientações do exercício, “Discuta com seus colegas sobre o significado 

das palavras e veja se o sentido é o mesmo que o usado no texto.”, apontam para 

uma discussão entre os alunos sobre o significado das palavras, o que pode 

desencadear um trabalho de inferência lexical dentro e fora do texto, podendo 

auxiliar a compreensão do próprio texto. 

No exemplo (68), estão representados os exercícios que solicitam aos alunos 

o sentido das palavras desconhecidas retiradas do texto, nesse caso, do poema. 

Consultados sobre a utilização desse exercício, os professores responderam: 60%  

usam várias vezes, 22% usam sempre, 9% usam poucas vezes e 9% não usam e, 

quanto a usar raramente, nenhum escolheu essa opção. O somatório dos 

percentuais de uso aponta para 91%, o que significa que a grande maioria dos 

professores adota esse tipo de exercício.  

Como vimos, esse exercício leva o aluno a retirar do texto as palavras com 

significado desconhecido e pesquisá-las no dicionário. É sabido que a busca de 

significados realizada de maneira descontextualizada não apresenta bons 

resultados, pois a apreensão do novo sentido da palavra vai depender de seu uso 

freqüente, “o nosso grau de familiaridade com uma palavra dependerá da freqüência 
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e intimidade de nossa convivência com ela.” (Kleiman, 1996: 71). Portanto, é 

necessário que esses 91% de professores estimulem a busca do significado da 

palavra no dicionário, mas também incentivem o seu emprego. Vejamos o exemplo 

a seguir: 

 

(68) Exercício 02 da tabela 1 

Veja no dicionário o sentido das 
palavras do título do poema de Mário 
Quintana. 
Canção – garoa 
Agora, dê outro título ao texto. 
Releia o poema e escreva na tabela 
as palavras que você não conhece. 
Depois use o dicionário para descobrir 
o que querem dizer. 
 
Canção de garoa 
 
Em cima do meu telhado 
Pirulin lulin lulin 
Um anjo, todo molhado, 
Soluça no seu flautim. 
 
O relógio vai bater; 
As molas rangem sem fim. 
O retrato na parede 
Fica olhando para mim. 
 
E chove sem saber por quê... 
E tudo foi sempre assim! 
Parece que vou sofrer: 
Pirulin lulin lulin  
Mário Quintana, Nariz de vidro 

 
 

Palavras que 
não conheço 

O que diz o 
dicionário 
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(69) Exercício 03 da tabela 1 

Imagine que você quer saber o 
significado das palavras destacadas 
nestas frases:  
A mulher está fatigada de tanto 
trabalhar. 
O vento desmoronou a velha casa. 
Qual delas aparecerá primeiro em um 
dicionário? 
Você encontrou a palavra 
“desmoronou” escrita exatamente 
dessa forma? Por quê? 
 
As palavras no dicionário aparecem 
sempre desta forma: 

• os verbos terminados em r 
→  desmoronar: 1. fazer vir 
abaixo; derribar; 2. vir  
abaixo, desabar 

• os substantivos e adjetivos 
no masculino e no singular 
→ fatigado: 1. cansado; 2. 
aborrecido 

 
Observe o Vocabulário do final 
deste livro. Lá as palavras 
aparecem dessa forma também. 

                      (Os Caminhos da 
Língua Portuguesa, vol. 2, p. 53) 
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O exemplo (69) corresponde àqueles exercícios que auxiliam o aluno na 

utilização do dicionário, ou seja, ensinam aos consulentes como se deve manuseá-

lo. O resultado final de utilização desse exercício em sala de aula, independente da 

freqüência de uso, totalizou 70% dos professores. Treze por cento desses 

professores o usam raramente, 30% usam várias vezes, 26% usam sempre, 

nenhum professor respondeu que utilizava poucas vezes e 30% não o utilizam.  

Como o dicionário é um material didático de grande importância para os 

alunos, uma vez que auxilia, como afirma Biderman (1998), a sua práxis lingüística, 

na compreensão e elaboração textuais. Esse tipo de exercício é de extrema 

importância na primeira série do Ensino Fundamental I, quando os alunos já podem 
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começar uso do dicionário. Assim, seria necessário que 100% dos professores 

abrissem espaço para esse exercício ou, pelo menos, para ensinar ao aluno o que é 

o dicionário e como se deve usá-lo. 

 

(70) Exercício 04 da tabela 1 
 
Consulte o dicionário para relacionar as 
colunas. 
a  taxa ordem de pagamento 

bancário 
b  tacha     imposto 
c  cheque  chefe árabe 

d  xeque    prego pequeno 
 
     
Agora, complete as frases de acordo com 
o significado das palavras acima. 
a) O valor do _____________ era alto. 
b) O menino furou o pé na 
______________. 
c) O ______________ comprou uma 
fábrica. 
d) Pagamos a ______________ de 
inscrição. 

(Coleção Rosa dos Ventos, vol. 3, p. 143)
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Uso várias 
vezes
13%

Uso 
sempre

9%

Uso 
poucas 
vezes
26% Uso 

raramente
9%

Não uso
43%

 
O exemplo (70) representa os exercícios que estudam aspectos da ortografia. 

No caso específico desse exemplo, são trabalhadas palavras homófonas, 

recorrendo-se à ortografia e ao significado de algumas inseridas em frases. Para 

esse exemplo, temos os seguintes números percentuais: 43,4% dos professores 

entrevistados não utilizam esse exercício e 57% utilizam, sendo que 9% deles usam 

raramente, 26,1% usam poucas vezes, 13% usam várias vezes e 9% usam sempre.  

Esse exercício representa mais uma possibilidade de uso do dicionário, 

trabalhando, de forma conjunta, a ortografia e o significado da palavra. Um ponto 

positivo diz respeito ao estudo das palavras em contexto, mesmo que em frases 

pequenas. Morais (2000: 113) reforça essa idéia, afirmando “que, ao consultar a 
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ortografia de uma palavra, o significado (ou acepção) é um critério fundamental para 

checar se o verbete que está lendo é a palavra que quer escrever.”. 

 

(71) Exercício 05 da tabela 1 

Complete o quadro de famílias de 
palavras: 
Substantivos Verbos 
O enjôo Enjoar 
O pulo  
O grito  
A corrida  
O choro  
O riso  
A alegria  

 
Atenção! Consulte o dicionário, se 
necessário. 
                  (Novo Caminho, vol. 2, p. 61) 
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 O exemplo (71) representa os exercícios sobre formação de palavras. 

Especificamente, esse exemplo trabalha a formação de verbos através de 

substantivos, com o auxílio do dicionário. Os professores responderam o seguinte: 

47,8% não utilizam esse tipo de exercício e quase 53% utilizam, sendo que 26% 

utilizam várias vezes e 9% usam raramente, poucas vezes e sempre. Embora seja 

uma atividade que apresenta as palavras descontextualizadas, vai levar o aluno a 

inferir o processo de formação do verbo e, conseqüentemente, o seu significado   

Mais uma vez, é um exercício que expõe ao aluno as várias possibilidades de 

pesquisa que o dicionário oferece, sem deixar de lado a busca do significado.  
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(72) Exercício 06 da tabela 1 
 
Procure no dicionário e escreva o 
significado: 
 
Argamassa – prumo – espessura – 
isolante – plaina  
 
 
(Programa de Aceleração da Aprendizagem, 
Projeto 2, p. 180) 
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O exemplo (72) corresponde aos exercícios que estudam o significado de 

palavras soltas. É solicitado ao aluno o significado de algumas palavras 

descontextualizadas com a ajuda do dicionário. Quarenta e oito por cento dos 

professores entrevistados não utilizam esse exercício em sua sala de aula, no 

entanto ainda encontramos, no somatório de uso, o resultado de 53% que o 

utilizam. Desses 53%, 22% o utilizam sempre, 17% adotam várias vezes, 9% usam 

poucas vezes e 4,3% usam raramente.  

Podemos afirmar que esse tipo de exercício diz respeito a uma simples leitura 

dos significados das palavras e sua respectiva cópia no caderno, não se 

identificando numa situação de uso, como por exemplo, uma conversa com amigos 

sobre materiais de construção. Dificilmente, o aluno conseguirá usar essas palavras 

em alguma situação, pois a solicitação do significado, nesse caso, é feita de forma 

mecânica, não exigindo reflexão do aluno. 
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(73) Exercício 07 da tabela 1 

Observe o trecho: 

 
Só queria saber quem foi a 
múmia que descobriu a 
pimenta! Quem descobriu os 
brócolis? A escarola? A 
berinjela? O nabo? Argh! 

 
a) Consulte o dicionário e descubra o 
verdadeiro significado da 
palavra múmia. Escreva-o. 
b) Por que será que o menino chamou o 
inventor da pimenta de  
múmia? O que ele quis dizer com isso? 

(Linguagem Viva, vol. 4, p. 40)
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 O exemplo (73) refere-se aos exercícios de interpretação de texto com o 

auxílio do dicionário. No caso específico desse exemplo, é dado um trecho de um 

texto e são feitas duas perguntas a ele referentes. Ao somarmos os percentuais de 

uso, independentemente da freqüência, obtivemos um resultado de 91% do total e 

9% restante não utilizam esse exercício. Dos 91%, 52% dos professores usam 

várias vezes, 17% utilizam sempre, 13% utilizam poucas vezes e 9% usam 

raramente.  

