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COSTA, Mikaeli Cristina Macêdo. Representações sociais sobre o dicionário de 

espanhol como língua estrangeira (E/LE): um estudo comparativo com alunos 

do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM/UERN. 117f. Dissertação (Pós-

Graduação em Letras) – Universidade e do Estado do Rio Grande do Norte, 2015.  

 

RESUMO 

Esta dissertação tem como objetivo analisar as representações sociais (nosso objeto 
de pesquisa) de alunos do 1º (enquanto alunos em formação inicial) e 7º (enquanto 
alunos em formação final) períodos do curso de Letras/Espanhol da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), mais especificamente do Campus 
Avançado Maria Eliza de Albuquerque Maia (CAMEAM), localizada em Pau dos 
Ferros/RN sobre o dicionário de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE), tendo 
como categorias analíticas a constituição temática da representação e as tomadas 
de posição simbólicas dos dois grupos sobre o objeto representado. Para tratar das 
questões relativas à Teoria das Representações Sociais (TRS), fundamentamo-nos 
em Moscovici (1976), Jodelet (2001), Abric (1994), Flament (2001) e Doise (2001), 
nos estudos da Lexicografia Pedagógica propostos por Pontes (2009), Krieger e 
Finatto (2004), Krieger e Welker (2011), Damim (2005), e Fernández (2000). 
Metodologicamente, esta pesquisa trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, 
comparativo e interpretativo de análises de dados a partir de uma abordagem 
qualitquantitativa. Para a realização deste estudo em RS utilizamos os 
procedimentos analíticos com base na abordagem qualiquantitativa, empregando a 
Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 2001) para descrever a composição do núcleo 
central da representação sobre o dicionário e o conceito de atitude de Doise (2001) 
para analisar as tomadas de posição simbólica dos sujeitos. Para tanto, dividimos os 
procedimentos analíticos em três etapas: na primeira etapa, realizamos a descrição 
dos elementos temáticos a partir de uma abordagem quantitativa; na segunda, 
analisamos as tomadas de posição a partir de uma visão qualitativa, e na última 
etapa, fizemos uma análise comparativa da RS dos dois grupos sobre o dicionário. 
O corpus analisado, por sua vez, é o material discursivo (respostas e efeitos de 
sentidos pretendidos) proveniente da aplicação dos questionários que figuram como 
instrumento de pesquisa. As análises realizadas mostraram que os dois grupos 
sociais concebem o dicionário a partir de duas grandes tomadas de posição: 1- o 
dicionário significa uma obra de consulta, cuja função principal é fornecer significado 
de palavras de um idioma; 2- o dicionário como um instrumento de pesquisa, 
servindo apenas para verificar respostas prontas sobre alguns aspectos das 
palavras como: ortografia e definições desconhecidas pelo usuário. Desse modo, 
compreendemos que as representações sobre o dicionário partilhadas pelos dois 
grupos são oriundas das experiências do cotidiano e da utilidade que esse objeto 
exerce na vida estudantil desses alunos. Com relação à análise comparativa, 
observamos que apesar de se tratar de um estudo que envolve grupos sociais 
distintos, as RS partilhadas pelos membros dos dois grupos sobre o material de 
ensino, o dicionário, são idênticas.  
 

Palavras-chave: Representações Sociais. Dicionário. Lexicografia Pedagógica.  
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Literature/Spanish of CAMEAM/UERN. 117f. Dissertation (Post Graduation in 

Literature) – Universidade e do Estado do Rio Grande do Norte, 2015.    

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to analyze the social representations (object of this research) 

of undergraduate students of language from 1o (students in initial training) and 7o 

(students in final training) terms of Spanish classes in the Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), more specifically from the Campus Avançado Maria 

Eliza de Albuquerque Maia (CAMEAM), located in Pau dos Ferros/RN, concerning to 

the dictionary of Spanish as a Foreign Language (S/FL), and having as analytical 

categories the thematic constitution of representations and the symbolic position-

taking process regarding to the object represented. To go over the questions 

concerned to Social Representation Theory (TRS), this investigation is based on 

studies by Moscovici (1976), Jodelet (2001), Abric (1994), Flament (2001), Doise 

(2001), and on  studies of Pedagogic Lexicography proposed by  Pontes (2009), 

Krieger and Finatto (2004), Krieger and Welker (2011), Damim (2005), and 

Fernández (2000). Methodologically, this research has a descriptive, comparative 

and interpretative perspective to data analysis and according to qualitative and 

quantitative approach. To develop this study in SR we applied analytical procedures 

based on a qualitative and quantitative approach, working with the Teoria do Núcleo 

Central (ABRIC, 2001) to describe the composition the central part of the 

representation about the dictionary and about the concept of attitude proposed by 

Doise (2001), to analyze the symbolic position-taking process of subjects. For this 

purspose, we divided the analytical procedures into three stages: firstly, we realized 

the description of the thematic elements through a quantitative approach; secondly, 

we analyzed the position-taking features through a qualitative perspective and in the 

last stage, we did a comparative analysis of the SR of the two groups about the 

dictionary. The corpus analyzed, in turn, is the discursive material (answers and 

meaning effects intended) that comes from the application of questionnaires which 

have been worked as a research instrument. The analysis shows that the two groups 

think dictionary according to two big position-taking features: 1 – dictionary is 

conceived as a reference work which main function is to provide meaning of words in 

a language; 2 – dictionary is thought as a research instrument, working as support to 

verify ready-made answers of some word aspects: spelling and definitions not yet 

known by the user. Furthmore, we comprehend that the representations about 

dictionary shared by those two groups come from experiences of everyday life and 

from the use, this object take in the life of those students. Regarding to the 

comparative analysis, we observe that even this study involves different social 

groups, the SR shared by the members of those two groups are the same about the 

dictionary as a teaching material.     
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1 INTRODUÇÃO: O INÍCIO DO CAMINHAR 
 
 

“Todas as interações humanas, surjam 

elas entre duas pessoas ou entre dois 

grupos, pressupõem representações. (...) 

A preocupação não é como o indivíduo 

conhece, mas como o indivíduo dentro do 

grupo e como o próprio grupo chegam ao 

conhecimento”. 

 
(Moscovici, 2007, p.40)  

 
 

Sabe-se que é nas interações cotidianas, ou seja, na comunicação diária, que 

se concretizam as relações dos sujeitos com o mundo e com os seres e objetos que 

o integram (MOSCOVICI, 1976). Partindo desse pressuposto, é inegável que os 

sujeitos estão constantemente interagindo por meio da linguagem com o intuito de 

entender a realidade ao seu redor. Para isso, tais sujeitos estão sempre construindo 

representações sobre o mundo em que estão inseridos. 

Com base nesses postulados teóricos, propomos, na presente pesquisa, uma 

análise comparativa das representações sociais de alunos do 1º e 7º do período do 

curso de Letras/Espanhol do Campus Avançado Maria Eliza de Albuquerque Maia 

(CAMEAM) da Universidade do estado do Rio Grande do Norte (UERN) sobre o 

dicionário de espanhol. Para tanto, analisamos os elementos temáticos e os 

posicionamentos dos membros dos dois grupos sociais que estruturam e dão 

significados a RS sobre o dicionário de E/LE. 

Este trabalho teve como ponto de partida as experiências vivenciadas como 

pesquisadora discente do projeto de pesquisa intitulado “Representações sociais no 

discurso da hispanidade: análise de marcas enunciativas ideológicas, identidades e 

alteridades no mundo virtual”, coordenado pelo professor Dr. Lucineudo Machado 

Irineu e pela professora Ms. Edilene Rodrigues Barbosa, do Departamento de Letras 

Estrangeiras da UERN, tendo como demais integrantes as discentes: Mikaeli Cristina 

Macêdo Costa, Abilene Paiva da Costa Lima, Alcione de Oliveira Ferreira e Ozana 

Maria Alves, do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN. O objetivo principal 

da referida pesquisa era analisar, através da interação de usuários da comunidade 
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virtual Orkut, a construção das representações sociais que os hispano-americanos 

selecionados evidenciam em seu discurso cotidiano, na tentativa de entender o outro 

ator social envolvido na enunciação, o brasileiro, através de categorias dispostas a 

partir das Estruturas Ideológicas do Discurso propostas por van Dijk (1998). 

Como resultado deste projeto, desenvolvemos a monografia intitulada “O que 

a língua espanhola significa para nós? Um estudo sobre representações sociais com 

os alunos do 1º período do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM/UERN”, como 

requisito parcial para obtenção do título de Licenciatura em Letras.  

Por outro lado, nosso interesse pela Lexicografia Pedagógica nasceu a partir 

de nossa participação no curso de extensão “Introdução à Lexicografia Pedagógica”, 

ministrado pelo discente Vitor Rafael do Nascimento sobre orientação do professor 

doutor Antônio Luciano Pontes. O curso foi promovido pelo Núcleo de Ensino de 

Cultura, Literatura e Língua Portuguesa (NECLEP), do Departamento de Letras 

Vernáculas DLV/CAMEAM/UERN. Nesse curso, tivemos a oportunidade de 

conhecer, ainda que de forma básica, as ciências primordiais que se dedicam ao 

estudo do léxico, a Lexicologia, a Lexicografia e a Terminologia. 

Outra motivação surgiu a partir da crença de que, em relação às aulas de 

língua materna e língua estrangeira, não é dada a ênfase necessária ao dicionário 

enquanto ferramenta didática indispensável também na prática pedagógica do 

ensino superior. Em geral, os professores não são capacitados para trabalhar o 

dicionário na sala de aula1, consequentemente, os alunos não recebem orientações 

sobre como utilizar esse material didático. Para reverter esse quadro, destacamos a 

importância da formação do professor em Lexicografia Pedagógica, uma vez que o 

dicionário configura-se como um material didático de grande valia na aprendizagem 

de LE. 

Diante desse contexto, para o ingresso no curso de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Letras da Universidade do estado do Rio Grande do Norte, sob 

orientação do professor doutor Antônio Luciano Pontes, apresentamos o projeto 

para o processo seletivo o projeto intitulado “Representação social de alunos do 1º 

período do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN sobre o dicionário escolar 

de Espanhol como Língua Estrangeira (E/LE)”, com o objetivo principal de analisar a 

                                                           
1 As matrizes do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM/UERN revelam esse resultado. 
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representação social dos alunos do curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN 

sobre o dicionário escolar de espanhol como língua estrangeira. 

Após aprovação no processo seletivo, participamos de duas disciplinas 

direcionadas ao estudo do léxico (Tópicos em estudos do texto e do discurso: estilo 

e composição do gênero dicionário), ministrada pelo professor Antônio Luciano 

Pontes, e Seminário temático: (Fundamentos da Lexicografia), ministrado pelo 

professor doutor Márcio Sales Santiago, da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

disciplinas que foram de primordial importância para o aperfeiçoamento e execução 

da presente pesquisa. 

Sobre esse viés, acreditamos que esta pesquisa contribuirá diretamente com 

os estudos tanto na área da Teoria das Representações Sociais (TRS) como em 

Lexicografia Pedagógica (LP), em interface com a Linguística Aplicada (LA) ao 

ensino de línguas, mais especificamente sobre o uso do dicionário nas aulas de 

língua estrangeira, o que possibilitará, assim, importantes discussões e reflexões 

sobre o dicionário enquanto objeto de ensino de imprescindível importância nas 

aulas de espanhol como língua estrangeira (E/LE).  

Assim, no presente estudo, propomos a busca de respostas às seguintes 

perguntas de pesquisa: 

 Quais são as representações sociais que os alunos do 1º e 7º períodos do 

curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN constroem sobre o dicionário 

escolar enquanto material de ensino de E/LE? 

 Quais são e como se organizam os elementos temáticos que constituem a RS 

dos dois grupos sociais (alunos do 1º e do 7º períodos do curso de 

Letras/Espanhol) sobre o dicionário? 

 Quais são as atitudes (tomadas de posição) dos sujeitos da pesquisa sobre o 

dicionário? 

 De que forma a RS dos dois grupos analisados sobre o dicionário de E/LE se 

relacionam? 

 

Diante da condução da presente investigação, a pesquisa direcionou-se para 

os seguintes objetivos: 
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 Analisar as RS de alunos do 1º e 7º períodos do curso de Letras/Espanhol 

sobre o dicionário de espanhol como língua estrangeira com o intuito de 

compreender os significados que esses dois grupos sociais atribuem a esse 

material de ensino; 

 Descrever os elementos temáticos que constituem a representação social 

desses dois grupos sobre o dicionário a partir da descrição dos núcleos 

central e periférico da RS; 

 Analisar as atitudes dos dois grupos sociais sobre o dicionário a partir da 

descrição das tomadas de posição simbólica dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa; 

 Comparar a RS dos dois grupos sociais sobre o dicionário de E/LE, tendo 

como base a constituição temática e as atitudes (tomadas de posição) dos 

membros dos grupos a respeito do objeto de representação. 

 

Em relação à metodologia, trata-se de um estudo comparativo acerca da 

representação social de alunos do 1º período (enquanto alunos iniciantes do curso 

de licenciatura em Letras) e do 7º período de Letras (enquanto alunos em formação 

final) com habilitação em Língua Espanhola e suas respectivas literaturas do 

CAMEAM-UERN sobre o dicionário. Nessa investigação, propomos a realização de 

uma pesquisa de caráter descritivo, comparativo e interpretativo de análises de 

dados a partir de uma abordagem qualitativa por se tratar de um estudo social sobre 

representações e crenças de grupos sociais. 

Em relação aos estudos científicos já realizados, são consideráveis as 

contribuições para a presente investigação as pesquisas de Moreira (2009), 

Nascimento (2013) e Pontes (2009), que proporcionam discussões pertinentes sobre 

o uso do dicionário no ensino de línguas. 

 Moreira (2009), em sua pesquisa de mestrado, investigou a relevância do uso 

do dicionário monolíngue nas atividades de leitura de Espanhol como Língua 

Estrangeira, bem como as dificuldades enfrentadas pelos alunos do Núcleo de 

Línguas Estrangeiras (NLE) da Universidade Estadual do Ceará, ao consultar o 

dicionário tanto na versão impressa quanto na eletrônica. Os resultados da pesquisa 

revelaram que o dicionário é um instrumento relevante e necessário ao aprendizado 

de línguas estrangeiras, sendo, portanto, de suma importância o professor refletir 

sobre a utilização dessa ferramenta no contexto da sala de aula. Os dados também 
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mostraram que os alunos (aprendizes de língua espanhola) conhecem e utilizam 

tanto o dicionário bilíngue quanto a obra monolíngue como material didático de apoio 

ao ensino de uma língua estrangeira, sendo que as informações mais buscadas 

pelos consulentes nos dicionários são vocabulário e sinônimos das palavras. 

 Nascimento (2013) realizou um estudo sobre o uso de dicionários de língua 

materna por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Seu objetivo principal foi 

investigar como os dicionários infantis de português são usados em sala de aula por 

esses discentes com o intuito de diagnosticar, junto aos alunos, que orientações eles 

recebem sobre o uso do dicionário, bem como as principais dificuldades, hábitos e 

crenças deles sobre o dicionário. Para tanto, o pesquisador partiu da hipótese de 

que a orientação de como manusear adequadamente o dicionário contribui e 

melhora o desempenho dos alunos. Os dados revelam que esses alunos recebem 

poucas orientações em sala de aula sobre como utilizar essa ferramenta. Diante 

desse resultado, surge a necessidade de capacitar professores sobre o uso 

adequado desse instrumento nas atividades em sala de aula. Os resultados 

mostraram que a maioria dos alunos utiliza o dicionário para consultar o significado 

das palavras. No que diz respeito às crenças sobre o dicionário atribuídas pelos 

alunos, as análises constataram as seguintes crenças: “o melhor dicionário é o que 

tem a maior quantidade de palavras”, “um dicionário bom serve para tudo” e a de 

que “um dicionário é para toda a vida”. Outro dado importante é que a complexidade 

da ordenação dos verbetes e as abreviações dificultam o uso do dicionário. 

 Os estudos de Pontes (2009) versam sobre a Lexicografia em seus trabalhos, 

o referido pesquisador analisa os elementos composicionais em diferentes 

dicionários a partir de obras lexicográficas adotadas nas escolas brasileiras. 

Primeiramente, o pesquisador discute os conceitos fundamentais na área do léxico, 

posteriormente, apresenta ao leitor as estruturas e estilos dos dicionários, mostrando 

a constituição dos verbetes, bem como seus componentes básicos, discutindo 

diferentes paradigmas presentes nos verbetes. Pontes e Santiago (2009), com base 

em estudos de outros autores, fazem um levantamento e análise das principais 

crenças sobre o dicionário. Entre elas, destacam-se:  

 Um dicionário é para toda a vida – consiste na percepção de que o 

dicionário é eterno, único e insubstituível;   
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 Um dicionário perfeito serve para tudo – baseia-se na concepção de 

que o dicionário representa o léxico todo da língua, pelo menos o 

aceito formalmente;  

 O bom dicionário é o mais conhecido - apoia-se no fato de que os 

bons dicionários são aqueles citados e reconhecidos por todos.  

 O dicionário com uma nomenclatura imensa é o melhor – relaciona-se 

à percepção de que a qualidade do dicionário está diretamente 

relacionada à quantidade de entradas que registra.   

 O dicionário representa uma única norma - refere-se à ideia de que o 

dicionário representa a norma, ou seja, a forma correta da língua, o 

modelo do “bom uso”.   

 O dicionário indica competência intelectual de quem o lê – refere-se ao 

fato de se considerar que consultar o dicionário com frequência pode 

passar a ideia de que não se sabe plenamente a língua portuguesa.  

 O dicionário é uma obra objetiva e neutra - o dicionário é entendido 

pelos seus consulentes como textos imparciais desprovidos de 

qualquer subjetividade. 

A partir das pesquisas apresentadas, percebemos que as investigações já 

realizadas dão mais destaque ao uso do dicionário na sala de aula, ressaltando a 

importância de um projeto de formação docente que oriente de maneira significativa 

seus discentes sobre o manuseio desse material didático.  

Em consonância com essa perspectiva, destacamos a relevância de 

proporcionar discussões sobre crenças e imagens consensuais que os alunos e, até 

mesmo, os professores constroem sobre esse material de ensino. 

Para tratar das questões relativas à Teoria das Representações Sociais, a 

presente investigação norteou-se pelos estudos de Moscovici (1976), primeiro autor 

a problematizar o estudo do fenômeno representacional, cujas considerações 

serviram de base para trabalhos na presente área, a exemplo dos estudos de 

Jodelet (2001) com sua perspectiva dimensional, que vem analisar as várias 

dimensões de uma RS; Abric (2001) e Flament (2001), com perspectiva 

estruturalista, a partir da qual se desenvolve a Teoria do Núcleo Central, e Doise 

(2001), com sua perspectiva psicossociológica. Salientamos que, por questões de 

ordem metodológica, esta pesquisa focaliza três desses teóricos: Abric (1994, 2001), 

Flament (2001)e Doise (2001). Sobre a Lexicografia Pedagógica, este estudo 
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norteia-se à luz do pensamento de Pontes (2009), Krieger e Finatto (2004), Krieger e 

Welker (2011), Fernández (2000)entre outros. 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, 

interpretativista e comparativa sob a perspectiva de uma abordagem qualitativa. O 

contexto escolhido foi a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

tendo como corpus o material discursivo proveniente dos questionários aplicados em 

duas turmas do curso de Letras com habilitação em língua espanhola. 

Mediante o exposto, acreditamos que esta dissertação seja relevante tanto 

sob a ótica acadêmica quanto profissional, pois permitirá conhecer que imagens os 

alunos do curso de licenciaturas em língua espanhola constroem sobre o dicionário, 

bem como as dificuldades que sentem ao utilizar essa ferramenta didática. Por se 

tratar de um material didático utilizado de forma limitada no processo de 

aprendizagem de língua estrangeira, faz-se necessário verificar que representações 

os alunos dão a esse material de ensino, para que, assim, os professores possam 

refletir sobre o uso do dicionário na sala de aula, analisando a partir das 

representações dos alunos até que ponto esse material está contribuindo para o 

aprendizado da língua espanhola. 

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. No primeiro, temos a 

introdução. 

No segundo capítulo, discutimos sobre as ciências do léxico, enfatizando a 

Lexicografia Pedagógica, as tipologias dos dicionários escolares, bem como a 

estrutura e a organização dos dicionários.  

No terceiro capítulo, discorremos sobre a Teoria das Representações Sociais, 

um dos pressupostos teóricos que fundamentam esta investigação, com ênfase nos 

estudos de Moscovici (1976) como precursor da perspectiva de base da teoria. Para 

um melhor entendimento, apresentamos as propostas complementares a TRS 

desenvolvidas por Jodelet (2001), Abric (1994, 2001) e Doise (2001), com o intuito 

de contextualizar o leitor para as contribuições desses autores que conduziram os 

estudos das RS pós-Moscovici (1976).  

No quarto capítulo, apresentamos a metodologia desenvolvida para a 

presente pesquisa, caracterizando o tipo de pesquisa, o contexto em que ocorreu, os 

sujeitos que participaram, os instrumentos adotados para coleta de dados, os 

procedimentos para coleta e para a análise dos dados.  
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No quinto capítulo, analisamos e discutimos acercados dados coletados por 

meio dos questionários. O procedimento de interpretação dos dados, por sua vez, 

aconteceu em três etapas, a saber: descrição dos elementos temáticos que 

constituem a RS dos alunos do 1º e do 7º período do curso de Letras/ Espanhol 

sobre o dicionário; investigação das atitudes e das tomadas de posição dos sujeitos 

em relação ao objeto de representação; por último, uma análise comparativa das 

representações dos dois grupos sociais. 

No sexto capítulo, destinado à conclusão, fazemos uma retomada dos 

objetivos e das questões de pesquisa, bem como dos dados e resultados discutidos 

e analisados. Ressaltamos as limitações e as contribuições deste trabalho e os 

caminhos que se abrem para futuras investigações. Por fim, apresentamos as 

referências e os apêndices com os questionários analisados. 
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2 CAMINHOS TEÓRICOS: AS CIÊNCIAS DO LÉXICO: LEXICOLOGIA, 

LEXICOGRAFIA E TERMINOLOGIA 

 

 

“As representações sociais existem nas 

estruturas formais, sintáticas, das línguas 

faladas e escritas, tanto quanto na 

organização semântica de seus léxicos”. 

(Harré, 2001, p.107) 

 

 Neste capítulo que trata dos fundamentos teóricos, em um primeiro 

momento,discutimos sobre as ciências que se dedicam ao estudo do léxico em 

diversas perspectivas. Para tanto, o estudo apoia-se nos trabalhos de Krieger e 

Finatto (2004), Krieger e Welker (2011) e Pontes (2009). Posteriormente, abordamos 

sobre a Lexicografia Pedagógica e sobre tipologias lexicográficas, destacando o 

usuário como um dos principais critérios de classificação do dicionário.  

2.1 Um olhar sobre as ciências do léxico 

 

 O léxico de uma língua é uma das maiores riquezas culturais de um povo, 

uma vez que registra e sustenta as palavras acompanhando sempre o homem e sua 

história através de nomeações. Dessa forma, a partir de contextos interacionais e 

discursivos, novas palavras vão surgindo, e outras caem em desuso. Sobre este 

fenômeno, Biderman (2001, p.14) afirma que:  

O léxico de uma língua natural pode ser identificado com o 
patrimônio vocabular de uma dada comunidade linguística ao longo 
de sua história. Assim, para as línguas de civilização, esse 
patrimônio constitui um tesouro cultural abstrato, ou seja, uma 
herança de signos lexicais herdados e de uma série de modelos 
categoriais para gerar novas palavras. 
 

 

Já para Pontes (2009, p. 18), “o léxico de uma língua se define como um 

conjunto de palavras, vistas em suas propriedades, tais como: categorias sintáticas, 

categorias morfossintáticas, aspectos pragmáticos diversos, informações 
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etimológicas”. Além disso, o léxico pode ser classificado em dois tipos: geral e 

especializado. O geral, como o próprio nome explicita, é constituído por palavras que 

podem ser empregadas em qualquer contexto de uso, enquanto que o especializado 

é utilizado em contexto técnico-científico e socioprofissional. 

Devemos ressaltar que o léxico, além de constituir um conjunto de palavras 

de uma língua, traduz e registra a “herança sociocultural de uma comunidade”, pois, 

como afirmam Hwang e Nadin (2010, p.07), “o léxico é o registro, o recorte da 

organização dos dados da experiência que, constantemente, reelabora e sustenta o 

sistema de valores ou a visão de mundo do homem em sua comunidade”. Dessa 

forma, compreendemos que o léxico não pode ser visto como um sistema fechado e 

acabado, mas como um processo dinâmico, aberto e criativo que perpassa todos os 

domínios do conhecimento humano. 

É a partir dessa abrangência e das múltiplas possibilidades de investigação, 

que o léxico é objeto de estudo de muitas disciplinas linguísticas como a Semântica, 

a Pragmática, a Linguística Textual, a Sociolinguística, a Psicolinguística, entre 

outras. É oportuno enfatizarmos que as disciplinas que se dedicam ao estudo do 

léxico são denominadas ciências do léxico, sendo a Lexicologia, a Lexicografia e a 

Terminologia, as primordiais. 

A Lexicologia é a ciência que se dedica ao estudo das palavras de uma 

língua, sob diversas perspectivas com o intuito de compreender os princípios e as 

regras que regem o léxico.  De acordo com Haensch (1997 apud PORTO DAPENA, 

2002, p.19), “a lexicologia é o estudo científico que combina elementos de 

etimologia, história das palavras, gramática histórica, semântica, formação das 

palavras.”2 Desse modo, seu objeto de estudo “compreende questões relativas à 

morfologia lexical e à semântica, uma vez que o léxico não é apenas uma lista de 

palavras, mas se organiza a partir de dois planos: o do sentido e o da forma”. 

(PONTES, 2009, p.18). 

A Lexicografia, por sua vez, é a disciplina que se encarrega de estudar a 

forma como os dicionários de língua são elaborados, sendo definida por Hernández 

(1889), “como disciplina do âmbito da Linguística Aplicada, que se preocupa com os 

problemas teóricos e práticos que dão suporte à elaboração de dicionários”. 

                                                           
2Tradução livre nossa:La lexicología es el estudio científico del léxico que combina elementos de 

etimología, historia de las palabras, gramática histórica, semántica, formación de palabras. 
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Segundo o referido autor, a Lexicografia apresenta duas vertentes: uma prática e 

uma teórica. 

A prática está relacionada à composição e à elaboração de dicionários, 

enquanto que a teórica ou metalexicografia estuda a história do dicionário e a crítica 

dicionarística (a problemática que envolve a elaboração e composição de 

dicionários. A esse respeito, Pontes (2009, p.20) acrescenta que: 

 

A Lexicografia Prática avançou muito graças às contribuições de 
novas disciplinas teóricas e tecnológicas. Por isso, os dicionários 
deixaram de ser essencialmente normativos, para serem mais 
descritivos, preocupados com os usos da língua e com a educação 
linguística do povo. [...] As pesquisas no âmbito da Lexicografia 
Teórica servem de fundamentos sólidos para fazer lexicográfico e 
para as discussões relativas à Lexicografia Aplicada.  

 
 

Considerando esse pressuposto, concluímos, então, que a Lexicografia 

Teórica representa uma grande contribuição para o desenvolvimento da Lexicografia 

Prática, uma vez que é aquela quem dá sustentação teórica ao fazer lexicográfico. 

Além disso, vale ressaltar que a Lexicografia Teórica “estuda não só os princípios 

teóricos e metodológicos sobre a elaboração de dicionários, mas também as 

características que regulam a estrutura e o comportamento linguísticos na medida 

em que orientam e condicionam o trabalho do lexicógrafo” (SANROMÁN, 2001, 

p.46). 

Por último, a Terminologia foca seus estudos em termos técnico-científicos e 

fraseologias especializadas. É, portanto, definida como uma disciplina que se dedica 

ao estudo do léxico especializado, ou seja, “os itens léxicos que representam os 

sentidos produzidos no interior dos diversos domínios, os quais se tornam 

importantes na medida em que se encontram nos discursos quotidianos de uma 

sociedade” (PONTES, 2009, p.21). A seguir, discutiremos a Lexicografia 

Pedagógica, seu objeto de estudo e os princípios básicos que a norteiam. 