 Como esse exemplo diz respeito a um exercício de compreensão textual, 

levamos em consideração os tipos de perguntas usadas. Nesse momento, 

adotamos a tipologia elaborada por Marcuschi (2001). No caso específico desse 

exercício, o exemplo (73), foram feitas duas perguntas: “a) Consulte o dicionário e 

descubra o verdadeiro significado da palavra ‘múmia’. Escreva-o. ” e ”b) Por que 

será que o menino chamou o inventor da pimenta de múmia? O que ele quis dizer 

com isso?” 
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 Segundo a tipologia de Marcuschi (2001: 53), a pergunta a) que já diz que o 

termo “múmia” não está sendo usado no sentido verdadeiro, é do tipo “a cor do 

cavalo branco de Napoleão” por não oferecer nenhuma dificuldade e de perspicácia 

mínima. Assim, o aluno vai procurar o significado “verdadeiro” no dicionário. Aí, 

perguntamos: se “múmia” está sendo usada no texto e esse texto é compreensível, 

por que dizer que o sentido não é o verdadeiro? Agora, se “múmia” representar 

alguma gíria para o aluno, ele entenderá a questão dos sentidos, senão além de 

essa pergunta ser do tipo “cavalo branco”, será também, “impossível” por “exigir 

conhecimentos externos ao texto e que só podem ser respondidas com base em 

conhecimentos enciclopédicos.”, pois o texto, do qual foi retirado esse trecho, não 

fornece esses conhecimentos. 

 Com relação ao questionamento “b) Por que o menino chamou o inventor da 

pimenta de múmia? O que ele quis dizer com isso?”, adotando a tipologia 

supracitada, podemos afirmar que é do tipo inferencial, ou seja, “exige 

conhecimentos textuais e outros, sejam pessoais, contextuais, enciclopédicos, bem 

como regras inferenciais e análise crítica para busca de respostas.” (2001: 52). Por 

que será mesmo que o menino chamou o inventor de múmia? Será que existe uma 

resposta no texto? É necessário que o aluno trabalhe com inferências, com 

possíveis respostas. Indo ao dicionário12, encontrará que “múmia” significa “corpo 

embalsamado pelos antigos egípcios ou, modernamente, por processos análogos” 

ou, numa linguagem figurada, “indivíduo sem energia, descarnado ou retrógrado”. 

Munido das definições, o aluno pode inferir uma possível resposta. Como nenhuma 

definição apresentará uma resposta adequada, a pergunta que era do tipo 

“inferencial”, passa a ser do tipo “impossível”. 
                                                 
12 Pesquisamos em três dicionários: Mini Aurélio, Silveira Bueno: minidicionário e Ruth Rocha: 
minidicionário, e todos apresentam, praticamente,  o mesmo significado para o termo “múmia” que 
quer dizer cadáver embalsamado ou, num sentido figurativo, pessoa retrógrada, magra. 
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O exemplo (74) diz respeito àqueles exercícios que solicitam, além do 

significado de uma palavra, a elaboração de uma frase com um dos sinônimos 

encontrados no dicionário. A maior parte dos entrevistados, 52%, não adota esse 

exercício e 48% dos professores adotam, se dividindo em: 9% que sempre usam, 

17% que utilizam várias vezes, 13% que usam poucas vezes e 9% que usam 

raramente.  

Esse exemplo é bastante semelhante ao (72), apenas no ponto em que 

solicita a busca do significado de uma palavra descontextualizada, pois além dessa 

busca, é sugerida a elaboração de uma frase com o sinônimo encontrado. Assim, 

esse sinônimo será inserido num contexto, numa frase. O que poderia ser 

considerado um avanço, Amorim e Leal (2000: 20) discordam, afirmando que “este 

tipo de exercício limita o aluno a perceber apenas um significado e apenas uma 

possibilidade de uso da palavra.”. Além de também ser considerado um exercício 

mecânico e estrutural de formação de frases, a partir do significado de uma palavra. 

(74) Exercício 08 da tabela 1 

Pesquise o significado de “persistência” e 
forme uma frase com um dos sinônimos 
que encontrar. 
 
 
(Coleção Rosa-dos-Ventos, vol. 3, p. 133)
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O exemplo (75) refere-se aos exercícios que solicitam alguma produção 

textual. Especificamente, esse exemplo trabalha com definições poéticas ou 

engraçadas das palavras, citando um exemplo de José Paulo Paes, e pede ao aluno 

que elabore uma definição para cada palavra sugerida. Esse exercício apresenta 

uma nova perspectiva de uso do dicionário (comparada com a busca do significado 

e da ortografia da palavra), pois sugere a elaboração de um verbete, utilizando a 

linguagem poética nessa confecção, a qual desautomatiza os significados 

denotativos das palavras, criando uma linguagem de humor que pode ser facilmente 

entendida pelas crianças. Dos professores entrevistados, 52% adotam o exercício e 

47,8 % não adotam. Desses 52%, 9% adotam sempre, 4,3% usam várias vezes, 

26% utilizam poucas vezes e 13% usam raramente.  

 

(75) Exercício 09 da tabela 1 

Os dicionários trazem o significado 
das palavras. Há alguns escritores, 
no entanto, que preferem criar 
definições poéticas ou engraçadas 
para as palavras. Veja só como o 
poeta José Paulo Paes definiu 
nuvem: 
“Nuvem é algodão que chove.” 
Agora, invente uma definição para: 
Lua e Vento     

  (Novo Caminho, vol. 2, p. 11) 

 

 

 

                   Gráfico 09 

Uso várias 
vezes
4%

Uso 
sempre

9%

Uso poucas 
vezes
26%

Uso 
raramente

13%

Não uso
48%

 



 82

E, por fim, o exemplo (76) que representa os exercícios que solicitam ao 

aluno apenas uma atividade de cópia dos verbetes. É apresentada ao aluno uma 

página de um dicionário e depois é pedido que ele escolha um verbete e copie-o. O 

somatório de uso aponta para uma minoria dos professores, 35% adotam esse tipo 

de exercício em sua prática pedagógica e 65,2% não utilizam. Dos 35%, 4,3% usam 

raramente, 9% usam poucas vezes, 22% usam várias vezes e nenhum professor 

utiliza sempre.  

(76) Exercício 10 da tabela 1 

Às vezes, encontramos uma palavra 
em um texto e não sabemos o que ela 
significa. Os dicionários trazem as 
palavras mais usadas na nossa língua. 
Para ficar mais fácil encontrar as 
palavras que queremos, no dicionário 
elas aparecem em verbetes, em ordem 
alfabética. Escolha um destes verbetes 
e copie-o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Os Caminhos da Língua Portuguesa, vol 3, p. 51-52) 

       
 

   2
__________________________________________
_ 
de despesas ou fatos diários. 4. Jornal  
que se publica diariamente. 
diarista s.2g. 1. Redator de diário. Adj. e  s. 2g. 
2. (Empregado) que ganha por dia de serviço 
prestado, ou cujo salário se calcula por dia; 
jornaleiro. 
diarréia s.f. Evacuação anormal, líquida e freqüente, 
causada por infecção ou irritação intestinal. 
diarréico adj. 
diáspora s.f. 1. (Hist.) Dispersão coletiva dos 
judeus, espec. a que se deu após a dominação 
romana. 2. (p. ext.) Dispersão de povos por motivo 
religiosos ou políticos. 
diatérmico adj. Que (corpo) transmite facilmente o 
calor. 
diatribe s.f. 1. Crítica severa. 2. Escrito violento; 
libelo. 
dica  s.f. (gír.) Indicação; informação, sugestão. 
dição ou dicção s.f. Maneira de pronunciar as 
palavras; articulação. 
dicaz adj. Mordaz, sarcástico; satírico. dicacidade 
s.f. Superlat. abs. sint.: dicacíssimo. 
Dichote s.m. Dito irônico; remoque; dictério. 
 

         Gráfico 10 
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Segundo a tipologia de Marcuschi (2001: 52), esse tipo de enunciado 

“Escolha um destes verbetes e copie-os” é do tipo “cópia”, por “sugerirem atividades 

mecânicas de transcrição de frases ou palavras.” Podemos dizer que a utilização do 

dicionário nesse exercício é meramente ilustrativa, servindo somente para ser 

copiado, sem exigir nenhum esforço de compreensão por parte dos alunos. Mesmo 

sendo um dos exercícios mais usuais no livro didático, não é muito usado pelos 

professores, apenas 35% deles adotaram em sua prática. 

Como foi dito acima, esses dez exercícios foram selecionados por serem os 

mais usuais nos livros didáticos adotados nas salas de aula. Cada um deles é 

representante de um grande conjunto. Porém, reconheço que alguns exercícios 

apresentam os mesmos comandos e os mesmos objetivos, por isso, decidi, para 

conclusão da presente análise, agrupar esses exercícios que possuem 

semelhanças e compará-los com o restante. 

 De um modo geral, os exemplos (67), (68), (72) e (74) correspondem ao 

trabalho com o significado das palavras. O exemplo (69) refere-se ao ensino das 

regras de utilização do dicionário; o exemplo (70), ao estudo da ortografia; o (71) diz 

respeito à formação de palavras; o exemplo (73) refere-se ao estudo de texto; o (75) 

trata da produção textual e o (76) corresponde às atividades de cópia. 

 Através dos números percentuais supracitados, é possível visualizarmos 

como está a utilização dos exercícios com o dicionário pelo professor em sala de 

aula. Com relação aos exercícios de significado de palavras (exemplos (67), (68), 

(72) e (74)), verificamos os dois maiores percentuais de uso que são o (67) com 

70% e o (68) com 91%. Vale ressaltar que esses exercícios apresentam as palavras 

inseridas em um texto e os (72) e (74) são exercícios com palavras fora de um 

contexto maior, pois no exemplo (74), as palavras estão inseridas em frases. Para 



 84

esses exemplos (72) e (74), temos, respectivamente, 52% e 48% dos professores 

que usam. Esses dois maiores percentuais reforçam os números do capítulo dois 

sobre como os professores utilizam o dicionário em sala de aula com os alunos. Dos 

23 professores entrevistados, 21 afirmam usá-lo para a busca do significado, seja 

de palavras que surjam em sala ou em exercícios previamente elaborados. 

 No que diz respeito ao exemplo (69), cujo objetivo é o ensino das regras de 

utilização do dicionário, 70% dos professores o adotaram. Esse tipo de exercício é 

fundamental nas séries iniciais, quando os alunos estão conhecendo o dicionário e 

aprendendo a manuseá-lo, pois em algumas obras não existe nenhuma informação 

sobre o uso ou estrutura. 