2.2 Foco na Lexicografia Pedagógica 

 

 Como mencionado, a Lexicografia apresenta diversas vertentes, entre elas, a 

Lexicografia Pedagógica, que se dedica ao estudo, à elaboração e à confecção de 

dicionários escolares. De acordo com Krieger e Welker (2011, p.103), a Lexicografia 
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Pedagógica é uma área de estudos relativamente nova, ainda muito pouco 

explorada e conhecida no território brasileiro. Entretanto, vem ganhando espaço “em 

razão da importância do papel dos dicionários para a aprendizagem de línguas” 

(KRIEGER e WELKER, 2011, p.103). Ainda segundo a autora, o objeto de estudo da 

Lexicografia Pedagógica ainda está sendo delineado em virtude de ser uma 

disciplina recente. A esse respeito, Krieger e Welker (2011, p. 103) acrescentam 

que: 

 

Não obstante, pode-se dizer que seu foco reside no estudo das 
várias faces que constituem e envolvem os dicionários destinados à 
escola, relacionados ao ensino quer de primeira, quer de segunda 
língua. Tal foco evidencia também que a lexicografia pedagógica é 
motivada pela consciência do potencial didático dos dicionários e, 
indissoluvelmente, com a preocupação da adequação e da qualidade 
das obras usadas no ensino de línguas.  
 

Embora a Lexicografia Pedagógica se dedique ao estudo de dicionários 

visando à sua eficácia no ensino de línguas, Krieger e Welker (2011) ressaltam que 

a LP tem uma maior tradição na área das línguas estrangeiras, na qual o papel dos 

dicionários é mais evidente. Com isso, há uma preocupação em construir dicionários 

pedagógicos adequados ao aprendiz de um novo idioma.   

Segundo Krieger e Welker (2011, p.104), o desenvolvimento da Lexicografia 

Pedagógica com vistas ao ensino de língua materna, por sua vez, está associado a 

duas razões: “à falta de consciência da escola de que o dicionário é um lugar de 

lições sobre a língua e ao fato de que o dicionário de língua é pouco e mal explorado 

pelos professores”. 

Vale salientar que essas razões são resultados da ideia equivocada de que o 

dicionário é uma obra de consulta, servindo apenas para verificar os significados de 

palavras. Tendo em vista essa concepção, são deixadas de lado as informações 

linguísticas e culturais presentes nas obras lexicográficas. Na verdade, na opinião de 

Krieger e Welker (2011, p.104), até “mesmo a busca de significados das palavras – 

o ato fundador da essência dos dicionários – é uma prática pouco comum no ensino 

da língua materna, contrariamente ao que se passa com a aprendizagem das 

línguas estrangeiras”.  

Diante dessa realidade, a autora afirma que a grande motivação da 

lexicografia pedagógica é “tornar o uso do dicionário produtivo e orientado para o 
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ensino”. Ela ainda acrescenta que a Lexicografia Pedagógica é uma área de estudo 

“com várias interfaces e que abarca, inclusive, a problemática da falta de formação 

dos professores para o conhecimento e o aproveitamento pedagógico desse 

instrumento essencial para o ensino de línguas” (KRIEGER e WELKER, 2011, 

p.104).  

A esse respeito, Damim (2005, p. 31) reforça a importância de se trabalhar a 

lexicografia na formação acadêmica dos futuros professores, argumentando que: 

 
 

No cenário brasileiro, a Lexicografia – atividade que visa à produção 
de dicionários e a Metalexicografia – teoria que dá sustentação a 
esse fazer - não são consideradas como disciplinas na maioria dos 
cursos de graduação. Abordar a Lexicografia e a Metalexicografia, 
em nível de graduação, é uma tarefa que ainda precisa ser 
desenvolvida, especialmente para que os professores possam 
realizar suas atividades didáticas mais bem capacitados a utilizar 
dicionários em sala de aula. 

 

Diante desse quadro, notamos a necessidade de qualificar professores para 

utilizarem o dicionário em sala de aula, uma vez que os cursos de formação de 

professores não oferecem conhecimentos sobre lexicografia, o que explica a falta de 

preparo por parte dos docentes para orientarem seus alunos sobre o uso desse 

material de ensino. Assim, segundo Prado Aragonés (2001, p.210) os professores: 

 

[...] conscientes da importância desse aprendizado prévio, não 
sabem como fazê-lo de forma conveniente, pois embora as 
autoridades educativas recomendem, desde cedo, o uso de 
enciclopédias e dicionários para que o aluno busque informações e 
resolva dúvidas na compreensão dos textos, não oferecem 
orientações metodológicas de como fazê-lo. 
 
 

Partindo dessa perspectiva, é compreensível que o professor aproveite pouco 

o dicionário e não explore suas potencialidades, em virtude de sua carência em 

relação ao conhecimento lexicográfico. Diante dessa situação, urge que se desperte 

para uma nova consciência, de modo que o dicionário passe a ocupar um lugar 

privilegiado em sala de aula. 

Para tanto, Krieger e Welker (2011, 106-109) apresentam vários princípios 

que norteiam a Lexicografia Pedagógica dentre eles: a busca de adequação do 

dicionário e o uso produtivo para os distintos projetos de ensino de aprendizado de 
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línguas. Portanto, os dicionários devem estar adequados ao nível de ensino e às 

necessidades de aprendizagem dos alunos. 

A seguir, discorremos as tipologias lexicográficas, bem como as políticas do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) referentes à avaliação de dicionários 

escolares destinados às escolas públicas.  

2.3 Tipologias lexicográficas: foco no consulente 

 

 Ao longo da história dicionarista, surgiram vários dicionários, sendo, portanto, 

necessário classificá-los em tipos. Essa classificação, por sua vez, deve ter como 

critério principal o usuário como ponto de partida. Nesse sentido, o lexicógrafo ou 

dicionarista, ao elaborar um dicionário, deve levar em conta o público-alvo ou pensar 

no possível perfil do usuário. Desse modo, entre várias tipologias de dicionários que 

levam em consideração as necessidades do usuário, estão os gerais, os escolares, 

de aprendizagem da língua estrangeira (monolíngue, bilíngue e semibilíngue), os 

especiais (etimológico, de dúvida e sinônimos) e os especializados.  

 Os dicionários gerais são obras destinadas a usuários com certa competência 

linguística3. No contexto escolar, esse tipo de dicionário é mais apropriado para os 

alunos do Ensino Médio, os quais, nessa etapa final de seus estudos deveriam ser 

capazes de consultar os dicionários mais importantes de uma língua (PONTES, 

2009).  

Os dicionários podem ser classificados em dois tipos: os dicionários de 

aprendizagem e os dicionários escolares. Os de aprendizagens foram elaborados 

com o objetivo de atender às necessidades dos aprendizes de língua estrangeira. 

Esse tipo de obra, por sua vez, pode ser classificado em monolíngue, bilíngue e 

semibilíngue. 

Os dicionários monolíngues podem ser utilizados tanto no ensino de língua 

materna quanto no ensino de língua estrangeira. Entretanto, de acordo com Pontes 

(2009), há algumas diferenças entre os dicionários monolíngues para estrangeiros 

(DME) e os monolíngues para nativos. Ainda segundo o autor (2009, p.35): 

 

                                                           
3 Competência linguística diz respeito ao nível de conhecimento e domínio de uma determinada 
língua. 
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Os DMEs são ideais para usuários estrangeiros. Apresentam 
definições que são autenticas explicações, pois são mais claras que 
as dos monolíngues para nativos; inclusive, em geral, constam 
informações elementares, que podem ser supérfluas em muitos 
casos para um falante nativo. Devem incluir exemplos que permitam 
o uso da palavra e aclarem o seu significado.   

 
 

Os bilíngues são direcionados para aprendizes em níveis elementares de uma 

língua estrangeira. São obras que apresentam além de definições, as equivalências 

nos dois idiomas, diferentemente do monolíngue que tem como função principal 

fornecer as acepções dos verbetes.  

Os dicionários semibilíngues, também conhecidos como híbridos, são 

considerados como obras alternativas. No que concerne à sua estrutura, os verbetes 

são definidos de forma bem simples na língua que se está estudando. O lema é 

contextualizado por meio de exemplos de uso como nos dicionários monolíngues e, 

ao final, são apresentados os equivalentes para cada entrada como nos dicionários 

bilíngues (PONTES, 2009).  

A partir das diferentes tipologias de obras lexicográficas, a Lexicografia 

Pedagógica orienta para o uso adequado dos dicionários nos diferentes níveis de 

ensino. Sobre esse viés: 

 

A Lexicografia Pedagógica compreende que assim como há vários 
livros didáticos adequados aos diferentes níveis de ensino; de igual 
modo, a escola deve utilizar dicionários adequados às necessidades 
dos alunos de diferentes níveis de aprendizagem. (KRIEGER, 2012, 
p.23) 
 
 

Os dicionários escolares, de acordo com Pontes (2009, p.32), “são obras 

monolíngues usadas por escolares que se encontram em fase de aprendizagem de 

sua própria língua”. Ainda sobre esse respeito, Pontes (2009, p.34) acrescenta que: 

 

O dicionário para uso escolar deve cumprir as funções de produção 
(as de construir os enunciados de que se compõem os textos, por 
exemplo, a indicação de regime de verbos, as construções 
particulares de certas lexias ou a especificação relativa aos 
conectores textuais) e, ainda, as funções de decodificar informação 
(as de entender os significados e sentidos das palavras dos textos, 
como paráfrases, analogias, exemplificação). 
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Deste modo, é necessário que o lexicógrafo, ao elaborar um dicionário, leve 

em consideração as necessidades específicas dos consulentes de acordo com o 

nível de ensino para que, dessa forma, o dicionário possa cumprir e atender as 

funções mencionadas anteriormente. 

Nesse contexto, concebemos o perfil do usuário como um dos principais 

critérios na elaboração de dicionário, uma vez que os aprendizes tanto de língua 

materna quanto de língua estrangeira têm necessidades diferentes conforme seu 

nível de aprendizagem e idade. A partir dessa prerrogativa, por exemplo, um 

dicionário infantil deve estar adequado às necessidades da criança em fase escolar, 

com definições simples e com ilustrações, já que as crianças estão em fase de 

desenvolvimento da habilidade leitora. A esse respeito, Hernández (2000, p.94) 

acrescenta que há pelo menos quatro tipos de usuários: 

 

Os que possuem um bom conhecimento e domínio do idioma 
(falantes nativos ou bilíngues); aqueles que se encontram em 
período de aprendizagem da língua materna; os que se encontram 
em período de aprendizagem de língua estrangeira; os 
especializados em área do conhecimento.  
 
 

Sobre essa perspectiva, Damim (2005, p.43) acrescenta que:  
 
 

É difícil determinar quantos tipos de dicionários diferentes existem e 
quais seriam exatamente suas características. A cada dia surgem 
novos dicionários, cujas características não se enquadram 
necessariamente em um padrão rígido pré-estabelecido. Ainda 
assim, dispomos de diferentes formas de classificar a produção 
lexicográfica, e os critérios utilizados para tal categorização podem 
ser de diferentes ordens. 
 
 

Segundo Krieger (2012, p.23), “no Brasil, o avanço da produção lexicográfica 

destinada à escola e sua diversidade foi altamente impulsionada pela compreensão 

do MEC de que os dicionários desempenham papel importante no aprendizado da 

língua materna”. Essa ideia, por sua vez, determinou a inclusão do dicionário no 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD4). 

                                                           
4“O PNLD consiste num processo complexo, desenvolvido em várias etapas, contando com a 

colaboração de técnicos do Ministério, professores universitários e linguistas” (KRIEGER, 2006, p. 
236).  
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Essa iniciativa, por sua vez, surgiu em 2001, “quando havia a possibilidade de 

inscrição de minidicionários para uso escolar. No entanto, para o PNLD 2006, foram 

adotadas diretrizes inovadoras, ao serem abertas inscrições para três tipos distintos 

de dicionários” (KRIEGER, 2012, p.23).  

A classificação dos dicionários, por sua vez,foi organizada em três acervos 

diferentes direcionados a alunos de diferentes níveis de ensino. O acervo A é 

destinado aos alunos em fase inicial de alfabetização; o acervo B é voltado para os 

alunos em processo de desenvolvimento da língua escrita, mais especificamente, os 

dois últimos anos do Ensino Fundamental (EF); enquanto o acervo C é direcionado 

ao segundo segmento do EF. 

No PNLD – Dicionários 2012, o MEC ampliou a tipologia de dicionários, 

incluindo um quarto tipo de dicionário, o de tipo 4, destinado para o ensino médio e 

para o ensino profissionalizante.Esta classificação, por sua vez, foi feita a partir de 

uma proposta de adequação de dicionário conforme o nível de ensino e quantidade 

de verbetes, seguindo, assim, um dos princípios da lexicografia Pedagógica.  
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3 CAMINHOS TEÓRICOS: TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

“As RS entram para o mundo comum e 

cotidiano em que nós habitamos e 

discutimos com nossos amigos e colegas 

e circulam na mídia que lemos e olhamos 

[...] As representações sustentadas pelas 

influências sociais da comunicação 

constituem as realidades de nossas vidas 

cotidianas e servem como o principal 

meio para estabelecer as associações 

com os quais nós nos ligamos uns aos 

outros”.  

(Moscovici, 2007, p.8) 

 

Este capítulo discute a Teoria das Representações Sociais (TRS) e seus 

desdobramentos, os quais serviram de base epistemológica para a presente 

pesquisa. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS), desenvolvida por Moscovici na 

década de 60, é uma forma de conhecimento teórico e social, ao mesmo tempo em 

que busca investigar como os indivíduos em suas interações diárias constroem suas 

representações sobre as coisas. 

Neste contexto, Moscovici (1976) investigou e reformulou o conceito de 

representações coletivas de Durkheim (2001), redefinindo o termo “coletivo” por 

“social”, com a intenção de explicar como o individual se constrói no social e vice-

versa, proporcionando, assim, a dinamicidade das representações sociais 

(doravante RS). 

Segundo o autor, essa reformulação foi necessária pelo fato de Durkheim 

(2001) haver defendido uma separação entre as representações individuais e 

coletivas, sugerindo que as primeiras deveriam pertencer ao campo da psicologia, 

enquanto as últimas seriam objeto da sociologia.A seguir discutimos o conceito de 

Representação Social à luz dos principais teóricos da área. 
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3.1Revisitando conceitos basilares 

 

O conceito de representação social foi proposto por Moscovici (1976) em 

1961 com a publicação de sua tese “La Pscanalyse: Son Image et son public5”,  com 

o propósito de entender como as pessoas se tornam conhecedoras de uma 

realidade social e como ocorre o processo de significação dessa realidade além do 

motivo de sua transformação. Nesse contexto, a referida teoria procura investigar 

como os indivíduos ou grupos sociais, ao se depararem com uma situação ou 

informação, constroem significados sobre esse conhecimento, inicialmente 

desconhecido ou estranho. Com base nessa visão, essa teoria investiga “não só os 

indivíduos em si, mas o modo como se constituem enquanto membros de dados 

grupos sociais, segundo interesses e ideologias subjacentes a seu pensar, a seu 

agir e a seu interagir através da linguagem” (IRINEU, 2013, p. 25).  

Partindo dessa premissa, vale destacar o papel da comunicação na 

construção da representação social, uma vez que as “representações são 

sustentadas pelas influências sociais da comunicação que constituem as realidades 

de nossas vidas cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as 

associações com as quais nós nos ligamos uns aos outros” (MOSCOVICI, 1976, 

p.08). Compreendemos, assim, a comunicação como o modo pelo qual os sujeitos 

sociais constroem e compartilham seus valores, crenças, ideologias e suas 

representações com base no contexto social e histórico do qual fazem parte. 

Ainda no que concerne a essa questão, destacamos as palavras de Harré 

(2001, p.105) ao considerar a imprescindível importância do discurso para a 

identificação das representações sociais, destacando que, “como as práticas 

linguísticas são sociais, no sentido próprio do termo, pode-se restabelecer o 

equilíbrio, enfatizando o papel das palavras como suporte das representações 

sociais”.  

Nesse sentido, entendemos que as representações sociais são construídas 

através de intercâmbios comunicativos, e, conforme Moscovici (1976, p.28), é 

nesses intercâmbios que “há um esforço para compreender o mundo através de 

ideias específicas e de projetar essas ideias de maneira a influenciar outros. [...] 

Sempre que o conhecimento é expresso, é por determinada razão; ele nunca é 

                                                           
5 Tradução livre nossa: A Psicanálise: sua imagem e público. 
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desprovido de interesse”. Compreendemos, assim, que “partilhar uma ideia ou uma 

linguagem é também afirmar um vínculo social e uma identidade” (JODELET, 2001, 

p.34). 

Em consonância com o exposto, partimos da concepção de que as 

representações para serem sociais, devem ser compartilhadas por um grupo, 

constituído por sujeitos que compartilham crenças, atitudes e ideologias, formando 

um coletivo por suas relações internas, fazendo uso, sobretudo, do discurso para 

interagir com outro e, até mesmo, agir sobre o outro. 

Nesse contexto, notamos uma relação com os conhecimentos postulados por 

van Dijk (2008a), ao compreender o discurso como uma prática social que comporta, 

em sua estrutura, as tomadas de opinião dos indivíduos, os valores, as crenças e as 

ideologias. Assim sendo, entendemos que, por meio do discurso, os sujeitos 

manifestam as suas ideias e agem sobre o mundo. 

 Desse modo, apoiamo-nos em van Dijk (2008a) e entendemos o discurso 

como uma importante prática social interativa, através da qual se constroem e se 

disseminam as ideologias, assim como as representações sociais.   

 No tocante a esse aspecto, destacamos também o papel das ideologias na 

construção das RS, uma vez que enquanto “sistemas de crenças6” organizam e dão 

origem às representações. 

No âmbito dessa discussão, é importante destacamos o conceito de crenças 

por se tratar de um saber que apresenta semelhanças ao de representações, bem 

como suas características. Além disso, as crenças representam, juntamente com as 

ideologias, a base constitutiva das RS. 

Nesse contexto, para uma compreensão mais ampliada acerca da definição 

de crenças, torna-se pertinente recorrer ao conceito proposto por Barcelos (2006, 

p.18): 

 

[...] maneiras de ver e perceber o mundo e seus fenômenos, co-
construidas em nossas experiências e resultantes de um processo 
interativo de interpretação e (re)significação. Como tal, crenças são 
sociais (mas também individuais), dinâmicas, contextuais e 
paradoxais. 

 

                                                           
6 Conceito de ideologia defendido por van Dijk (2005a). 
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Vale ressaltar, entretanto, que apesar de apresentarem características tão 

próximas, as crenças enquanto “maneiras de ver e perceber o mundo”, conforme a 

proposta de Moscovici (1976) são anteriores às representações sociais.  

Direcionando esse pensamento para a TRS, Moscovici (1976, p.199) afirma 

que “todas as formas de crenças, ideologias, conhecimento, incluindo até mesmo a 

ciência, são, de um modo ou de outro, representações sociais” (grifos do autor). Na 

verdade, são compreensões, ideias e valores que os sujeitos compartilham em 

busca de entender a realidade e interagir com o outro socialmente. Por essa razão, 

as representações são consideradas como conhecimento prático, uma vez 

que,buscam orientar as pessoas em suas práticas sociais.Sobre esse pensamento, 

compreendemos que as representações “alimentam-se não só de teorias científicas, 

mas também dos grandes eixos culturais, das ideologias formalizadas, das 

experiências e das comunicações cotidianas” (VALA, 1993, p.354). 

Para Moscovici (1976), uma representação social é construída por meio de 

duas atividades ao nível da mente: a objetivação e a ancoragem. Essas atividades, 

por sua vez, recebem influências do contexto social em que membros de um 

determinado grupo social estão inseridos. Partindo dessa premissa, enfatizamos a 

relevância desse contexto na formação e organização das representações.  

O primeiro desses processos, a ancoragem, consiste em estabelecer um 

contato com ideias até então estranhas, classificar e nomear, categorizando-as e 

colocando-as em um contexto familiar através do processo de familiarização, ou 

seja, “é um processo que transforma algo estranho, perturbador, que nos intriga, em 

nosso sistema particular e o compara com o paradigma de uma categoria que nós 

pensamos ser apropriada” (MOSCOVICI, 2007, p.61).  

Enquanto a objetivação, o segundo dos processos, consiste na transformação 

de algo estranho (abstrato) em algo quase concreto, real, por meio do processo de 

nomeação. Esse processo consiste, portanto, em unir a ideia de não-familiaridade 

com a realidade, tornando-a verdadeira essência da realidade (MOSCOVICI, 2007, 

p.71). Para Irineu (2013, p.31), esses processos: 

 

São operações mentais evidenciadas no discurso desde o modo 
como cada um de nós concebe e organiza o mundo que nos cerca 
em nosso repertório linguístico, através de nossas memórias social e 
discursiva. Diante das informações novas a que temos acesso todos 
os dias, estes processos as estabilizam, transformando-as em 
conhecimento adquirido e a nós familiar. 
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Através das palavras de Irineu (2013), é possível compreender a importância 

desses processos para a construção das representações, uma vez que as pessoas, 

ao depararem com algo estranho, sentem a necessidade de compreendê-lo, de 

trazê-lo para “perto”, ou seja, torná-lo familiar. Em consonância com esse 

posicionamento, Moscovici (2003, p.58) destaca que: 

 

As representações que nós fabricamos - duma teoria científica, de 
uma nação, de um objeto, etc. – são sempre o resultado do esforço 
constante de tornar comum e real algo que é incomum (não-familiar), 
ou que nos dá um sentido de não-familiaridade. E através delas nós 
superamos o problema e o integramos em nosso mundo mental e 
físico, que é, com isso, enriquecido e transformado. Depois de uma 
série de ajustamentos, o que estava longe parece ao alcance de 
nossa mão; o que parecia abstrato, torna-se concreto e quase 
normal. 
 

 

No cerne dessa discussão, podemos conceber as representações como um 

saber prático, partilhado e social, uma vez que, conforme Jodelet (2001, p.17), 

sempre há necessidade de nos ajustarmos ao mundo à nossa volta, para saber 

como nos comportar, como enfrentar e resolver os problemas. 

Kus (2012) refere-se às representações sociais como saberes do senso 

comum, uma vez que são construídas nas interações diárias entre as pessoas. 

Através de suas práticas sociais, os sujeitos analisam, conversam e pensam sobre 

os mais diferentes temas e constroem representações, que passam a influenciar 

suas relações e os comportamentos sociais dos grupos dos quais fazem parte 

Moscovici (1976, p.26) define representação social como “uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos”. Além disso, revela-se também como conhecimento 

popular, em virtude de ser oriunda do senso comum e por ser construída 

socialmente na vida cotidiana dos indivíduos que buscam entender e agir sobre a 

realidade, exercendo a RS, portanto, a função orientacional, no sentido de que 

norteiaos indivíduos em suas práticas sociais. 

A Grande Teoria das Representações Sociais como conhecida, por sua vez, 

recebe contribuições de três abordagens teóricas complementares: as perspectivas 

dimensional, genética e psicossociológica do objeto em questão. Jodelet (2001) 

busca uma compreensão da dimensão informacional das RS, Abric (1994), ao lado 

das investigações de Flament (2001), enfatiza a organização estrutural dos 
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elementos que constituem as representações e Doise (2001), a partir de uma 

perspectiva mais sociológica, procura investigar as atitudes dos sujeitos referentes 

ao objeto de representação.  

Essas abordagens, segundo Sá (1998, p.72), “não constituem alternativas às 

proposições dessa vertente, mas buscam sim complementá-las.” Compreendemos, 

portanto, que o propósito dessas perspectivas complementares é tornar a TRS mais 

heurística para a prática social e para a pesquisa (FLAMENT, 2001).     

A seguir, discutimos sobre as abordagens complementares que trouxeram 

grandes contribuições para o aperfeiçoamento da TRS e conduziram os estudos das 

RS pós-Moscovici (1976), a saber: a perspectiva dimensional de Jodelet (2001), a 

perspectiva estruturalista de Abric (2001) e Flament (2001) e, por último, a 

perspectiva psicossociológica de Doise (2001). 

Ressaltando que os estudos de Moscovici (1976) e Jodelet (2001) foram 

usados, teoricamente, para sustentar o nosso conceito de RS enquanto formas de 

conhecimento social que os sujeitos constroem em busca de entender a realidade 

por meio de suas interações em contextos sociais. Sobre esse viés, RS é sempre 

uma forma de comunicar, anunciar e compartilhar conhecimentos elaborados 

socialmente. 

Enquanto as abordagens de Abric (2001), Flament (2001) e Doise (2001) 

foram usadas, metodologicamente, para sustentar os procedimentos de análise. De 

Abric (2001) e Flament (2001) utilizamos a técnica de livre associação de palavras 

para descrever a constituição temática da RS dos dois grupos analisados e de Doise 

(2001) tomamos o conceito de atitude para analisar as tomadas de posição 

simbólica dos sujeitos. 

 

3.2 Representações sociais e suas abordagens complementares 
 

3.2.1 Abordagem dimensional: Denise Jodelet 
 

Jodelet (2001), uma das maiores colaboradoras da Grande Teoria7 das 

Representações Sociais, dando-lhe uma feição mais objetiva, conceitua as 

representações como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e 

partilhado, com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma 

                                                           
7 Faz-se referência aqui à proposta de Moscovici. 
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realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p.22). Esse conhecimento, 

por sua vez, é fruto das relações sociais diárias de que os indivíduos participam em 

busca de entender a realidade. Ainda se tratando dessa questão, Jodelet (2001, 

p.28) afirma que uma RS: 

 

 Sempre diz respeito à representação de algo (um objeto ou uma situação) e 

de alguém (um ou mais sujeitos); 

 Tem com o seu objeto uma relação simbólica (de substituição) e de 

interpretação (confere-lhe significações); 

 É sempre uma forma de saber ou de conhecer; 

 E, por último, esse saber impulsiona a ação sobre o outro e sobre o mundo. 

Com base nessas questões, a autora reforça que, para dar conta desses 

elementos, é necessário responder às seguintes perguntas: “Quem sabe e de onde 

sabe?”; “O que e como sabe?”; “Sobre o que sabe e com que efeitos?”. Além disso, 

acrescenta que “as representações sociais devem ser estudadas articulando-se 

elementos afetivos, mentais e sociais” (JODELET, 2001, p.28). 

A partir de uma perspectiva dimensional, a autora procura investigar como 

são construídas as RS pelos sujeitos em relações sociais, os processos pelos quais 

passam e as diferentes dimensões de uma RS, levando em consideração as 

condições de produção. A respeito dos estudos de Jodelet, Sá (1998, p.73) afirma 

que: 

 

A Denise Jodelet deve-se muito, por certo, em termos da 
sistematização da teoria das representações sociais, na medida em 
que ela consegue conferir uma feição mais objetiva – ou mais a um 
estilo científico anglo-saxônico – à retórica excessivamente 
“francesa” de Moscovici na explicitação daquelas proposições 
básicas. Mas, além disso, Jodelet nos proporciona algo como a 
manutenção da ênfase moscoviciana original sobre a necessidade de 
assegurar uma ampla base descritiva – de tipo etológico – dos 
fenômenos de representação social, com vistas a uma contínua 
elaboração da teoria das representações sociais.  
 

 

Assim, com o intuito de tornar a TRS mais descritiva e objetiva, Jodelet (2001, 

p.27) define a representação como uma “forma de saber prático ligando um sujeito a 

um objeto”. A autora, por sua vez, qualifica esse saber como ‘prático’ no sentido de 

que se refere à experiência e às condições em que é produzido, e, sobretudo, pelo 
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“fato de que a representação serve para se agir sobre o mundo e sobre os outros”. 

Ainda segundo a autora, as RS orientam e organizam as condutas e as 

comunicações sociais. Consequentemente, “intervêm em processos tão variados 

quanto difusão e assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e 

coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e 

nas transformações sociais” (JODELET, 2001, p.22). 

 

3.3.2 Abordagem estruturalista: Jean-Claude Abric 

 

Abric (2001) desenvolveu, em seus estudos sobre RS, a Teoria do Núcleo 

Central (TNC) com o intuito de investigar a estruturação das RS através do processo 

de objetivação. Para tanto, o pesquisador (2001, p.162) partiu da ideia de que “toda 

representação se organiza em torno de um núcleo central, que é o elemento 

fundamental da representação, pois é ele quem determina ao mesmo tempo sua 

significação e sua organização”. Considerado, portanto, o elemento mais estável da 

representação e o que mais resiste às mudanças.   

Desse modo, Sá (1996, 51-52) assevera que a TNC proporciona:  

 

(...) descrições mais detalhadas de certas estruturas hipotéticas, bem 
como explicações de seu funcionamento, que se mostrem 
compatíveis com a teoria geral. (...) Ela é, de fato, como não poderia 
deixar de ser, uma teoria menor do que a grande teoria, mas é 
também uma das maiores contribuições atuais ao refinamento 
conceitual, teórico e metodológico do estudo das representações 
sociais. 
 