 Com relação ao exemplo (70), exercício sobre ortografia que obteve 57% de 

utilização em sala de aula, é possível afirmar que, comumente, é a segunda função 

do dicionário depois da busca do significado, embora, pelo percentual, não seja o 

segundo mais adotado. Como visto acima, sobre os exercícios de significado, os 

mesmos 21 professores dos 23 entrevistados usam o dicionário também para a 

conferência da ortografia das palavras. Esse dois resultados, sobre ortografia e 

significado de palavras, reforçam a idéia de que o dicionário é usado, 

principalmente, para esses dois tipos de atividades. 

 Quanto ao exemplo (71), o qual possui como objetivo a formação de 

palavras, é possível observarmos que os professores ficaram divididos entre adotá-

lo ou não adotá-lo, isto é, 52% utilizam e 47,8% não utilizam. Esse tipo de exercício 

pode se considerado mais uma possibilidade de estudo que o dicionário permite. 

 O exemplo (73), representante dos que trabalham com interpretação textual, 

obteve o maior percentual, 91%. Esse fato aponta para uma prática pedagógica com 
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o dicionário que vai além da simples busca de significado ou da conferência da 

ortografia da palavra. 

 Com relação ao exemplo (75), cujo objetivo é a produção textual, verificamos 

que mais uma vez os professores ficaram divididos, 52% deles o adotaram e 47,8% 

não o adotaram. Esse tipo de exercício também é considerado como uma nova 

possibilidade de estudo com o dicionário. 

 Quanto ao exemplo (76), que objetiva apenas um exercício de cópia, 

pudemos observar que a maioria dos professores não o adota em sua sala de aula. 

 Concluindo, os exercícios que apresentaram um número percentual relevante 

foram: os que solicitam o significado das palavras e os que trabalham com 

interpretação textual. Assim, é possível afirmar que, por um lado, ainda persiste o 

simples trabalho com a busca do significado de palavras, porém, por outro lado, o 

dicionário também está auxiliando na interpretação de textos, se comportando como 

um complemento didático. Outro ponto relevante refere-se ao não-uso do exercício 

de cópia, deixando de lado uma atividade puramente mecânica. 
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Capítulo 5  

Dicionário no livro didático 

 

 
(Toda Mafalda, Quino, p. 246) 

 
 

Este capítulo tem o objetivo de analisar os exercícios, envolvendo o 

dicionário, encontrados nos livros didáticos utilizados nas escolas em questão. 

Foram catalogados 244 exercícios e, para serem analisados, foram distribuídos nos 

três eixos do ensino de língua portuguesa: Leitura, Produção Textual e Análise 

Lingüística. 
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No capítulo anterior, verificamos quais foram os exercícios mais usuais 

presentes nos livros didáticos e qual sua freqüência de uso pelos professores. No 

presente capítulo, catalogamos todos os exercícios com o uso do dicionário e 

distribuímos em três práticas, que correspondem às bases do ensino de língua 

portuguesa, sugeridas por Geraldi (1997). 

 Geraldi (1997: 88) defende a idéia de que o ensino de língua portuguesa 

deveria centrar-se em três práticas: leitura de textos, produção de textos e análise 

lingüística. Essas práticas possuem dois objetivos interligados ao processo de 

ensino-aprendizagem: “a) tentar ultrapassar, apesar dos limites da escola, a 

artificialidade que se institui na sala de aula quanto ao uso da linguagem; b) 

possibilitar, pelo uso não artificial da linguagem, o domínio efetivo da língua padrão 

em suas modalidades oral e escrita.”. 

 Com o lançamento dos PCN13 (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

documento elaborado pelo MEC, cujo objetivo é nortear a atuação do professor em 

sala de aula, o ensino de língua portuguesa também é fundamentado nessas três 

práticas ou três eixos: “Prática de leitura”, “Prática de produção de texto” e “Análise 

e reflexão sobre a língua”, além de possuir o texto como unidade básica do 

ensino. (PCN, 1998: 44). 

 Distribuímos nesses eixos (Leitura, Produção Textual e Análise Lingüística) 

os 244 exercícios, envolvendo o dicionário, retirados dos 34 livros didáticos 

analisados, conforme a tabela a seguir: 

                                                 
13 Em 1998, foram lançados, pelo MEC, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) cujo objetivo é 
nortear o ensino desde a Educação Infantil (que corresponde às séries que vão do maternal até a 
alfabetização), o Ensino Fundamental I (que se refere às séries do primário – 1a. à 4a.), o Ensino 
Fundamental II (que corresponde ao ginásio – da 5a. à 8a. séries) e, finalmente, o Ensino Médio (que 
se refere ao científico – 1o. ao 3o. anos). Os PCN foram elaborados para todas as disciplinas, 
auxiliando os professores em sua prática pedagógica. 
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Tabela 2 – Descrição das estratégias discursivas, quantidade de exercícios e sua 

respectiva porcentagem. 

 
 EIXO – LEITURA 

Estratégias discursivas Quantidade de 
exercícios 

Porcentagem 

Solicitação do significado de 
palavra 

116 47,5% 

Leitura de verbetes como suporte 
para compreensão de textos 
verbais e não-verbais 

27 11,06% 

Complementação de frases 1 0,4% 
 

EIXO – PRODUÇÃO TEXTUAL 
Estratégias discursivas Quantidade de 

exercícios 
Porcentagem 

Elaboração de dicionário e 
verbete 

8 3,27% 

Retextualização 4 1,6% 
Elaboração de texto 2 0,8% 

 
EIXO – ANÁLISE LINGÜÍSTICA 

Estratégia discursiva Quantidade de 
exercícios 

Porcentagem 

Explicação da ordem alfabética 47 19,2% 
Explicação do uso do dicionário 21 8,6% 
Formação de palavras 14 5,7% 
Conferência da ortografia 3 1,2% 
Indicação do gênero da palavra 1 0,4% 

 

 

Analisaremos as duas estratégias discursivas mais significativas de cada eixo 

de ensino, ou seja, de Leitura, serão estudadas mais detidamente as estratégias 

Solicitação do significado de palavra e Leitura de verbetes como suporte para 

compreensão de textos verbais e não-verbais; de Produção textual, serão 

estudadas Elaboração de dicionário e verbete e Retextualização; e, por fim, de 

Análise Lingüística, serão estudadas Explicação da ordem alfabética e Explicação 

do uso do dicionário. 
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Exercícios com dicionário na prática de leitura 

 

 Nos exercícios que envolvem a prática de leitura, estão incluídas a 

Solicitação do significado de palavras, a Leitura de verbetes como suporte para 

compreensão de textos verbais e não-verbais, e a Complementação de frases. 

Desse eixo do ensino de língua portuguesa, analisaremos dois exercícios sobre o 

significado de palavra descontextualizada e um exercício também sobre o 

significado de palavra inserida no contexto, enfatizando o processo de inferência 

lexical. 

 

1) Solicitação do significado de palavra 

 A estratégia Solicitação do significado de palavra, com 115 ocorrências, 

representa quase a metade da totalidade – 244 exercícios – , portanto é possível 

afirmar que, para o livro didático, o dicionário é uma obra de consulta de significado. 

Vejamos os dois exemplos abaixo, representantes dessa estratégia: 

(77) 

Consulte o dicionário e dê o sentido de: 
Anfíbio - abrigo 

           (Coleção Rosa-dos-Ventos, vol. 2, p. 170) 
 

(78) 

3- Descubra o significado de algumas palavras que envelheceram, palavras que você, 
provavelmente, não conhece, que quase não são mais usadas: 
Pergunte a pessoas mais velhas, ou procure no dicionário, o significado destas palavras: 
vitrola           patinete             caneta-tinteiro    cristaleira     ruge 
aeroplano      galocha              pó-de-arroz        bibelô          
         
Compare suas “descobertas” com as de seus colegas e discutam: Só as palavras deixaram 
de ser usadas ou as coisas que elas nomeiam também deixaram de ser usadas? Ou essas 
coisas ainda são usadas, apenas mudaram de nome?  

           (Português: uma proposta para o letramento, vol. 3, p. 65) 
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 O exemplo (77) solicita a consulta do sentido de duas palavras – anfíbio e 

abrigo. Esse tipo de exercício não exige que o aluno reflita sobre as palavras, 

ficando no nível da busca no dicionário. A utilização do dicionário para procura de 

palavras pelo aluno significa o aumento do conhecimento de novas palavras, 

expandindo assim o seu léxico. Esse fato pode auxiliar no desenvolvimento das 

proficiências em leitura e escrita, uma vez que o dicionário é uma obra didática e 

pragmática. (Biderman, 1998: 167). No entanto, Kleiman (1996: 67) afirma que “o 

uso do dicionário é o melhor método para aprendizagem de léxico apenas em dois 

casos: quando se trata do significado de palavras-chave, que ocorrem repetidas 

vezes no texto e cuja hiperlexicalização marca essa relevância, e quando se trata de 

itens lexicais cujo significado exato é essencial, sejam elementos-chave ou não.” 

A busca das palavras em questão será realizada, o aluno copiará os 

possíveis significados e não conseguirá reter por muito tempo esses significados, 

pois, como afirmou Kleiman (1996), “o nosso grau de familiaridade com uma palavra 

dependerá da freqüência e intimidade de nossa convivência com ela.” Portanto, 

nesse exemplo, o significado se perderá por falta de uso. 

 O exemplo (78) também propõe um trabalho com o significado de palavras 

descontextualizadas, no entanto, são palavras que estão em desuso – vitrola, 

aeroplano, patinete14, galocha, caneta-tinteiro, pó-de-arroz, bibelô, cristaleira, ruge. 