 

A partir dessa perspectiva, Abric (2001, p. 163) reforça que o núcleo central 

de uma representação possui duas funções essenciais, a saber: 
 

 Uma função geradora, que é o elemento pelo qual se cria ou se transforma a 

significação dos outros elementos constitutivos da representação. É aquilo 

por meio do qual esses elementos ganham sentido, uma valência;  

  Uma função organizadora, que é o núcleo central que determina a natureza 

dos vínculos que unem entre si os elementos da representação. É neste 

sentido, o elemento unificador e estabilizador da representação.  
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De acordo com essa abordagem, entendemos que o núcleo central é 

constituído tanto pela na natureza do objeto como pela relação que o sujeito mantém 

com o objeto em questão (ABRIC, 2001). Além disso, “a representação funciona 

como sistema de interpretação que rege as relações dos indivíduos com seu 

contexto físico e social”, uma vez que determina seus comportamentos ou suas 

práticas (ABRIC, 1994, p.13). Este sistema de interpretação permite ao indivíduo ou 

ao grupo social conferir sentidos a suas ações, atitudes, e compreender a realidade 

mediante seus próprios princípios de referências, valores, crenças e representações. 

As RS orientam e estruturam as relações simbólicas entre os indivíduos ou grupos 

sociais. Abric (1996, p.10) enfatiza a importância da abordagem estruturalista, 

destacando as três ideias essenciais da teoria: 

 

As representações sociais são conjuntos sociocognitivos organizados 
e estruturados; Esta estrutura específica é constituída de dois 
subsistemas: um sistema central e um sistema periférico; O 
conhecimento do simples conteúdo de uma representação não é 
suficiente para defini-la. É preciso identificar os elementos centrais – 
o núcleo central – que dão à representação sua significação, que 
determinam os laços que unem entre si os elementos do conteúdo e 
que regem enfim sua evolução e sua transformação. 
 

 

 Do exposto, entendemos o núcleo central como elemento essencial da 

representação, uma vez que é ele quem organiza e dá sentido à representação 

dando-lhe estabilidade e identidade (ABRIC, 2001). Desse modo, conhecer sua 

estrutura é conhecer a representação e sua significação. 

Flament (2001), outro teórico que se dedica aos estudos das representações, 

acrescenta que, ao lado do núcleo central, encontram-se elementos periféricos, 

considerados esquemas imprescindíveis no funcionamento das RS. Esses 

elementos, por sua vez, servem “de pára-choque entre uma realidade que a 

questiona e um núcleo central que não deve mudar facilmente” (FLAMENT, 2001, 

p.178). Sendo assim, quando há um desacordo da realidade com a representação, 

os primeiros elementos a serem modificados são os periféricos, em virtude de serem 

menos estáveis que o conteúdo do núcleo central. Partindo dessa perspectiva, Sá 

(1998, p.77) acrescenta que: 

 

A teoria de Abric atribui aos elementos cognitivos do núcleo central 
as características de estabilidade / rigidez / consensualidade e aos 
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elementos periféricos um caráter mutável / flexível / individualizado, 
de modo que o primeiro proporciona o significado global da 
representação e organiza os segundos, os quais, por seu turno, 
asseguram a interface com as situações e práticas concretas da 
população.  

 

Assim, enquanto o núcleo central possui um caráter rígido, sendo, portanto, o 

“princípio organizador da RS”, os elementos periféricos são flexíveis, podendo ser 

substituídos por outros termos. A esse respeito, Dieb (2004) explica que o sistema 

central “está ligado às situações de natureza histórica, sociológica e ideológica de 

um determinado grupo, conjugando também suas normas e valores sociais 

compartilhados”.  Em contrapartida, o periférico está vinculado “às condições do 

contexto imediato no qual estão inseridos os sujeitos e, portanto, à história individual 

destes”. 

De acordo com Abric (2001), o núcleo central da RS é constituído por vários 

elementos que, em sua base, comportam uma posição privilegiada, uma vez que 

são eles que dão significação à representação. Logo, uma representação é: 

 

Um conjunto de organizado de opiniões, de atitudes, de crenças e de 
informações referentes a um objeto ou a uma situação. É 
determinada ao mesmo tempo pelo próprio sujeito (sua história, sua 
vivência), pelo sistema social e ideológico no qual ele está inserido e 
pela natureza dos vínculos que ele mantém com esse sistema social. 
(ABRIC, 2001, p.156) 
 
 

Assim, dependendo da natureza do objeto e a finalidade da situação, o núcleo 

central possui duas dimensões distintas: uma funcional e outra normativa. Segundo 

Irineu (2013), os elementos normativos referem-se aos “valores codificados na 

interação”, e os elementos funcionais, por sua vez, são “relativos à sua função nas 

práticas sociais”. 

 No que diz respeito aos elementos periféricos, estes possuem três funções 

essenciais: função de concretização, de regulação e de defesa da representação. A 

de concretização permite que a representação se torne concreta, compreensível e 

transmissível; a de regulação permite a adaptação da representação às evoluções 

do contexto, e por último, a função de defesa, como o próprio nome já explicita, 

funciona como um sistema de defesa da representação, uma vez que se o núcleo 

central sofresse alguma transformação em sua estrutura ocasionaria uma alteração 

completa na representação (ABRIC, 1994).  
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Portanto, Abric (2001) e Flament (2001) desenvolvem uma abordagem 

estrutural da RS, que distingue os elementos centrais dos periféricos, “de onde tiram 

importantes implicações do ponto de vista tanto da estabilidade e da mudança das 

representações quanto de sua relação com a prática” (JODELET, 2001, p.38). 

 

3.3.3 Abordagem psicossociológica: Willem Doise 

  

Doise (2001) desenvolve, no campo das RS, uma perspectiva mais 

sociológica, enfatizando a posição ou a inserção social dos indivíduos como um dos 

fatores determinantes de suas representações. O autor, por sua vez, parte do 

conceito de ancoragem para explicar como é construído o processo de uma 

representação, defendendo a importância do estudo da ancoragem das atitudes 

“para aqueles que desejam associar o psicológico e o sociológico, a fim de liberar as 

pesquisas sobre as atitudes de sua centração por demasiado exclusiva na 

organização psicológica individual” (DOISE, 2001, p. 190). 

Conforme Irineu (2011, p.89), Doise, em sua análise sobre as RS dos direitos 

humanos, “pesquisou como as inserções sociais concretas dos sujeitos condicionam 

suas representações, vistas como tomadas simbólicas de posição entre indivíduos e 

grupos”. Compreendemos, então, que, através das atitudes, os indivíduos se 

relacionam com o objeto representado.  

Com base nessa linha de raciocínio, entendemos que é através dos 

posicionamentos tomadas de posição simbólica que se constituem as marcas de 

uma RS sobre um determinado objeto. Nesse sentido, segundo Doise (2001), os 

posicionamentos dos sujeitos ajudam a interpretar teoricamente os resultados dos 

diversos tratamentos estatísticos que são próprios da sua abordagem 

psicossociológica.  

Esses tratamentos estatísticos, de acordo com Dieb (2004), permitem a 

“identificação das diferentes características das RS, sejam aquelas compartilhadas 

pelo grupo como um todo, sejam as que explicitam as variações interindividuais ou 

as que ressaltam as relações da representação com a posição dos sujeitos”.  Assim, 

esse processo possibilita, de certa forma, a constatação do sentimento de pertença 

de um indivíduo a um grupo, uma vez que “cada indivíduo tem vários grupos de 

pertença: alguns deles servirão mais de pontos de ancoragem de suas opiniões e 

crenças do que outros” (DOISE, 2001, p.194).  
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A respeito do fenômeno representacional, Doise (2001, p.193) destaca que 

“as representações sociais são sempre tomadas de posição simbólicas, organizadas 

de maneiras diferentes. Por exemplo: opiniões, atitudes ou estereótipos, segundo 

sua imbricação em relações sociais diferentes”. Nesse sentido, Sá (1998, p.75) 

acrescenta que: 

 

A posição ou inserção social dos indivíduos e grupos é aí um 
determinante principal de suas representações, o que leva Doise 
inclusive a interpretar o conceito de ancoragem diretamente em 
relação à classe ou estrato social em que a representação é 
construída. Em outras palavras, se a ancoragem se dá em relação a 
um pensamento preexistente, trata-se sempre de um sistema que se 
constitui e opera no âmbito de uma determinada posição no campo 
social. Esta é, pois, uma perspectiva que nos parece potencialmente 
útil para o jovem pesquisador que esteja muito preocupado em não 
perder de vista os aspectos mais explicitamente sociais – coletivos e 
ideológicos – das representações. 
 
 

Em conformidade com esse pensamento, para o autor, através das opiniões e 

atitudes é que se mantêm os vínculos entre os membros de um mesmo grupo social. 

Sob essa ótica, este estudo busca investigar como se dá a construção da 

representação social dos alunos do curso de Letras/espanhol sobre dicionário 

através de seus posicionamentos a respeito desse material de ensino. Isso 

possibilitará o conhecimento das implicações dessas RS para o ensino de E/LE, 

bem como o uso dessa ferramenta didática no processo de aprendizagem de língua 

estrangeira. 

 A seguir abordaremos sobre o nosso objeto de estudo, o dicionário, 

justificando sua relevância enquanto objeto de representação. 

3.4 Dicionário: um objeto de representação 

 

 

Na presente pesquisa, focalizamos o dicionário de espanhol como objeto de 

representação partindo da ideia de que uma RS é sempre de alguém, isto é, um 

grupo social sobre alguma coisa, ou seja, o objeto de representação, enfatizando a 

“relevância cultural” e a “espessura social” como condições para que determinado 

elemento do mundo possa ser tomado como um objeto de representação social. 

Sobre esse viés, o objeto em questão precisa, segundo Sá (1998, p.50), estar 
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“implicado, de forma consistente, em alguma prática do grupo, aí incluída a 

conversação e a da exposição aos meios de comunicação de massa”. 

Partindo desse pressuposto, destacamos a “relevância cultural” e a 

“espessura social” do dicionário de E/LE como objeto de representação na medida 

em que esse material de ensino se apresenta como ferramenta didática ou de apoio 

bastante utilizado para facilitar a aprendizagem de uma língua estrangeira. Além do 

mais, Krieger (1993) concebe o dicionário como um objeto cultural, por se tratar de 

um texto que apresenta a cultura, revelando um universo semântico cultural através 

das unidades lexicais que o compõem. 

Já na visão de Coroa (2011, p.63), “o dicionário é mais do que uma forma de 

nomear e classificar as coisas do mundo: é um apoio para a construção de nossa 

rede de conhecimentos linguísticos”. 

Vale assinalar que, apesar de o dicionário ser uma ferramenta didática de 

grande relevância na aprendizagem tanto de língua materna como de línguas 

estrangeiras, suas potencialidades não são, em geral, exploradas, em virtude da 

falta de conhecimento lexicográfico por grande parte dos discentes e docentes. 

No Brasil, por exemplo, apesar de existirem avaliações de dicionários 

escolares de língua materna, não há cursos de formação e capacitação para 

professores sobre lexicografia. Desse modo, apesar de seu potencial didático, o 

dicionário ainda é usado de forma muito limitada. Tendo em vista essa realidade, o 

mais preocupante é se de fato esses graduandos, futuros professores de língua, 

estão sendo orientados sobre o uso do dicionário de maneira correta. A esse 

respeito, Pontes (2010, p.105) argumenta que: 

 

Já foi constatado, através de pesquisas em sala de aula, que o aluno 
se frustra diante do dicionário por não ter sido antes “treinado” para 
usá-lo adequadamente. Essa situação justifica-se principalmente 
pelo fato de o professor não se formar bem teórica e 
metodologicamente para o trabalho com dicionário em sala de aula. 
 
 

Como consequência disso, surge outro fator relevante a se questionar em 

relação ao professor: será que ele está ensinando e selecionando o dicionário 

correto para os alunos? O que se percebe, na maioria das vezes, é que o docente, 

durante toda a sua formação acadêmica, não é capacitado com relação ao uso 

adequado desse material de ensino, acarretando, assim, o despreparo do professor 
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em selecionar e indicar o dicionário apropriado para cada contexto de sala de 

aula.Sobre esse aspecto, Krieger (2005, p. 101) preconiza que: 

 

O professor não está aparelhado para explorar a riqueza de 
informações linguísticas constantes do dicionário e tampouco recebe 
orientações para escolher o dicionário mais apropriado a seu projeto 
pedagógico, já que os dicionários não são todos iguais e devem ser 
escolhidos indistintamente.  
 
 

 Diante dessa constatação, ressaltamos a importância de formar e capacitar 

professores na área de Lexicografia, para que estes possam ter consciência em 

relação à potencialidade do dicionário e saibam melhor aproveitar a riqueza desse 

recurso didático no contexto da sala de aula.  

A esse respeito, Damim (2005, p.17) afirma que “muitos professores 

desconhecem os diferentes tipos de dicionários e, desse modo, não se sentem 

capazes de selecionar um melhor de acordo com a atividade a ser desenvolvida em 

sala de aula”. Assim, faz-se necessário que o professor saiba as várias tipologias 

existentes de dicionários, bem como o tipo adequado de dicionário para cada 

atividade e para cada aluno.  

Quanto ao papel das obras lexicográficas nas aulas de língua estrangeira, 

Fernández (2000, p.21) afirma que, “o dicionário é um instrumento fundamental no 

processo de ensino/aprendizagem de línguas8”. O autor reforça, ainda, em seu 

trabalho sobre uso de dicionários didáticos da língua espanhola, que alunos de 

língua materna e alunos de LE têm necessidades diferentes e, em vista disso, deve 

haver uma preocupação do lexicógrafo em colocar, no mercado, material mais 

específico que atenda a cada grupo de consulentes. 

No próximo capítulo discutimos os procedimentos metodológicos utilizados e 

descrevemos os caminhos que percorremos durante os processos de elaboração e 

realização desta pesquisa. 

 

 

 

 

                                                           
8Tradução livre nossa: “el diccionario se concibe como un instrumento fundamental en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de lenguas”. 
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4 CAMINHOS METODOLÓGICOS: INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

 

“Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a 

novidade”. 

                               

                          (Paulo Freire, 1996, p.32) 

 

Neste capítulo, descrevemos os caminhos percorridos durante os processos 

de elaboração e realização desta pesquisa. Deste modo, relatamos sobre o objeto 

de estudo, o instrumento, os sujeitos e o contexto da pesquisa, assim como a 

construção do corpus que serviu de base para a análise e para a interpretação da 

RS em estudo. 

A presente investigação, portanto, consiste em uma análise comparativa da 

representação social de alunos do 1º período, enquanto alunos iniciantes do curso 

de licenciatura em Letras, e do 7º período de Letras, enquanto alunos em formação 

final com habilitação em língua espanhola e suas respectivas literaturas do 

CAMEAM-UERN sobre o dicionário. Nesse estudo, propomos a realização de uma 

pesquisa de caráter descritivo, comparativo e interpretativo de análises de dados. 

 

4.1 Caracterização 

 

Em relação à sua natureza, esta pesquisa trata-se de uma investigação de 

cunho qualiquantitativo. Qualitativo por se deter a um estudo social que busca 

analisar a RS de alunos do curso de Letras sobre o dicionário. E quantitativo porque 

também tem como foco a representatividade numérica, realizada através do 

levantamento da quantificação dos elementos temáticos evocados que constituem o 

núcleo central da representação.  

Ressaltamos, ainda, que o principal objeto de análise são os temas e os 

posicionamentos dos membros dos dois grupos sociais que constituem a RS destes 

sobre a ferramenta de representação (dicionário). Nessa perspectiva, pretendemos 

realizar a investigação dos vários significados que constituem a RS e, para isso, são 

tomados como base as atitudes e os elementos temáticos evocados por esses 
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sujeitos sobre o objeto social. Para fortalecer esse tipo de pesquisa, partimos da 

concepção de Dieb (2004, p.33), cujo pensamento é que: 

 

Esse quadro comumente designado abordagem qualitativa de 
investigação entende as práticas sociais como atividades humanas 
carregadas de significados, as quais dão sentido à vida dos atores 
sociais. Sob a perspectiva dessa abordagem, a pesquisa ganha uma 
configuração interpretativista e o pesquisador passa a priorizar, desta 
maneira, o ponto de vista dos atores sociais como o seu principal 
objeto de estudo.  
 

 
Assim, a abordagem qualitativa no campo das práticas sociais permite ao 

pesquisador levar em consideração “o ponto de vista dos atores sociais como seu 

principal objeto de estudo” (DIEB, 2004, p.33). Com relação à postura descritiva 

adotada, enfatizamos que a realidade dos fatos só pode ser construída pelo próprio 

indivíduo, ressaltando ainda que o pesquisador é parte integrante da pesquisa, pois 

é ele quem interpreta os fatos, os fenômenos, atribuindo-lhes significado e sentido. 

4.2 Contexto 

 

A presente pesquisa foi realizada na Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), mais especificamente no Campus Avançado Maria Eliza de 

Albuquerque Maia (CAMEAM), localizado na cidade de Pau dos Ferros, Estado do 

Rio Grande do Norte. Os alunos participantes da pesquisa, por sua vez, são 

graduandos do curso de licenciatura em Letras com habilitação em Língua 

Espanhola da referida instituição de ensino. 

Nesse contexto, buscamos realizar um estudo de campo com o intuito de 

propiciar um conhecimento mais amplo acerca da representação social desses 

alunos sobre o material de ensino analisado, o dicionário. Para isso, foram tomados 

como base os principais aspectos no campo da Teoria das Representações Sociais, 

bem como os fundamentos teóricos referentes à Lexicografia Pedagógica em 

interface com a Linguística Aplicada.  

4.3 Sujeitos 
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Os participantes da pesquisa foram organizados em dois grupos sociais: 

alunos do 1º (iniciantes do curso de Letras com habilitação em língua espanhola) e 

do 7º período (graduandos em formação final) do curso de Licenciatura em Língua 

Espanhola e suas Respectivas Literaturas do CAMEAM-UERN.  O primeiro grupo é 

composto por homens e mulheres com idade entre 18 e 24 anos. Enquanto o 

segundo grupo é formado por homens e mulheres com idade entre 20 e 30 anos. 

Estes, portanto, foram os nossos principais informantes. Por meio de 

questionários, foram analisadas as representações que eles constroem sobre o 

dicionário, verificando os posicionamentos desses sujeitos com relação a esse 

material de ensino.  

Como o presente estudo envolve sujeitos sociais, faz-se necessário discorrer 

um pouco sobre o conceito de grupo social, sobre o qual van Dijk (2003) assevera 

que: 

 

O grupo social pode se definir a partir dos critérios de pertença 
(origem, aparência, idioma, religião, títulos); as atividades típicas 
(como no caso dos profissionais); objetivos específicos (ensinar aos 
estudantes, curar os pacientes, difundir notícias, etc.); normas, 
relações e recursos do grupo, etc. às vezes, estes critérios do grupo 
são flexíveis e superficiais, por exemplo, quando se baseiam na 
indumentária preferida o em um estilo de música; no entanto, às 
vezes organizam todos os aspectos da vida e as atividades dos 
membros do grupo, como no caso do sexo, a etnia, a religião e a 
profissão. (p. 31). 

 

Partindo desse conceito, podemos afirmar que os grupos sociais não são 

formados, necessariamente, por um número considerável de pessoas, mas, através 

de vários critérios, como origem, idioma, religião, assim como a relação que há entre 

os membros do grupo, ou seja, os motivos que são comuns a esses membros que 

os tornam um grupo. Na visão de Irineu (2011) “é o engajamento, por motivos 

coletivos, ou seja, por motivos ideológicos, destes membros em um projeto social 

que os faz, em conjunto, constituírem-se como grupo social”. Os membros, portanto, 

dos dois grupos da pesquisa compartilham do mesmo objetivo acadêmico, que é se 

tornarem futuros professores de língua espanhola. 
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4.4 Instrumento, procedimentos e técnicas da pesquisa para a geração, coleta 

e análise de dados 

 

A presente investigação foi realizada, metodologicamente, através da 

constituição e da aplicação de questionários envolvendo questões subjetivas e 

objetivas a respeito do objeto “dicionário de E/LE”. Além disso, convém lembrar que 

foram aplicados dois questionários, visando à confirmação dos dados obtidos 

referentes ao ponto de vista de cada um desses sujeitos em relação a esse objeto 

de representação, o dicionário, através de um processo de ratificação de 

informações.    

Devemos ressaltar que o corpus desta pesquisa foi constituído pelo material 

discursivo proveniente da aplicação dos questionários. No que tange a essa 

questão, salientamos que a escolha desse instrumento se deu com o propósito de 

obtenção dos dados de forma qualitativa e objetiva para que assim fosse possível 

compreender melhor as imagens dos dois grupos sociais sobre o dicionário, através 

de instrumento específico de investigações referentes à Teoria das Representações 

Sociais.  

Em relação ao questionário, um dos recursos mais empregados em 

investigações, apesar de constituir alvo de muitas críticas, é ainda considerado um 

bom método para se conhecer opiniões, valores e representações de um grande 

número de pessoas ou grupos. No entanto, requer muitos cuidados em sua 

elaboração, principalmente, na análise dos resultados e nas conclusões de 

pesquisas. Na opinião de Vieira (2009, p. 13), o “questionário é um instrumento de 

pesquisa constituído de uma série de questões sobre um determinado tema”.  Para 

a autora, é um bom método de pesquisa no que diz respeito, principalmente, a 

levantamento de dados.  

Sendo assim, os dados dessa pesquisa foram coletados no CAMEAM-UERN 

a partir do instrumento de pesquisa, mencionado anteriormente (questionário), no 

semestre 2013.2 e 2014.1. Esses dados são compostos por opiniões dos alunos 

evocados na primeira etapa e na segunda etapa, por meio de questionários. Feito 

isso, foram procedidas a análise e a comparação dos dados coletados nas duas 

etapas, utilizando-se de quadros demonstrativos e de outros recursos 

metodológicos, considerando as orientações da Teoria das Representações Sociais 

e da Lexicografia Pedagógica em interface com a Linguística Aplicada. 
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Ainda com relação à produção do corpus, propusemos a utilização da técnica 

de associação livre de palavra. Esta técnica, por sua vez, consiste em pedir aos 

sujeitos da pesquisa que, a partir de um termo indutor (no caso o dicionário), 

mencionem as palavras ou expressões que lhes venham imediatamente à memória 

(DIEB, 2004). Desse modo, solicitamos em uma das questões, que escrevessem 

(quatro) palavras que lhes viessem imediatamente à memória, a partir do termo 

“dicionário”. Ainda a respeito dessa técnica, destacamos as palavras de Abric (1994, 

p.66) ao comentar as vantagens desse método:  

 

Caráter espontâneo – portanto menos controlado – e a dimensão 
projetiva dessa produção deve, portanto permitir o acesso, muito 
mais facilmente e rapidamente do que uma entrevista aos elementos 
que constituem o universo semântico do termo ou do objeto 
estudado. 
 
 

Com base no exposto, concluímos que essa técnica permite ao pesquisador 

coletar de maneira mais rápida e espontânea os “elementos constitutivos do 

conteúdo de uma representação” (ABRIC, 1994). 

A aplicação do primeiro questionário foi realizada no dia 06 de fevereiro de 

2014, nas turmas do primeiro e sétimo período do curso de Letras/espanhol. Na 

primeira turma, participaram 14 alunos e na segunda, 18 alunos. É oportuno lembrar 

que foi necessária uma reaplicação do questionário no sétimo período, pois na 

primeira aplicação, os alunos estavam muito ansiosos e preocupados com uma 

prova que seria aplicada naquele mesmo dia. 

Diante desse contexto, a reaplicação do questionário se deu no dia vinte um 

(21) de fevereiro de 2014 com 8 alunos, ressaltando que, infelizmente, alguns não 

quiseram responder.  Para a análise dos dados foram selecionados 14 questionários 

de cada turma. 

A aplicação do segundo questionário foi realizada no dia cinco (5) de agosto 

de 2014, sendo que da primeira turma participaram 15 alunos e da segunda, 11 

alunos.  

4.5 Descrição das categorias e etapas de análise 
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Como vínhamos ressaltando ao longo do texto, nosso trabalho tem como 

objetivo principal analisar a RS de alunos do 1º e 7º períodos do curso de 

Letras/Espanhol sobre o dicionário de espanhol como língua estrangeira. Para sua 

consecução, recorremos à proposta de investigação das RS, com especial atenção 

à proposta estruturalista de Abric (2001) e Flament (2001) e na proposta 

psicossociológica de Doise (2001). 

Sendo assim, com o intuito de conhecer os elementos temáticos e as 

tomadas de posição pelos sujeitos da pesquisa a respeito do significado por eles 

atribuído ao objeto de representação, o dicionário, analisamos as respostas dadas 

nos questionários. A seguir faremos a descrição das categorias de análise 

selecionadas. 

 

1. Elementos temáticos: descrição dos temas que constituem e organizam a 

representação sobre o dicionário. Objetivamos investigar palavras e/ou expressões 

ditas pelos sujeitos em seu discurso para se referirem ao dicionário com o propósito 

de entendermos a construção da RS sobre esse material de ensino e seus 

elementos constitutivos. Para a análise dessa categoria, recorremos a TNC 

apresentada por Abric (2001), segundo o qual, “toda representação está organizada 

em torno de núcleo central, constituído por um ou vários elementos que dão sua 

significação a representação” (ABRIC, 2001.p.18) e em Flament (2001) ao defender 

que, ao lado do núcleo central encontram-se os elementos periféricos, que são os 

que “asseguram a estabilidade da representação” (FLAMENT, 2001.p.178).Quanto à 

obtenção do corpus para análise, utilizamos a técnica de associação livre de 

palavras. Em seguida, iniciamos a categorização dos elementos começando pelas 

evocações de cada palavra apresentando-as em quadros. Logo após, 

categorizamos os termos pela frequência. 

 

2. Atitudes e tomadas de posição: análise dos posicionamentos a respeito do 

dicionário. Objetivamos investigar os posicionamentos presentes nas respostas 

dadas pelos sujeitos nos questionários, com o intuito de compreendermos não só do 

ponto de vista propriamente dito, mas o modo como o discurso se organiza com fins 

à construção da RS sobre o dicionário. Para tanto, levamos em consideração o 

conceito de Doise (2001, 193), segundo o qual, “as representações sociais são 

sempre tomadas de posição simbólicas, organizadas de maneiras diferentes. Por 
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exemplo: opiniões, atitudes ou estereótipos, segundo sua imbricação em relações 

sociais diferentes”. Devemos ressaltar que através desses posicionamentos é que 

se constituem as marcas de uma RS sobre um determinado objeto. 

Descritas as categorias de análise, a seguir discutiremos as etapas de análise. 

 

1. Descrição dos elementos temáticos que constituem a RS dos alunos 

do 1º e do 7º período do curso de Letras/ Espanhol sobre o 

dicionário: a fim de identificar a RS sobre o dicionário de língua 

espanhola construída pelos dois grupos sociais, descrevemos com base 

na TNC de Abric (2001), os elementos centrais evocados pelos sujeitos 

sobre o que significa “dicionário” para se chegar, então, ao conhecimento 

da construção dessa representação; 

2. Investigação das atitudes e das tomadas de posição dos sujeitos em 

relação ao objeto de representação: a fim de investigar as atitudes dos 

sujeitos sobre o dicionário, analisaremos as “tomadas de posição 

simbólica” dos membros dos dois grupos sociais com relação ao objeto de 

representação investigado. Visamos, assim, contribuir para o 

entendimento da construção e funcionamento da RS sobre o dicionário, 

uma vez que a posição social dos sujeitos ou grupos sociais é o que 

determina as suas representações.Isso acontece porque conforme Dieb 

(2004, p.91) “no processo de construção da RS, são impressas na 

representação características oriundas das necessidades, anseios e 

interesses próprios do grupo social”. 

3. Análise comparativa das representações sobre o dicionário: com base 

nas análises das RS dos dois grupos sociais, faremos um estudo 

comparativo entre a RS destes sobre o dicionário de E/LE, a fim de 

identificarmos até que ponto essas representações se relacionam ou se 

distanciam. 