O exercício sugere uma abordagem diferente da feita no exemplo (77), pois o aluno 

vai perguntar às pessoas mais velhas ou procurar no dicionário o significado dessas 

palavras e é sugerida uma discussão sobre o motivo pelo qual essas palavras 

deixaram de ser usadas. É importante ressaltar que, embora seja um estudo de 

palavras descontextualizadas, o aluno é induzido a pensar por que elas não estão 

                                                 
14 Vale ressaltar que a palavra “patinete” não está em desuso. Patinete é um brinquedo muito popular 
entre as crianças e os adolescentes e, por isso, hoje, está sendo bastante comercializado. 
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sendo mais usadas, podendo aproveitar a discussão com as pessoas mais velhas 

como uma forma de entender o uso dessas palavras.  

Esse exemplo também utiliza as palavras fora de contexto; mesmo 

apresentando uma abordagem um pouco diferente, o exercício em questão peca por 

não trabalhar o contexto. Mesmo que a idéia não seja transformar essas palavras 

num vocabulário ativo (como é normalmente o estudo de significado de palavras), o 

aluno vai saber o significado de cada uma delas, mas talvez não compreenda o seu 

uso. 

 O exemplo (79) também propõe o trabalho com o significado de palavras, 

porém, nesse caso, as palavras estão inseridas num texto. É solicitado ao aluno que 

retire as palavras desconhecidas do texto, tentando adivinhar o significado e depois 

consultar o dicionário para confirmar o sentido. Vejamos o exemplo abaixo: 

(79) 

Releia o texto e escreva todas as palavras que você não conhece. Veja as frases onde elas 
estão e tente saber o que significam. Depois consulte o dicionário para confirmar o sentido. 
 
Palavras do texto que não 
conheço 

O que acho que significam O que diz o dicionário 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Coleção Rosa-dos-Ventos, vol. 3, p. 79) 
 

 No exemplo (79), além de ser estudado o significado da palavra, é estudado 

também o processo de inferência lexical ao ser solicitado ao aluno que ele 

estabeleça um sentido para a palavra indicada – O que acho que significam. A 

inferência lexical pode substituir a busca no dicionário, dependendo do contexto em 

que a palavra esteja inserida e do conhecimento prévio do aluno. “Ensinar a 

inferência lexical como conteúdo consiste em, primeiro, conscientizar o aluno da 
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necessidade de adivinhação para aprender novo vocabulário, mediante a 

conceitualização do processo de inferência e, segundo,  analisar tipos de pistas 

lexicais para a adivinhação, ou inferência, de palavras desconhecidas.”(Kleiman, 

1996: 73). 

 Esse exemplo faz uso das palavras com significado desconhecido retiradas 

de um texto, no entanto, quando é estudado o significado dessas palavras, elas 

estão descontextualizadas. Se por um lado existe um avanço, quando as palavras 

estão inseridas no texto, existe um retrocesso, quando o significado é trabalhado de 

forma alheia a um contexto.  

 

2) Leitura de verbetes como suporte para compreensão de textos verbais e 
não-verbais 

“Rios sem discurso15 

(...) Em situação de poço, a água equivale 
a uma palavra em situação dicionária: 

isolada, estanque no poço dela mesma, 
e porque assim estanque, estancada; (...)” 

 
João Cabral de Melo Neto 

 
 

 A próxima estratégia discursiva a ser analisada é Leitura de verbetes como 

suporte para compreensão de textos verbais e não-verbais, com a ocorrência de 27 

exercícios. Essa estratégia se caracteriza por apresentar no verbete uma 

possibilidade de solucionar exercícios através de uma leitura-interpretativa: retirando 

do poço do dicionário as palavras e colocando-as em situação de uso, elas ganham 

vida, deixando de serem estanques.   

A ação de nomear, dar algum significado, ou seja, responder a pergunta “o 

que é X?” ou “o que significa X?” refere-se a uma operação metalingüística corrente. 

“Um ato de linguagem cotidiano que corresponde provavelmente aos universais 

                                                 
15 Poema retirado do livro A educação pela pedra de João Cabral de Melo Neto. 
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culturais, na medida em que todas as línguas têm meios para elaborar tais 

perguntas” (Passeggi, 1991: 192) e suas respectivas respostas, não são aleatórias, 

“mas manifestam formas recorrentes para cada X, e estas formas constituem a 

estruturação cultural da significação, uma espécie de ‘definição popular’ ou 

‘espontânea’ que fundamenta a prática da definição lexicográfica.” 

 Segundo Biderman (1984: 32), "a definição de um vocábulo vem a ser uma 

paráfrase de uma palavra, equivalente a ela semanticamente. Essa paráfrase deve 

ser redigida em linguagem simples, escorreita e ter sido formulada utilizando-se 

palavras muito freqüentes na língua, preferivelmente lexemas que façam parte do 

vocabulário básico." 

 No âmbito dos estudos lexicográficos, o verbete corresponde a essa 

“definição popular ou espontânea” um pouco mais elaborada e registrada num 

dicionário, enciclopédia ou glossário. O verbete apresenta uma reunião de acepções 

(significações) e exemplos e, em alguns casos, a categoria gramatical, o gênero, a 

área, a fonte, a data, entre outros. Portanto, como define Biderman (1984: 33), 

verbete é "o texto de uma palavra-entrada de um dicionário, inclusive ela própria". 

Sendo o verbete um texto, do qual é possível extrair várias informações, 

esses exercícios vão além de uma simples leitura, pois instigam o aluno a elaborar 

inferências, suposições, de maneira que possam compreender o texto, chegando às 

respostas das questões que seguem. Vejamos alguns exemplos: 

(80) 

2- Leia os verbetes: 

lago  
s.m.1. Extensão de água cercada de terra por todos os 
lados. 2. Tanque grande construído em jardim: No meio 
deste jardim há um lago com peixinhos. 
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lagoa  
s.f.  1. Lago pequeno. [No Brasil é comum chamar 
qualquer lago de lagoa.] 2. Porção de água parada: À 
noite os sapos coaxam à beira das lagoas. 
 

mar  
s.m. A massa de água salgada do globo terrestre; 
oceano. 
Dicionário Aurélio infantil da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p. 

115. 

 

Se a menina já tivesse lido no dicionário e aprendido o que é mar e o que é lagoa, em vez 
de inventar a resposta, ela responderia de outra forma a esta pergunta do pai: 
“Qual é a diferença entre mar e lagoa?” 
Como ela responderia? 
                                            (Português: uma proposta para o letramento, vol. 4, p. 137) 
 
(81) 

1- A Vaca Moncha estava pachorrentamente mascando umas palhas de milho quando 
Emília e a Rãzinha chegaram para reformá-la. 
 
Leia os verbetes pachorra  e  pachorrento: 
pachorra 
s.f. 1. Vagar, lentidão. 
2. Paciência. 

pachorrento 
adj. 1. Molenga, vagaroso, 
lento. 2. Que revela pachorra.  

Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 1992, p. 822. 
 
Agora, explique: de que modo a Vaca Moncha estava mascando as palhas de milho? 
       

        (Português: uma proposta para o letramento, vol. 2, p. 195) 
   

O exemplo (80) apresenta três verbetes – lago, lagoa e mar – retirados do 

Dicionário Aurélio infantil da língua portuguesa para serem lidos. Logo após, a 

autora faz um comentário sobre uma menina que saberia responder a pergunta do 

pai sobre a diferença entre a lagoa e o mar se tivesse lido o que diz o dicionário, em 

vez de inventar uma resposta. Assim, a autora pergunta como ela responderia 

depois de ler os verbetes acima.  

Esse exercício faz parte da seção Vocabulário que se baseia no texto  “O mar 

e a lagoa” de Ziraldo. Nesse texto, a menina responde ao pai o seguinte sobre a 

diferença entre mar e lagoa: “É que mar pula e lagoa não pula.” Mais adiante, o 
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texto continua: “Viu? Algum adulto  seria capaz de inventar uma diferença dessas? 

Só criança é capaz de observar as coisas com os olhos de primeira vez.” A pergunta 

do exercício, “Como ela responderia?”, parece ofuscar a sagacidade da resposta da 

menina, uma vez que sua resposta não está errada. No texto, “O mar e a lagoa”, é 

fornecida ao leitor a informação de que a menina não sabia ler, então como poderia 

pesquisar no dicionário? A menina observou as diferenças entre o mar e a lagoa e 

respondeu a pergunta do pai, usando o seu conhecimento prévio. No entanto, 

pensando no trabalho com o dicionário, com o sentido denotativo das palavras mar 

e lagoa, que é o objetivo do exercício, revemos nossa posição e acreditamos que 

esse exercício recupera as informações do texto “O mar e a lagoa” e utiliza o 

verbete como texto que possibilita a resolução da pergunta “Como ela responderia?” 

Segundo a tipologia de perguntas de compreensão textual de Marcuschi 

(2001: 52), essa pergunta é do tipo objetiva por “indagar sobre conteúdos 

objetivamente inscritos no texto, numa atividade de pura decodificação. A resposta 

acha-se centrada no texto.” 

 No exemplo (81), é descrita uma situação na qual a Vaca Moncha 

pachorrentamente masca umas palhas de milho, quando Emília e a Rãzinha 

chegam para reformá-la. São apresentados dois verbetes – pachorra e pachorrento 

– retirados do Dicionário da língua portuguesa, seguidos da indagação: “Explique de 

que modo a Vaca Moncha estava mascando as palhas?” É necessário que o aluno  

entenda os sentidos dos verbetes e una à descrição da situação para entender de 

que modo a Vaca mascava as palhas.  

 Essa pergunta que, segundo a tipologia de Marcuschi (2001), é do tipo 

“objetiva”, leva o aluno a tentar inferir o significado de “pachorrentamente”, através 

da leitura dos verbetes “pachorra” e “pachorrento” e responder a pergunta. Com a 
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ajuda do professor, ele pode perceber que essas três palavras possuem o mesmo 

radical, com sufixos diferentes e que estão no mesmo campo semântico. Assim, 

além de interpretação textual, esse exercício ainda possibilita ao professor lançar 

um estudo sobre família de palavras. 