Após essa descrição da pesquisa e dos procedimentos metodológicos, 

passamos, a seguir, para o Capítulo 5, no qual apresentamos a descrição e a 

análise dos dados coletados. 
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5 CAMINHOS ANALÍTICOS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS DO 

1º E 7º PERÍODOS DO CURSO DE LETRAS/ESPANHOL SOBRE O DICIONÁRIO 

DE ESPANHOL 

 

“As representações sociais têm como 

finalidade primeira e fundamental tornar a 

comunicação dentro de um grupo [...]. 

Elas são formadas através de 

negociações implícitas no curso da 

conversação, onde as pessoas se 

orientam para modelos simbólicos, 

imagens e valores compartilhados 

específicos”.  

(Moscovici, 2007, p. 208) 

 

Como o objetivo da presente pesquisa é analisar as representações sociais 

(RS) de alunos do 1º (enquanto alunos em formação inicial) e 7º (enquanto alunos 

em formação final) períodos do curso de Letras/Espanhol da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), mais especificamente do Campus Avançado Maria 

Eliza de Albuquerque Maia (CAMEAM) sobre o dicionário de espanhol como língua 

estrangeira (E/LE). Primeiramente, consideramos viável começar apresentando uma 

descrição dos elementos temáticos que constituem a RS sobre o dicionário, 

construída pelos dois grupos sociais. A fim de entender a materialização desses 

conteúdos, buscamos analisar o material discursivo dos alunos por meio dos 

questionários.  

5.1 Descrição dos elementos temáticos que constituem a RS dos alunos do 1º 

e do 7º períodos do curso de Letras/ Espanhol sobre o dicionário por grupo. 

 

Com intuito de fazer um levantamento dos temas que compõem a RS dos 

alunos sobre o dicionário, utilizamos como instrumento de pesquisa o questionário. 

Solicitamos em uma das questões, a partir da técnica de livre associação de 

palavras, que escrevessem (quatro) palavras que lhes viessem imediatamente à 

memória, a partir do termo “dicionário”. De posse da análise desse corpus 
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(questionários), buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: Quais são os 

elementos temáticos atribuídos por esses dois grupos sociais (alunos do 1º e do 7º 

períodos do curso de Letras/Espanhol) sobre o objeto de representação 

(dicionário)?. 

As evocações foram registradas seguindo a ordem em que os sujeitos da 

pesquisa iam respondendo ao estímulo da palavra indutora. Obtivemos no primeiro 

grupo, (alunos do 1° período), um total de cinquenta e seis (56) evocações, 

compreendendo vinte e cinco (25) palavras diferentes.  

Organizamos a descrição dos elementos temáticos em dois quadros, sendo o 

primeiro com todas as palavras evocadas e o segundo com as palavras que tiveram 

uma frequência de evocação superior a duas (2) vezes, já que um dos princípios 

básicos “para que um elemento seja considerado central é o de que ele tenha uma 

certa saliência quantitativa” (DIEB, 2004, p.97). O quadro 1, demonstrado abaixo, 

apresenta todas as palavras evocadas e suas respectivas frequências.  

 

Quadro 1: Palavras evocadas pelo grupo 1 

EVOCAÇÕES FREQUÊNCIA  EVOCAÇÕES FREQUÊNCIA 

Significado 10 Livro  1 

Conhecimento  8 Manual 1 

Pesquisa  4 Tradução  1 

Ortografia 4 Entender  1 

Aprendizagem  3 Gramática 1 

Informação  3 Utilização  1 

Compreensão/compreender 3 Facilidade  1 

Pronúncia  2 Esclarecimento  1 

Escrita  2 Busca 1 

Sabedoria/saber 2 Ajuda  1 

Gênero  1 Acentuação  1 

Palavras  1 Atualização  1 

Procura 1   

Fonte: elaboração nossa 

 

Das 25 palavras diferentes, foram consideradas as mais recorrentes com uma 

frequência superior a duas (2) vezes. O quadro 2, a seguir, mostra as palavras mais 
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evocadas pelo primeiro grupo, (alunos do 1º período), bem como suas respectivas 

frequências: 

 

Quadro 2: Evocações do grupo 1 com frequência acima de (2) 

Grupo 1 (alunos do 1º período ) 

Evocações Frequência 

Significados 10 

Conhecimento 8 

Pesquisa  4 

Ortografia 4 

Aprendizagem 3 

Informação 3 

Compreensão/compreender 3 

Fonte: elaboração nossa 

 

A partir dos quadros acima apresentados, verificamos o resultado da 

organização prévia da RS sobre o dicionário, seguindo o critério de quantitatividade 

defendido por Dieb (2004, p.97) ao ressaltar que “o princípio básico para que um 

elemento seja considerado central é o de que ele tenha uma certa saliência 

quantitativa”. No tocante a esse aspecto, apresentamos a seguir a organização 

prévia da representação do grupo 1: 

 

Figura 1: Organização prévia da RS do grupo 1 sobre o dicionário 

 

Significado  

Conhecimento 

Pesquisa 

 

 

 

 

  

Ortografia                                Aprendizagem  

 

 

 

 

 

 

 

Informação                               Compreensão                              
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Fonte: elaboração nossa 

 

O diagrama acima contém os elementos mais evocados pelo grupo 1. No 

centro dele consta o termo significado que foi a evocação mais recorrente9 com uma 

frequência de 10 (dez) evocações, seguida, pelos termos conhecimento com 

frequência de 8 (oito) evocações e pesquisa com 04 (quatro) evocações.. Desse 

modo, a partir de critério quantitativo, esses elementos constituem o núcleo central 

da RS do grupo 1 sobre o dicionário. Esses elementos, por sua vez, permitem-nos 

constatar que a RS sobre a obra lexicográfica está atrelada à sua função tradicional, 

a de fornecer ao consulente o significado de palavras.  

Sendo assim, o dicionário, segundo o relato dos alunos envolvidos na 

pesquisa, representa a partir dos termos evocados significados, conhecimento e 

pesquisa, uma obra de consulta e referência, a qual oferece informações sobre o 

léxico, bem como os significados dos vocábulos, proporcionando, assim, o 

conhecimento da língua. 

Ao redor do núcleo central, estão os elementos periféricos da RS: ortografia 

com 4 (quatro) evocações, aprendizagem informação e compreensão com a 

frequência de 3 (três) evocações. Ao analisarmos esses elementos, percebemos 

uma relação intermediária entre os termos centrais e periféricos. Por exemplo, a 

evocação aprendizagem, presente no núcleo periférico, apresenta o mesmo valor 

semântico de conhecimento, assim como pesquisa se relaciona com informação. 

No segundo grupo, foram obtidas cinquenta e quatro (54) evocações, 

compreendendo vinte e seis (26) palavras diferentes. O quadro 3, conforme pode ser 

verificado abaixo, apresenta todas as palavras evocadas e suas respectivas 

frequências: 

 

Quadro 3: Palavras evocadas pelo grupo 2 

 

EVOCAÇÕES  FREQUÊNCIA  EVOCAÇÕES FREQUÊNCIA 

Significado  9 Sentido  1 

Palavras 7 Pronúncia  1 

Ortografia 4 Léxico  1 

Busca  3 Línguas  1 

                                                           
9 Evocação mais recorrente refere-se à frequência  das evocações produzidas pelos sujeitos. 
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Tradução  3 Dúvida  1 

Verbete 3 Prática  1 

Definição  2 Sinônimo  1 

Gênero  2 Gramática  1 

Pesquisa  2 Escrita  1 

Sala de aula  2 Ajuda  1 

Conhecimento  1 Manuseio  1 

Conceito  1 Aluno  1 

Informação  1 Trabalho  1 

Fonte: elaboração nossa 

 

Das 26 palavras diferentes, consideramos as mais recorrentes com uma 

frequência de evocação superior a duas (2) vezes. O quadro 04, abaixo 

representado, expõe as palavras evocadas pelo segundo grupo (alunos do 7º 

período), bem como suas respectivas frequências: 

 

Quadro 4: Evocações do grupo 2 com frequência acima de (2) 

Grupo 2 (alunos do 7° Período) 

Evocações Frequência 

Significado 9 

Palavras  7 

Ortografia  4 

Busca  3 

Tradução 3 

Verbete  3 

Fonte: elaboração nossa 
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Figura2: Organização prévia da RS do grupo 2 sobre o dicionário 

Fonte: elaboração nossa 
 
 

A figura 02 apresenta os elementos mais evocados na coleta do corpus. No 

centro desse diagrama, constam os elementos significado, termo mais evocado com 

uma frequência de 9 (nove) evocações, palavras e ortografia com 7 e 4 evocações. 

Esses elementos constituem a formação prévia do núcleo central da RS do grupo 2 

sobre o dicionário. 

Ao redor desse núcleo central, podem ser percebidas as evocações: busca, 

tradução e verbete com a frequência de 3 (três) evocações, classificadas como 

pertencentes ao sistema periférico da RS do grupo 2 sobre o dicionário.  

A partir desses dados, observamos que a RS sobre o dicionário está 

relacionada ao uso que o grupo social faz desse material de ensino. Desse modo, 

compreendemos que os sujeitos constroem sua imagem sobre o dicionário a partir 

de suas próprias experiências e conforme a utilidade dessa ferramenta no seu 

cotidiano.  

E ainda com base nessa questão, é oportuno destacarmos a influência que o 

meio social exerce sobre os sujeitos, uma vez que serve “de orientação para que os 

indivíduos determinem a ação sobre uma realidade que os cerca” (DIEB, 2004, 

p.93). 

Nesse sentido, os elementos centrais: significado, palavras e ortografia estão 

atrelados à finalidade de uso do dicionário, uma vez que as informações mais 
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buscadas no dicionário são: definições das palavras, significação (equivalente em 

uma língua estrangeira) e ortografia. 

Esses elementos, por sua vez, permitem-nos interpretar que o conhecimento 

partilhado sobre o dicionário entre os membros do grupo 2 se dá de forma 

organizada, visto que apresentam relações estreitas na maneira de pensar e agir 

sobre o dicionário. 

Ainda, com relação aos termos evocados, percebemos que há uma relação 

intermediária entre os elementos centrais e periféricos. Nesse sentido, Abric (1994, 

p. 23) afirma que os elementos periféricos quando estão mais próximos ao núcleo 

“desempenham um papel importante na concretização do significado da 

representação, e quanto mais distantes, eles ilustram, explicitam ou justificam essa 

significação”.  

 Tendo em vista esse aspecto, observamos que, no primeiro grupo, os 

elementos mais próximos do núcleo central: significado, conhecimento e 

pesquisa,estão relacionados aos termos aprendizagem, compreensão e informação, 

justificando a representação central do grupo, que concebe o dicionário como uma 

fonte de significados e conhecimento sobre uma determinada língua. 

Em relação ao segundo grupo (ver quadro 3 e 4), o elemento central 

significados se relaciona com palavra e tradução. 

Essas inter-relações sinalizam para a imagem que os alunos constroem sobre 

o dicionário, como um instrumento que comporta informações e significados das 

palavras de um determinado idioma. Essa representação, por sua vez, é construída 

a partir de imagens consensuais oriundas do senso comum. Haja vista que esses 

alunos não foram orientados com relação às potencialidades do dicionário no 

processo de aprendizagem de línguas, devemos considerar que os sujeitos da 

pesquisa se ancoraram em crenças que circulam na sociedade a respeito desse 

instrumento de ensino, associando ao uso principal desse material, que é conhecer 

o significado das palavras. 

Ainda no que diz respeito às crenças sobre o nosso objeto de estudo, o 

dicionário, concordamos com o posicionamento de Pontes e Santiago (2009, p.107) 

ao afirmarem que “as formas de pensar dos professores e dos alunos sobre o 

dicionário originam-se de suas próprias experiências; da incorporação de ideias de 

lexicógrafos tradicionais; da metodologia usada pela escola; e de textos didáticos 

adotados em sala de aula”. 
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5.2 Investigação das atitudes e das tomadas de posição dos sujeitos em 

relação ao objeto de representação 

 

 Nesta seção, buscamos conhecer as atitudes e os posicionamentos dos 

sujeitos da pesquisa sobre o dicionário. O questionário, por sua vez, foi elaborado 

com questões relacionadas às necessidades e habilidades de uso referentes a essa 

ferramenta didática com o intuito de fazer os alunos refletirem sobre os seguintes 

aspectos: 

 

 O que pensam sobre o dicionário; 

 Quais preferem utilizar; 

 E por último, com que intenção utiliza esse material didático. 

5.2.1Descrição dos resultados obtidos na primeira aplicação do questionário 

por grupo 

 

A maioria das questões refere-se à posse, frequência, habilidade de uso e 

atitudes dos sujeitos com relação ao dicionário. Inicialmente, faremos uma análise 

quantitativa dos dados obtidos na primeira aplicação do questionário.  

5.2.1.1 Análise do Grupo 1 

 

Na primeira questão, perguntamos o que os sujeitos faziam quando queriam 

saber o significado de uma palavra. Os resultados revelam que 64% procuram no 

dicionário ou na internet, 29% pesquisam diretamente no dicionário e 7% perguntam 

ao professor ou utilizam o dicionário, como podemos visualizar no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Atitudes para conhecer o significado de uma palavra 

 

Analisando os dados acima, observamos que os sujeitos buscam informações 

no dicionário, mas que, em virtude da presença constante dos recursos 

computacionais na sociedade atual, as pessoas fazem uso desses recursos tanto 

para comunicação e entretenimento como para a aprendizagem e busca de 

informações. Isso explica o fato de 64% de os sujeitos recorrerem ao dicionário ou à 

internet, uma vez que as ferramentas tecnológicas apresentam a vantagem da 

rapidez com que as informações são processadas. 

Na segunda questão, perguntamos se os alunos usam o dicionário. Os 

resultados mostram que todos os sujeitos utilizam essa ferramenta didática, 

conforme dados do gráfico 2,que pode ser visualizado abaixo: 

 

 

Gráfico 2: Alunos que usam o dicionário 
 
 

Diante desse resultado, ressaltamos que dois alunos afirmaram usar somente 

o dicionário de espanhol, seis alunos usam o de espanhol e o de português e seis 

usam somente o Aurélio.  

Na terceira questão, indagamos a respeito da frequência de uso do dicionário. 

Obtivemos os seguintes dados: 43% afirmaram que utilizam semanalmente, 29% 

usam diariamente, 14% usam mensalmente e 14% raramente fazem uso desse 

material didático, conforme gráfico a seguir: 
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Gráfico 3: Frequência de uso do dicionário 

 

Como podemos observar na análise dos dados acima, a maioria dos alunos 

utiliza o dicionário semanalmente, resultando, assim, numa alta frequência de uso.   