 (82) 

1. Observe ao lado o sentido da palavra “água”.  
Á. gua. s. f. 1. Líquido incolor e inodoro. 2. A parte líquida do globo [...]. 
   Minidicionário Luft. São Paulo, Ática, 1998. 
2. Escreva que outros significados as palavras assumiram nas frases:  
 

 

3. Por que, nas situações acima, a palavra “água” tem significados diferentes? 
4. Em qual dos casos a palavra “água” está sendo usada em seu sentido próprio? Em qual 
deles está sendo usada num sentido produzido pela circunstância? 

a) O barco está fazendo água. 
b) “Água?... Um líquido incolor...” 

          (Vivência e Construção, vol. 3, p. 52) 

No exemplo (82), as quatro questões trabalham os sentidos conotativo e 

denotativo da palavra “água”. Inicialmente, na pergunta 1, é dado o verbete água, 

retirado do Minidicionário Luft, com a instrução de que o aluno observe o sentido da 

palavra em questão. Na questão 2, são apresentadas duas ilustrações em que a 

água aparece como foco principal, solicitando ao aluno outros significados da 

palavra água que correspondam às ilustrações. Na pergunta 3,  indaga-se por que o 

termo “água” assumiu diferentes sentidos na situações acima. Por fim, na questão 

quatro, são mostradas duas frases, solicitando ao aluno que responda em qual a 
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palavra é usada em sentido próprio e em qual é usada com um sentido produzido 

pela circunstância.  

 O objetivo desse exercício é comparar e entender os vários sentidos da 

palavra “água”, por isso, são fornecidas algumas situações de uso, nas quais o 

termo incorpora significados diferentes. 

 A questão 2, “Escreva que outros significados as palavras assumiram nas 

frases: ‘Pulem, o barco está fazendo água!’ e ‘Nossos planos foram por água 

abaixo!’”, apresenta duas possibilidades de uso diferentes e que não estão 

presentes no verbete “água” supracitado. Na primeira frase, “Pulem, o barco está 

fazendo água!”, o termo água assume o sentido de afundar. O barco está furado, 

entrando água, conseqüentemente, afundará. Na segunda frase, “Nossos planos 

foram por água abaixo!”, a palavra água também assume o sentido conotativo, 

significando que os planos não deram certo. 

 Usando a tipologia de Marcuschi (2001: 52), a questão dois é do tipo 

inferencial, pois exige do aluno conhecimentos textuais, contextuais e 

enciclopédicos, bem como regras inferenciais e análise crítica para busca de 

respostas. É necessário que o aluno entenda os possíveis sentidos para 

compreender os usos conotativos das ilustrações e por que acontece a permuta de 

sentidos, uma vez que no dicionário apenas é sugerido o sentido denotativo. 

 A pergunta 3, “Por que, nas situações acima, a palavra “água” tem 

significados diferentes?” parece ser a repetição da anterior, pois se na questão dois 

já são solicitados os outros significados da palavra “água”, certamente, para 

respondê-la, o aluno precisa saber que elas possuem significados diferentes. 

Segundo a tipologia de perguntas de compreensão, essa seria do tipo “A cor do 
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cavalo branco de Napoleão”, por apresentar uma abordagem óbvia, sem a mínima 

perspicácia. 

 E, por fim, a questão 4 “Em qual dos casos a palavra “água” está sendo 

usada em seu sentido próprio? Em qual deles está sendo usada num sentido 

produzido pela circunstância? ‘O barco está fazendo água.’ e ‘Água?... Um líquido 

incolor...’” também não oferece nenhuma dificuldade. O aluno, ao chegar na última 

questão, já conhecerá as possibilidades de uso da palavra ‘água’, pelo menos nos 

casos referidos, assim essa pergunta não oferece nenhuma dificuldade. Ele apenas 

irá buscar no texto – o verbete – a resposta. Portanto, essa pergunta é objetiva.  

  
(83) 

 

 

 

No quadro abaixo, você tem o significado da palavra guaraná, tirado do dicionário: 

Guaraná – s.m. 1. Arbusto do Brasil, de cujas sementes se faz refresco. 2. O refresco 
feito dessas sementes. 
Leia o significado do dicionário, compare com a propaganda e responda: 

a) Por que a mão que segura a garrafa sai de dentro do mapa do Brasil? 
b) O que o autor da propaganda quis dizer com essa cena? 

(Linguagem Viva, vol. 2, p. 97) 
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O exemplo (83) mostra um texto publicitário do refrigerante Guaraná 

Antarctica, no qual uma mão, segurando uma garrafa desse refrigerante, sai do 

mapa do Brasil. São apresentados o verbete guaraná e duas perguntas: “a) Por que 

a mão que  segura a garrafa sai de dentro do mapa do Brasil? e b) O que o autor da 

propaganda quis dizer com essa cena?”. É necessário que o aluno leia o significado 

do dicionário, comparando com a propaganda para responder às perguntas. Nesse 

exemplo, existe a junção de informações do texto verbal e do não-verbal na 

construção total do sentido. 

Na tipologia de Marcuschi (2001), a primeira pergunta é do tipo objetiva, pois 

o aluno encontra a resposta diretamente no verbete. Quanto à segunda pergunta, 

no livro didático, encontramos a seguinte resposta: “Resposta pessoal do aluno.”. 

Nesse caso, a pergunta seria “subjetiva” por depender somente do aluno. No 

entanto, acreditamos que para essa pergunta existe uma única resposta, uma vez 

que o texto publicitário veicula uma mensagem persuasiva, com o fim de convencer 

o consumidor de que o produto é de boa qualidade e assim poder ser adquirido. 

Com isso, é necessário que o aluno possua essa informação, unida com aquelas 

presentes no texto do exercício, para deduzir a resposta. Portanto, essa pergunta é 

do tipo inferencial e não subjetiva como dito acima. 

Esses dois exemplos, (82) e (83), apresentam também no verbete uma 

possibilidade de extrair informações, respondendo a determinadas perguntas. 

Podemos afirmar que, tanto os exemplos (80) e (81), como os exemplos (82) e (83) 

propõem uma nova perspectiva de estudo com o dicionário. 
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Exercícios com dicionário na prática de produção textual 

 

 Os exercícios pertencentes ao eixo de produção textual se dividem em três 

estratégias discursivas: elaboração de dicionários e verbetes, retextualização e 

elaboração de texto. Esses exercícios possuem o objetivo de produzir algum texto, 

seja um verbete, um dicionário ou contar uma história. Apresentaremos, aqui, as 

análises das estratégias Elaboração de dicionários e verbetes, com 8 ocorrências e 

Retextualização, com 4 ocorrências. 

 

1) Elaboração de dicionários e verbetes 

 Os oito exercícios referentes a essa estratégia objetivam produzir dicionários 

e verbetes. Vejamos os exemplos: 

(84) 

Recorte, de jornais e revistas, as letras do alfabeto maiúsculo. Cole, em um caderno novo, 
cada letra, na ordem alfabética, passando duas páginas de uma para outra. Cole a letra no 
canto superior direito da página. Agora, o caderno está pronto para se transformar no seu 
dicionário particular. Recorte, das revistas e dos jornais, dez palavras das quais você não 
sabe o significado. Cole-as, no caderno, na página da letra inicial. Procure, no dicionário, o 
significado dessas palavras. Escreva, no caderno, o significado que você encontrou para 
cada uma delas. 
 

                    (Programa de Aceleração da Aprendizagem - Módulo Introdutório, p. 86) 
 

 

(85) 

4. Vamos criar um pequeno dicionário de brinquedos?   
Abra o livro na página 73 e leia as respostas que os seus quatro colegas deram, quando você 
perguntou de que brinquedos eles gostavam mais. 
Observe qual é a primeira letra do nome de cada brinquedo e pinte-a neste quadro do alfabeto: 

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V X Z
 
Escreva os nomes dos brinquedos na ordem em que eles aparecem no quadro do alfabeto. 
Depois, desenhe os brinquedos na frente de cada nome. 
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(Os Caminhos da Língua Portuguesa, vol. 1, p. 76) 

 

 O exemplo (84) ensina ao aluno transformar um simples caderno em um 

dicionário que depois poderá ser usado para consulta particular. É necessário 

procurar todas as letras do alfabeto em jornais e revistas, procurar palavras de que 

não se sabe o significado e colar nas páginas, por fim, procurar em outro dicionário 

os significados dessas palavras e escrevê-los. Com isso, o caderno se transformou 

em um dicionário.  

Nesse caso, o dicionário é confeccionado, mas os verbetes são copiados de 

outros dicionários, não existindo a elaboração propriamente dita. Entretanto, esse 

exercício ensina ao aluno o que é o dicionário, uma vez que ele vai transformar um 

caderno numa obra lexicográfica. De qualquer forma, o professor poderia orientar o 
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aluno para que escreva a definição com as suas próprias palavras. Essa atividade 

pode ser feita durante todo o ano, ajudando a criar o hábito de consulta do 

dicionário e também de elaboração de textos. 

 O exemplo (85) sugere a elaboração de um pequeno dicionário de 

brinquedos a partir de respostas dos próprios alunos dadas em outra questão. Os 

alunos observam qual a primeira letra de cada brinquedo, pintam no alfabeto e 

depois copiam no dicionário. Por fim, desenham o brinquedo.  

 Um pouco diferente do exemplo anterior, esse exemplo pede o significado 

dos brinquedos na forma de desenho. Mesmo que o aluno não escreva o 

significado, é necessário que ele conheça o brinquedo em questão, para poder 

desenhá-lo. 

 Uma outra estratégia utilizada é a elaboração de verbetes. Retomamos aqui o 

conceito de verbete defendido por Biderman (1984: 33), o verbete é “o texto de uma 

palavra-entrada de um dicionário, inclusive ela própria”. Refere-se à ação de 

nomear, dar algum significado, ou seja, responder a pergunta “o que é X?” ou “o que 

é Y?”, correspondendo a uma operação metalingüística.  

O exemplo (86) apresenta um pequeno dicionário de gírias do futebol e 

solicita que o aluno acrescente alguma gíria, caso ele conheça, no dicionário. Além 

de trabalhar com a produção de um gênero textual pouco utilizado como o verbete, 

esse exercício insere nos estudos de língua portuguesa uma variedade da língua, a 

gíria. 

 Esse tipo de exercício corresponde a um novo modo de estudo com o 

dicionário, a produção textual. Nesse caso específico, o aluno vai aproveitar uma 

gíria que ele já conhece e vai acrescentá-la no “Pequeno Dicionário Ilustrado do 

Futebol”. Vejamos o exemplo a seguir: 
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(86) 
Você conhece alguma gíria característica de um jogo de futebol? Se conhecer, acrescente-a 
no Pequeno Dicionário do Futebol, não se esquecendo de escrever o significado. 
 

 
 

    (Linguagem Viva, vol. 4, p. 18) 

(87) 

Os dicionários trazem o significado das palavras. Há alguns escritores, no entanto, que 
preferem criar definições poéticas ou engraçadas para as palavras. Veja só como o poeta 
José Paulo Paes definiu nuvem:  
“Nuvem é algodão que chove.” 
2. Agora, invente uma definição para: 

a. Lua: 
b. Vento: 

(Novo Caminho, vol. 2, p. 11) 
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 O exemplo (87) fala de alguns escritores que criam definições diferentes 

daquelas encontradas nos dicionários, são definições engraçadas ou poéticas. O 

exercício cita o caso de José Paulo Paes, exemplificando com o verbete “Nuvem é 

algodão que chove”, e solicita ao aluno que escreva definições dos termos lua e 

vento. Esse exercício propõe a elaboração de verbetes, usando uma linguagem 

poética. Levando em consideração a tipologia defendida por Faulstich (1995), citada 

no capítulo um, nesse exemplo, podemos dizer que os verbetes pertencem a um 

dicionário do tipo especial. Esse exercício, além de sugerir uma produção textual, 

estuda o tipo especial de dicionário. Vale ressaltar que essa observação também é 

válida para o exemplo (86) que utiliza um dicionário de gírias. 

 

2) Retextualização 

 A estratégia discursiva Retextualização possui quatro ocorrências e tem 

como objetivo retextualizar algum termo, ou seja, a partir de um significado 

estabelecido é solicitada a produção de uma ilustração. Adotamos a proposta de 

retextualização defendida por Marcuschi (2001a: 46). Vejamos os exemplos 

correspondentes a essa categoria: 

(88) 

2. Procure no dicionário o significado das palavras “fauna” e “flora”. Registre no quadro 
abaixo, por meio de desenho, o significado que você encontrou. 
 

Fauna Flora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (Vivência e Construção, vol. 3, p. 196) 
 



 105

(89) 

5. Converse com os seus colegas sobre a “alegria” e depois escreva o que ela significa para 
você, como se fosse um verbete de dicionário. Faça um desenho para o seu verbete. 

       (Os Caminhos da Língua Portuguesa, vol. 2, p. 53) 
 

 

Segundo Marcuschi (2001a: 46), retextualização é o processo de “tradução” 

de uma modalidade de língua para outra modalidade. No caso específico dos 

exemplos (88) e (89), é traduzido um texto escrito para um ilustrado, do verbal para 

o não-verbal. 

 No exemplo (88), é solicitado ao aluno que procure no dicionário o significado 

das palavras ‘fauna’ e ‘flora’ e faça um desenho correspondente ao significado 

encontrado. Nesse exercício, o aluno vai aproveitar as informações encontradas no 

dicionário e elabora um desenho, registrando o significado. É necessário que o 

aluno entenda o que são “fauna” e “flora” para poder concluir a atividade. Esse 

exercício apresenta apenas o processo de transposição das informações escritas no 

dicionário para um desenho elaborado pelo aluno. 

 No exemplo (89), é proposto ao aluno que converse com os colegas sobre o 

que é “alegria”, e depois produza um verbete com o que “alegria” significa para o 

aluno e, por fim, faça um desenho. Nesse caso, tanto a elaboração textual como a 

elaboração não-verbal são de responsabilidade do aluno. 

 O processo de elaboração textual inicia e finaliza no aluno. Esse tipo de 

exercício faz com que os alunos promovam discussões sobre um determinado 

assunto, redijam o verbete e produzam um desenho. Ao mesmo tempo, são 

trabalhadas as habilidades da fala, da escrita e da ilustração. Portanto, é um 

exercício que merece relevância. 
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 Encerrando a análise das estratégias discursivas do eixo de Produção 

Textual, ficamos com a crença de que essa proposta de estudo com o dicionário no 

livro didático, com o desenvolvimento de trabalhos com a produção de textos 

verbais, bem como os não-verbais, é eficaz. 

 

Exercícios com dicionário na prática de análise lingüística 

  

 O eixo “Análise Lingüística” é dividido em cinco estratégias discursivas: 

explicação da ordem alfabética, com 47 ocorrências, explicação do uso do 

dicionário, com 21 ocorrências, formação de palavras, com 14 ocorrências, 

conferência da ortografia, com 3 ocorrências e indicação do gênero da palavra, com 

1 ocorrência. 

 Nesse eixo, as atividades são de caráter reflexivo e analítico, entendendo a 

língua como um objeto tanto de uso, como de reflexão. Segundo os PCN (1998: 78), 

as atividades de análise lingüística apóiam-se em dois fatores: 

1) a capacidade humana de refletir, analisar, pensar sobre os fatos e os 

fenômenos da linguagem; e 

2) a propriedade que a linguagem tem de poder referir-se a si mesma, de falar 

sobre a própria linguagem. 

Esses dois fatores possibilitam a realização de um objetivo principal, 

“melhorar a capacidade de compreensão e expressão dos alunos, em situações de 

comunicação tanto escrita como oral.” (PCN, 1998: 78). 
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1) Explicação da ordem alfabética 

 Os exercícios referentes a essa estratégia objetivam ensinar a ordem 

alfabética, utilizando o dicionário como recurso didático. Em geral, esses exercícios 

apresentam várias palavras e solicitam ao aluno que as copie em ordem alfabética, 

bem como, indagam por que uma palavra aparece no dicionário antes de outra. 

Vejamos alguns exemplos: 

(90)  

1- Reveja a parte do dicionário em que aparece o verbete lenda: 
 
leme 
sm.Peça que fica na parte traseira da 
embarcação, e que serve para dar-lhe 
direção: O marinheiro governou o  
leme com cuidado, evitando os  
rochedos. 
lenço 
sm.Pedaço quadrado de tecido que serve 
para agasalhar a cabeça, o pescoço, limpar 
o nariz, etc. 
lenda 
sf. Narração de fatos que vão sendo 
modificados  
ou criados pela fantasia do povo: A lenda  
do Negrinho do Pastoreio é muito  
conhecida no Rio Grande do Sul. 
lenha 
sf. Cada um dos pedaços de troncos e de  
galhos de árvores usados para alimentar 
o fogo de fogão, fogueira, etc.: A lenha  
que não está bem seca produz muita fumaça. 
lenhoso 
adj. Que é da natureza da madeira; que se 
compõe de madeira: As plantas lenhosas são 
as que têm o tronco formado por fibras mais 
duras. 
 
 
Você já sabe: 
Nos dicionários, as palavras são apresentadas em ordem alfabética. 
Responda às perguntas: 
Por que a palavra leme aparece antes da palavra lenda? 
Por que a palavra lenha aparece depois da palavra lenda? 
Por que a palavra lenço aparece antes da palavra lenda? 
Por que a palavra lenhoso aparece depois da palavra lenha? 

           (Português: uma proposta para o letramento, vol. 3, p. 156-157) 
 

(91)  
 
Os dicionários trazem as palavras em ordem alfabética para facilitar a consulta. 
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1. Revise a ordem alfabética das palavras, procurando no texto Era uma vez... palavras 
que comecem com cada uma das letras do alfabeto: 
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z 

   (Novo Caminho, vol. 2, p. 11) 
 

 

O exemplo (90) reproduz uma página de um dicionário de maneira que o 

aluno possa perceber a ordem alfabética das palavras e solicita  que ele responda 

por que uma palavra vem antes de outra no dicionário, embora elas comecem com 

a mesma letra. O aluno irá perceber que a ordem alfabética, dentro do dicionário, 

vale não somente para a primeira letra, mas também para todas as outras da 

palavra. Esse tipo de exercício pode ser mais um recurso, utilizado pelo professor, 

para os alunos que ainda estão sendo alfabetizados ou permanecem com alguma 

dúvida com relação à ordem alfabética. 

 No exemplo (91), o autor também afirma que os dicionários trazem as 

palavras em ordem alfabética, facilitando a procura do consulente. É solicitado ao 

aluno que procure no texto, “Era uma vez...” de Liliana Iacocca, palavras que 

comecem com as letras do alfabeto, de maneira que seja possível a revisão da 

ordem alfabética.  

 Os exemplos (90) e (91), embora tenham o mesmo objetivo, apresentam 

diferentes estratégias de ensino. No primeiro, é necessário que o aluno já tenha 

noção da ordem alfabética, para poder entender por que uma palavra vem antes de 

outra no dicionário. Já no segundo, como é apresentado o alfabeto completo, o 

aluno pode apenas copiar as palavras do texto, sem refletir sobre a ordem correta – 

aspecto que representa uma falha. Mesmo o exemplo (91) apresentando essa falha, 

os dois exemplos ajudam, tanto o aluno, por apresentar as letras em ordem 

alfabética, como o professor, que pode usar o dicionário em sua prática em sala de 

aula, como um recurso didático. 
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2) Explicação do uso do dicionário 

 Nessa estratégia discursiva, os exercícios possuem o intuito de ensinar como 

o aluno pode usar o dicionário, entendendo que é uma obra de grande importância 

para o estudo.  

No exemplo (92), o autor explica como uma palavra vai aparecer no 

dicionário. O aluno não vai encontrar nem maluquinha e nem flutuavam, pois os 

substantivos não são descritos com nenhum tipo de desinência, mas na forma de 

item lexical. No caso dos verbos, são citados no dicionário sem flexões, aparecendo 

na forma infinitiva. Após a explicação, sugere ao aluno uma atividade semelhante à 

explicação, “Vamos treinar? Escreva as palavras abaixo na forma em que elas 

aparecem no dicionário.”. É necessário que ele escreva as palavras da maneira 

como elas aparecem no dicionário, seguindo as instruções. 

Vejamos o exemplo abaixo: 

 

(92)  

Se você procurar a palavra maluquinha no dicionário, não vai encontrar. 
Você encontrará maluco (no masculino e sem a terminação -inha). 
Se você procurar flutuavam, também não vai encontrar. 
No dicionário você encontrará a forma flutuar. 
Por que isso acontece? 
Por economia de espaço. 
Se os dicionários contivessem todas as palavras da língua, com todas as variações, eles 
seriam livros imensos e pesados. 

• Vamos treinar? Escreva as palavras abaixo na forma em que elas aparecem no 
dicionário. 

Veja o exemplo: 
   varinha → vara 

   trabalhava → trabalhar 
incríveis                                                desaparecia 
saíam         lenços 
cosquinha       macias 
senhoras       são 
                (Novo Caminho, vol. 2, p. 82)  
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(93) 

 

1. Qual é a sexta palavra que aparece nessa página de dicionário? 
2.  Leia em voz alta o que se diz da palavra criança. 
3.  Que palavra aparece entre cozido e crânio? 
4.  Que palavra fica entre creme e crescer? 
5. Pinte de amarelo a penúltima palavra da página do dicionário. 

    (Novo Caminho, vol. 1, p. 113) 
 

 O exemplo (93) reproduz uma página do Dicionário da Língua Portuguesa – 

Infantil – Ilustrado, na qual existem duas mãos apontando para as primeira e última 

palavras da página e logo abaixo a respectiva explicação, acrescentando ainda um 

pouco da ordem alfabética. Por fim, são sugeridas ao aluno cinco questões 

referentes ao uso do dicionário, enfatizando a ordem alfabética. 
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 A importância desse tipo de exercício diz respeito ao conhecimento do 

dicionário por parte dos alunos. No caso específico do exemplo (93), que está no 

livro da 1a. série do Ensino Fundamental I, esse exercício vai atingir alunos que, em 

tese, já foram alfabetizados ou estão sendo alfabetizados e assim já podem utilizar 

o dicionário. Outro ponto que nos parece relevante diz respeito às ilustrações, pois 

entre suas várias funções, aqui, favorecem o aprendizado, pois como afirmou 

Biderman (1996: 39), “a criança ainda não dispõe de capacidade de abstração 

nessa fase de seu desenvolvimento, não sendo sua mente capaz de operar o 

processo de generalização imprescindível na categorização lingüística dos 

referentes do universo.”. 

 É importante também salientar que, em alguns dicionários, não há uma 

seção cujo objetivo são as explicações sobre como usar tal obra, sua estrutura, nem 

mesmo as informações que compõem o verbete. Portanto, os exercícios que 

compõem essa estratégia são de grande importância no processo de ensino-

aprendizagem do aluno, principalmente, o da série inicial. 

Concluída a análise das estratégias discursivas, ficamos com a certeza de 

que o espaço reservado para o dicionário no livro didático é o de sanar dúvidas de 

significado de palavras, sejam contextualizadas ou descontextualizadas. É verdade 

que coletamos exercícios que parecem ser eficazes, como o exemplo (82), com o 

trabalho de interpretação textual a partir de um verbete e o exemplo (85), na 

elaboração de texto, no entanto, se observamos os números da Tabela 2, podemos 

perceber o quanto o estudo do significado ainda persiste. 

  Mesmo os autores dos livros didáticos ainda elaborando esses exercícios, 

envolvendo o dicionário, o professor pode tentar mudar essa prática, transformando 
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um pouco esses exercícios que insistem na eterna busca de significado de palavras 

contextualizadas e descontextualizadas. 
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Considerações Finais 

 

 Na Introdução desta pesquisa, elencamos os seguintes objetivos: 1) verificar 

qual espaço está sendo reservado ao dicionário de língua portuguesa nos primeiro e 

segundo ciclos do Ensino Fundamental I, 2) verificar como está sendo tratado o 

dicionário nos livros didáticos adotados nas escolas dos primeiro e segundo ciclos 

do Ensino Fundamental I selecionadas para esta pesquisa e 3) verificar como os 

professores dos primeiros ciclos do Ensino Fundamental estão conduzindo o 

trabalho com o dicionário em sala de aula. 

 No capítulo 1, “Dicionário: definição e tipologia”, foi possível observar que, 

dos 34 livros didáticos analisados, apenas cinco apresentam o conceito de 

dicionário. Esse conceito veicula a imagem do dicionário como uma obra de 

consulta, organizada por ordem alfabética, sobre os significados das palavras de 
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uma determinada língua. Com relação aos tipos de dicionários, elencados por 

Faulstich (1995) e Biderman (1984), usados na sala de aula, observamos que, 

exceto o “Mini Aurélio”, que representa a grande maioria, ainda é utilizado um 

dicionário do tipo especial, seja um de ciência ou um de folclore. E, por fim, nesse 

capítulo, verificamos também essa mesma tipologia no livro didático. Constatamos 

que dos 244 exercícios catalogados, apenas 7 trabalham com outro tipo de 

dicionário: seis são dicionários do tipo especial e um é um dicionário ilustrado. 

 Esses números revelaram que o dicionário, trazido no livro didático, é uma 

obra de consulta para a busca do significado e da ortografia das palavras. E ainda 

no livro didático, quase a totalidade dos exercícios trabalha o dicionário de língua 

portuguesa e que os professores, em sua maioria, também só utilizam em sala o de 

língua portuguesa. 

 No capítulo 2, “Dicionário na sala de aula”, verificamos que a escolha do 

dicionário pelas escolas particulares é feita pelas coordenação e direção. O 

professor pode até opinar sobre as obras (livros didáticos e dicionários) que utilizou 

durante o ano letivo, porém a seleção é de responsabilidade, como dito acima, da 

coordenação e direção. Observamos também que existe uma preocupação em 

escolher o dicionário mais adequado para os alunos, de acordo com a série que 

estão cursando. Quanto à escola pública, os dicionários não foram escolhidos por 

professores, coordenadores ou diretores, foram selecionados e enviados 

diretamente para as escolas pelo MEC. 

 Antes de iniciar o estudo com o dicionário, o professor apresenta-o aos 

alunos. Com relação a esse fato, foi possível verificar que os professores ora 

começam o trabalho explicando a estrutura do dicionário (informações da capa, do 

autor, ordem alfabética), ora explicam o conceito e a importância dentro e fora de 
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sala de aula. Uma outra postura diz respeito ao estudo contextualizado através de 

uma atividade sobre definição. Ao passo que os alunos fazem a atividade, 

aprendem a manusear o dicionário. Concluindo este capítulo, observamos como o 

professor utiliza o dicionário em sala. Foi possível verificarmos que é usado para a 

busca do significado de palavras, em atividades elaboradas para tal fim ou no 

surgimento de algum vocábulo desconhecido, e para a conferência da ortografia dos 

termos. 

 O terceiro capítulo, “Avaliação de dicionários para escola pública”, investiga o 

que mudou na escola pública após a doação dos minidicionários. De um modo 

geral, foi unânime a postura dos professores quanto à facilitação no 

desenvolvimento das atividades, quando os alunos se sentiram donos das obras. 

Assim, cada aluno possuía um minidicionário, tornando o estudo mais consistente. 

 No quarto capítulo, “Exercícios com dicionário mais recorrentes no livro 

didático e em sala de aula”, pudemos observar que os maiores percentuais dizem 

respeito aos exercícios que solicitam o significado das palavras e aqueles que 

trabalham com interpretação textual, considerando o verbete como um texto. Outro 

ponto que merece relevância refere-se ao não-uso do exercício de cópia, deixando 

de lado uma atividade puramente mecânica que não exige do aluno criatividade ou 

conhecimento sobre algum assunto para concluí-la. Portanto, enquanto os 

exercícios sobre o significado das palavras persistem, os com interpretação textual 

ganham espaço e os de cópia perdem espaço. 

 No quinto e último capítulo, “Dicionário no livro didático”, verificamos que o 

dicionário aparece nos 3 eixos do ensino de língua portuguesa: Leitura, Produção 

textual e Análise lingüística. A maior porcentagem dos exercícios refere-se àqueles 

que solicitam o significado das palavras (47,5%), a segunda maior, a estratégia 
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Explicação da ordem alfabética, com 19,2% e a terceira, Leitura de verbetes como 

suporte para a compreensão de textos verbais e não-verbais, com 11,06%. Esses 

47,5% representam um ponto positivo, uma vez que o dicionário é uma obra de 

consulta. No entanto, o que nos chama a atenção é a maneira como esses 

exercícios são elaborados e aplicados em sala de aula, pois como vimos no capítulo 

4, os exercícios que solicitam o significado de palavras descontextualizadas 

(exemplo 72) são usados por mais de 50% dos professores entrevistados (Tabela 

1). Os outros dois números percentuais (19,2%) e (11,06%) também são 

representativos, pois utilizam o dicionário para tipos diferentes de exercícios. De um 

modo geral, o dicionário, no livro didático, é mais solicitado para o estudo do 

significado das palavras. Vale ressaltar que encontramos alguns exercícios sobre 

elaboração e interpretação textuais que indicam um bom trabalho com o dicionário. 

 Analisando detidamente o que cada capítulo revelou, chegamos à conclusão 

de que o dicionário é considerado por professores e alunos como uma obra para 

sanar dúvidas do significado e da ortografia das palavras. Postura, adotada também 

pelos livros didáticos, embora tenham sido catalogados alguns exercícios com 

outras possibilidades de estudo. 

 O importante é entendermos que o dicionário, antes de qualquer 

funcionalidade, é uma obra lexicográfica destinada à consulta, seja de significado, 

seja de ortografia das palavras. Entretanto, essa obra oferece outras possibilidades 

de uso, cabe aos professores se sensibilizarem e abrirem espaço em sua prática 

pedagógica para um trabalho mais completo e eficaz com o dicionário, esgotando 

todos os possíveis usos e, lembrando, principalmente, do dicionário como suporte 

no estudo e no desenvolvimento das proficiências em leitura e escrita. 
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 Sendo o uso do dicionário em sala de aula um assunto pouco pesquisado, 

pretendo dar continuidade a esse estudo, buscando aprofundá-lo. Vejamos alguns 

pontos que podem ser estudados: 

a) como e quais  abordagens com o dicionário podem levar ao desenvolvimento 

das proficiências em leitura e escrita; 

b) análise gradativa dos exercícios com o dicionário nos livros didáticos de cada 

ciclo do Ensino Fundamental I e II; 

c) elaboração e teste de exercícios referentes às estratégias discursivas de 

interpretação e produção textuais. 

d) análise dos dicionários virtuais, disponíveis na Web, procurando verificar qual 

sua função social: venda ou pesquisa. 
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ANEXO I 



 

Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Letras 

Programa de Pós-Graduação em Letras 
 
PARTE  2: Entrevista escrita – Escolas públicas e particulares 

 
I. Abaixo são apresentadas várias situações de ensino em que se usa o 

dicionário.  Leia-as e assinale aquelas que você emprega em suas aulas. 
 

1) Pinte com o lápis de cor, no texto, as palavras que você não conhece. Coloque-as em 
ordem alfabética e procure-as no dicionário. 
Escolha a palavra que você considera mais difícil. Escreva-a em um pedaço de papel. 
Em outro, escreva o significado. Dobre os papéis e entregue-os à professora. Ela vai 
misturar as respostas e distribuí-las aos alunos. Em seguida, a professora vai sortear um 
papel, ler a palavra e quem estiver com a resposta deve se manifestar. O aluno que 
escreveu a palavra dirá se a resposta está correta. Discuta com seus colegas sobre o 
significado das palavras e veja se o sentido é o mesmo que o usado no texto. 
 
USO ( )   NÃO USO ( )     
( ) Uso raramente                ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes          ( ) Uso sempre  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2) Veja no dicionário o sentido das palavras do título do poema de Mário Quintana. 
Canção – garoa 
Agora, dê outro título ao texto. 
Releia o poema e escreva na tabela as palavras que você não conhece. Depois use o 
dicionário para descobrir o que  querem dizer. 
 
Canção de garoa 
 
Em cima do meu telhado 
Pirulin lulin lulin 
Um anjo, todo molhado, 
Soluça no seu flautim. 
 
O relógio vai bater; 
As molas rangem sem fim. 
O retrato na parede 

Fica olhando para mim. 
 
E chove sem saber por quê... 
E tudo foi sempre assim! 
Parece que vou sofrer: 
Pirulin lulin lulin 
                                                    
Mário Quintana, Nariz de vidro 



 

Palavras que não conheço O que diz o dicionário 
 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente              ( ) Uso várias vezes     
( ) Uso poucas vezes        ( ) Uso sempre 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3) Imagine que você quer saber o significado das palavras destacadas nestas frases:  
A mulher está fatigada de tanto trabalhar. 
O vento desmoronou a velha casa. 
Qual delas aparecerá primeiro em um dicionário? 
Você encontrou a palavra “desmoronou” escrita exatamente dessa forma? Por quê? 
 

As palavras no dicionário aparecem sempre desta forma: 
• os verbos terminados em r →  desmoronar: 1. fazer vir abaixo; derribar; 2. vir  

abaixo, desabar 
• os substantivos e adjetivos no masculino e no singular → fatigado: 1. cansado; 2. 

aborrecido 
 
Observe o Vocabulário do final deste livro. Lá as palavras aparecem dessa forma também. 
 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente        ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes   ( ) Uso sempre 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4) Consulte o dicionário para relacionar as colunas. 

a  taxa    __ordem de pagamento bancário 
b  tacha   __imposto 
c  cheque   __chefe árabe 
d  xeque   __prego pequeno 
 
Agora, complete as frases de acordo com o significado das palavras acima. 
a) O valor do _____________ era alto. 
b) O menino furou o pé na ______________. 
c) O ______________ comprou uma fábrica. 
d) Pagamos a ______________ de inscrição. 
 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente         ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes   ( ) Uso sempre 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

5) Complete o quadro de famílias de palavras: 
 
Substantivos   Verbos 
O enjôo   enjoar 
O pulo   ____________ 
O grito                  ____________ 
A corrida  ____________ 
O choro  ____________ 
O riso   ____________ 
A alegria  ____________ 
 
Atenção! Consulte o dicionário, se necessário 
 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente          ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes     ( ) Uso sempre 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6) Procure no dicionário e escreva o significado: 

Argamassa – prumo – espessura – isolante – plaina – isolante 

USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente           ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes      ( ) Uso sempre 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7) Observe o trecho: 
 

Só queria saber quem foi a múmia que descobriu a pimenta! Quem descobriu os 
brócolis? A escarola? A berinjela? O nabo? Argh! 

a) Consulte o dicionário e descubra o verdadeiro significado da palavra múmia. Escreva-o. 
b) Por que será que o menino chamou o inventor da pimenta de múmia? O que ele quis dizer 

com isso? 
 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente            ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes       ( ) Uso sempre 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8) Pesquise o significado de “persistência” e forme uma frase com um dos sinônimos que 
encontrar. 
 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente             ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes        ( ) Uso sempre 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

9) Os dicionários trazem o significado das palavras. Há alguns escritores, no entanto, que 
preferem criar definições poéticas ou engraçadas para as palavras. Veja só como o poeta José 
Paulo Paes definiu nuvem:  
“Nuvem é algodão que chove.” 
 Agora, invente uma definição para: 

c. Lua: 
d. Vento: 

 
USO ( )   NÃO USO ( ) 
( ) Uso raramente               ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes          ( ) Uso sempre 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10) Às vezes, encontramos uma palavra em um texto e não sabemos o que ela significa. Os 
dicionários trazem as palavras mais usadas na nossa língua. Para ficar mais fácil encontrar as 
palavras que queremos, no dicionário elas aparecem em verbetes, em ordem alfabética. 
Escolha um destes verbetes e copie-o.  
 
       
 

   2
_________________________________________________ 
de despesas ou fatos diários. 4. Jornal  
que se publica diariamente. 
diarista s.2g. 1. Redator de diário. Adj. e  s. 2g. 
2. (Empregado) que ganha por dia de serviço prestado, ou 
cujo salário se calcula por dia; jornaleiro. 
diarréia s.f. Evacuação anormal, líquida e freqüente, causada 
por infecção ou irritação intestinal. diarréico adj. 
diáspora s.f. 1. (Hist.) Dispersão coletiva dos judeus, espec. 
a que se deu após a dominação romana. 2. (p. ext.) Dispersão 
de povos por motivo religiosos ou políticos. 
diatérmico adj. Que (corpo) transmite facilmente o calor. 
diatribe s.f. 1. Crítica severa. 2. Escrito violento; libelo. 
dica  s.f. (gír.) Indicação; informação, sugestão. 
dição ou dicção s.f. Maneira de pronunciar as palavras; 
articulação. 
dicaz adj. Mordaz, sarcástico; satírico. dicacidade s.f. 
Superlat. abs. sint.: dicacíssimo. 
Dichote s.m. Dito irônico; remoque; dictério. 
 

USO ( )   NÃO USO ( )              
( ) Uso raramente           ( ) Uso várias vezes 
( ) Uso poucas vezes      ( ) Uso sempre 
 

 

Diarista



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 



 

Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Letras 

Programa de Pós-Graduação em Letras 
 
Escola:____________________________________________________________________ 
Professor:__________________________________________________________________ 
Série:______________________________________________________________________ 
Número de alunos:__________________________________________________________ 

 
 
 
 

PARTE 1: Entrevista oral – Escola pública 
 

1. Você usa o dicionário em suas aulas? Com que freqüência? 
 
2. Como você apresenta o dicionário aos seus alunos?  (Sobre a estrutura, as partes que o 

compõem.) 
 
3. Que tipos de dicionário você conhece? Quais os que você usa em suas aulas? 
 
4. No dia-a-dia dos seus alunos, quando o dicionário é usado? 
 
5. No seu dia-a-dia, quando o dicionário é usado? 
 
6. O MEC doou dicionários para todos os alunos do Ensino Fundamental I. 
a) Em que esta atitude auxilia a prática dos professores? 

 
b) Em sua sala de aula, esta doação causou alguma mudança? Quais? 
 
c) Como os seus alunos estão tratando os dicionários que receberam? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



 

Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Letras 

Programa de Pós-Graduação em Letras 
 
Escola:____________________________________________________________________ 
Professor:__________________________________________________________________ 
Série:______________________________________________________________________ 
Número de alunos:__________________________________________________________ 

 
 
 
 

PARTE 1: Entrevista oral – Escola particular 
 
 

1. Você usa o dicionário em suas aulas? Com que freqüência? 
 

2. Como você apresenta o dicionário aos seus alunos?  (Sobre a estrutura, as partes que o 
compõem.) 

 
3. Que tipos de dicionário você conhece? Quais os que você usa em suas aulas? 

 
4. No dia-a-dia dos seus alunos, quando o dicionário é usado? 

 
5. No seu dia-a-dia, quando o dicionário é usado? 

 
6. Como os dicionários foram escolhidos? Quais os critérios utilizados? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