Na quarta questão, perguntamos se os alunos gostavam de usar o dicionário. 

Todos os sujeitos do grupo 1 afirmaram que gostavam de utilizar o dicionário, 

argumentando que esse recurso didático além de ajudar na compreensão dos 

significados de palavras desconhecidas,serve também para ampliar o conhecimento 

de uma determinada língua. 

Na quinta questão, perguntamos sobre os tipos de dicionários de que os 

alunos tinham conhecimento. Obtivemos os seguintes resultados: 79% declaram 

conhecer o bilíngue, 50% o monolíngue e 21% afirmaram conhecer outros tipos de 

dicionários, mas não especificaram o tipo, como podemos visualizar no gráfico 

abaixo: 

 

 

Gráfico 4: Tipos de dicionários que conhecem 

 

 

Perguntamos na sexta questão, que tipo de dicionário eles preferem utilizar 

nas aulas de língua espanhola. Os resultados revelam que 93% afirmaram que 
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preferem o dicionário bilíngue e 7% gostam de usar tanto o monolíngue como o 

bilíngue, conforme dados expostos no gráfico a seguir: 

 

 

    Gráfico 5: Tipos de dicionários que preferem utilizar nas aulas de língua espanhola 

 

Na sétima questão, perguntamos aos alunos se eles consideravam o 

dicionário como uma obra de consulta ou como uma ferramenta didática 

indispensável no ensino de língua. Seis alunos afirmaram que consideram o 

dicionário tanto uma obra de consulta como uma ferramenta indispensável no ensino 

de língua, dois alunos considera o dicionário apenas como uma obra de consulta e 

seis alunos considera a obra lexicográfica como uma ferramenta indispensável, 

porém seus argumentos acabam revelando outra imagem a respeito do dicionário, a 

de que é apenas uma obra de consulta como podemos observar em alguns 

fragmentos abaixo: 

 

Ele é uma ferramenta indispensável, pois ele ajuda no entendimento 
das palavras, para tirarmos dúvidas. (Grupo 1) 
 
Uma ferramenta. Pois utilizo exclusivamente para saber o significado 
de uma palavra quando tenho dúvida.  (Grupo 1) 
 
Uma ferramenta didática indispensável no ensino de língua, porque é 
nele que tiro minhas dúvidas e aprendo novas palavras, palavras 
essas que não sabia nem se existiam. (Grupo 1) 

 

Na oitava questão, questionamos se os alunos utilizavam o dicionário em 

atividades ligadas ao estudo ou se utilizavam em outras situações fora da sala de 



64 
    

aula.  Os dados revelam que 71% usam o dicionário tanto em atividades ligadas aos 

estudos como em outras situações e 29% afirmaram utilizá-lo somente em 

atividades relacionadas aos estudos, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 6: Contexto de uso do dicionário 

 

Na nona questão, perguntamos se os alunos faziam a leitura do guia de uso, 

da introdução e das listas de abreviaturas antes de buscar a informação desejada no 

dicionário. Obtivemos os seguintes resultados: 57% afirmaram que não leem as 

instruções de uso e 43% declaram ler as instruções, conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 7: Alunos que leem as instruções de uso do dicionário 

 

Diante desses dados, constatamos que mais da metade dos alunos não leem 

as instruções de uso, o que explica a dificuldade que eles encontram em entender 

as abreviações e até mesmo de encontrar a palavra desejada.  

A décima questão tratava da finalidade de uso do dicionário. Os resultados 

indicam que as informações mais buscadas no dicionário são: definições das 



65 
    

palavras, significação (equivalente em uma língua estrangeira) e ortografia. Nesse 

contexto, observamos que o potencial do dicionário para outros usos possíveis 

como: produção de textos, origem da palavra, classe gramatical e sinônimo não é 

bem explorado, uma vez que os alunos utilizam apenas o uso tradicional, que é 

buscar o significado das palavras. 

Na questão onze, investigamos se os alunos ao consultarem o dicionário 

faziam a leitura completa das informações do verbete. Os resultados revelam que 

71% não leem todas as informações sobre a palavra desejada e 29% afirmaram que 

liam todas as informações do verbete pesquisado, conforme gráfico 8 abaixo: 

 

 

Gráfico 8: Alunos que leem todas as informações do verbete pesquisado 

 

Como podemos observar, a maioria dos alunos têm uma atitude negativa na 

leitura do verbete, não leem todas as informações contidas no verbete, sem se 

preocupar em adequar o que está posto no dicionário com os contextos de uso.  

Na décima segunda questão, interrogamos a respeito dos critérios que os 

alunos utilizam na hora de escolher o melhor dicionário. Os resultados revelam que 

os principais critérios utilizados são: a quantidade de palavras, o reconhecimento 

autoral, se o dicionário é o mais conhecido e por indicação de professores. Diante 

desse resultado, percebemos que dois dos critérios citados pelos discentes estão 

relacionados a algumas crenças a respeito do dicionário: a de que o melhor 

dicionário é o mais conhecido e a de que o dicionário com uma nomenclatura 

imensa é melhor. 

Na décima terceira questão, perguntamos aos alunos com que intenção ou 

objetivo utilizam o dicionário. 50% responderam que utilizam o dicionário para tirar 

dúvidas sobre ortografia e significado das palavras, 36% para conhecer o significado 
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de palavras desconhecidas, 7% dos alunos, além de usarem para conhecer a 

definição de verbetes, utilizam também por curiosidades, e 7% usam o dicionário 

para tradução de palavras. Esses dados confirmam a principal função do dicionário 

para o grupo 1, como uma obra de consulta pontual. 

Na décima quarta questão, indagamos se os alunos em algum momento já 

tinham sido orientados a como deveriam utilizar o dicionário. 71% dos sujeitos do 

grupo 1 afirmaram que nunca receberam orientações de como usarem o dicionário e 

29% responderam que já haviam sido orientados, como podemos observar no 

gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 9: Alunos que foram orientados a como utilizarem o dicionário 

 

Perguntamos, na décima quinta questão, quem havia ensinado os alunos a 

usar o dicionário. Os resultados mostram que 43% dos sujeitos foram ensinados por 

um professor, 29% foram ensinados pelos pais ou outros familiares e 28% 

aprenderam sozinhos. Esses dados contradizem o alto percentual da questão 

anterior (71% dos alunos afirmaram que não foram orientados a usar o dicionário), o 

que nos faz questionar esse resultado, uma vez que contrastando os dados das 

duas questões, podemos observar que apenas 28% dos alunos não receberam 

orientações sobre como deveriam proceder com o dicionário, conforme gráfico 10 

abaixo: 
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Gráfico 10: Quem ensinou a usar o dicionário 

 

Na questão seguinte, indagamos os alunos sobre as dificuldades que eles 

encontravam ao utilizar o dicionário. Os resultados indicam que as principais 

dificuldades são: encontrar a palavra desejada (procurar a palavra), compreender o 

significado e o tamanho da letra. Vale ressaltar que alguns alunos alegaram que não 

sentiam dificuldades nos momentos de utilização do dicionário. 

Na questão dezessete, interrogamos aos alunos quanto ao fato de o 

dicionário contribuir ou não para o ensino de língua espanhola. Todos os alunos 

afirmaram que a obra lexicográfica traz muitas contribuições para o ensino de LE, 

como podemos perceber nos fragmentos abaixo: 

 

Pois ajuda no processo de aprendizagem da língua. (sujeito do grupo 
1) 
 
Ajuda diretamente na compreensão e descoberta de várias novas 
palavras. 
 
Contribui, pois com a ajuda do dicionário podemos aperfeiçoar nosso 
conhecimento na língua. (sujeito do grupo 1) 
 
Porque ajuda a nos aprofundar e conhecer os significados das 
palavras, principalmente aos iniciantes. (sujeito do grupo 1) 
 
É indispensável no ensino de língua espanhola, serve como uma 
fonte de grande ajuda em nossos estudos. (sujeito do grupo 1) 
 
 

Diante desses fragmentos, notamos uma atitude positiva dos alunos com 

relação à função do dicionário no ensino de LE, uma vez que admitem que esse 

material didático possibilita o aperfeiçoamento e ampliação do conhecimento da 

língua.  
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A décima oitava questão diz respeito às vantagens e desvantagens do 

dicionário no processo de aprendizagem da LE. As principais vantagens 

mencionadas pelos discentes foram: fornece o significado das palavras, facilita o 

conhecimento da escrita e da pronúncia, serve para tirar dúvidas, proporciona o 

conhecimento no processo linguístico. Enquanto as desvantagens encontradas 

pelos alunos foram: o uso do dicionário acomodar os alunos (a recorrerem sempre 

ao dicionário) e a de alguns dicionários não possuírem palavras do cotidiano. 

Convém abordar que mais da metade dos discentes disseram que não veem 

desvantagens nessa ferramenta didática.  

Na décima nona questão, interrogamos aos alunos se eram a favor do uso do 

dicionário nas aulas de LE. Todos se posicionaram a favor do uso do dicionário, 

como podemos observar nos trechos a seguir: 

 

Sim, porque é uma língua nova que necessita do apoio do dicionário. 
(sujeito do grupo 1)  
 
Sim. Pois ele ajuda muito na compreensão da língua. (sujeito do        
grupo 1) 

 
Sim, pois se trata de uma nova língua, então tudo é novo e 
precisamos de um suporte a mais. (sujeito do grupo 1) 
 
Sim, porque assim vai facilitar o nosso entendimento e a conhecer a 
significação das palavras que agente não conhece. (sujeito do grupo 
1) 
 
Sim, amplia o conhecimento. A aula fica bem mais fácil. (sujeito do 
grupo 1) 
 
Sim, principalmente para nós do primeiro período, ele serve como um 
guia particular. (sujeito do grupo 1) 
 
Sim, pois facilita o estudo, proporcionando um conhecimento maior 
da língua. (sujeito do grupo 1) 
 
 

A vigésima questão diz respeito à concepção dos discentes sobre o 

dicionário.  Os resultados revelam que o dicionário para os membros do grupo 1 é 

um suporte, um meio didático e um livro que fornece os significados das palavras, 

além de um instrumento de pesquisa que permite tirar dúvidas, como podemos ver 

nos fragmentos abaixo: 
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Um livro de conhecimento enorme baseado em significados e na 
escrita culta. (sujeito do grupo 1) 
 
Um suporte a mais no conhecimento. (sujeito do grupo 1) 
 
É uma forma de pesquisa e conhecimento da significação de 
palavras. (sujeito do grupo 1) 
 
Entendo por pequeno livro que tira dúvidas. (sujeito do grupo 1) 
 
Que é um meio didático de aprendemos mais, conhecendo as 
palavras. (sujeito do grupo 1) 
 
É uma forma de tirar dúvidas sobre palavras desconhecidas. (sujeito 
do grupo 1) 
 
 

Na última questão, aplicamos a técnica de livre associação de palavras, 

solicitando aos alunos que escrevessem quatro palavras que lhes viessem 

imediatamente à memória, a partir do termo indutor “dicionário”. Os dados obtidos 

nessa questão foram utilizados para fazermos a descrição dos elementos temáticos 

que constituem a RS do grupo sobre o dicionário. 

5.2.1.2 Análise do Grupo 2 

 

Na primeira questão, indagamos sobre o que os sujeitos faziam quando 

queriam saber o significado de uma palavra. Os dados obtidos revelam que 57% dos 

alunos procuram no dicionário ou na internet e 43% recorrem somente ao dicionário, 

conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 11: Atitudes para conhecer o significado de uma palavra 

 



70 
    

Na segunda questão, perguntamos se os alunos usavam os dicionários. Os 

resultamos mostram que 100% dos discentes utilizam o dicionário, como podemos 

perceberde acordo com o gráfico seguinte: 

 

 

Gráfico 12: Alunos que usam o dicionário 

 

A partir desse resultado, questionamos a respeito da frequência de uso do 

dicionário. Obtivemos os seguintes dados: 36% afirmaram que utilizavam 

semanalmente, 29% usavam diariamente, 29% usavam mensalmente e 7%, 

raramente. No gráfico 13, podemos visualizar os referidos dados: 

 

 

Gráfico 13: Frequência de uso do dicionário 

 

 

Como podemos observar pela análise dos dados acima, a maioria dos alunos 

utilizam o dicionário frequentemente. Tal resultado demonstra que esses discentes, 

apesar de estarem em etapa final do curso de licenciatura em Letras, ainda se 

encontram em processo de aprendizagem de uma segunda língua. 
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Na questão quatro, perguntamos se os alunos gostavam de usar o dicionário. 

A maioria dos discentes (9 alunos) afirmaram que gostavam de utilizar o dicionário, 

por se tratar de uma ferramenta didática que ajudava a tirar dúvidas a respeito dos 

significados e escrita das palavras, além de propiciar o conhecimento, facilitando o 

processo de aprendizagem da língua espanhola. 

Na quinta questão, investigamos os tipos de dicionários que os alunos 

conheciam. Como resultamos, obtivemos os seguintes dados: 100% afirmaram que 

conheciam o bilíngue, 70% dos discentes conhecem o monolíngue e apenas 7% 

declararam que conheciam o dicionário especializado, como podemos visualizar no 

gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 14: Tipos de dicionário que conhecem 

 

 

A partir desses dados, investigamos quais tipos de dicionários esses alunos 

preferiam utilizar nas de LE. Os resultados apontaram que 93% preferiam usar o 

bilínguee apenas 7% declaram que gostavam de usar tanto o bilíngue como o 

monolíngue. Um fato interessante é que, nessa questão, obtivemos o mesmo 

resultado do grupo 1. 
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           Gráfico 15: Tipos de dicionários que preferem utilizar nas aulas de língua espanhola 

 

 

Na sétima questão, investigamos se os alunos consideravam o dicionário 

como uma obra de consulta ou como uma ferramenta didática indispensável no 

ensino de língua. 08 (oito) alunos afirmaram que consideravam o dicionário como 

uma ferramenta indispensável no ensino de língua, 04 (quatro) consideravam o 

dicionário tanto uma obra de consulta como uma ferramenta didática e 02 (dois) 

alunos consideravam a obra lexicográfica apenas como uma obra de consulta, 

porém seus argumentos acabaram revelando outra imagem a respeito do dicionário. 

Diante desses dados, foi possível observar que para a maioria dos membros do 

grupo 2, o dicionário é visto como uma importante ferramenta no processo de 

aprendizagem da LE, como podemos visualizar mediante alguns fragmentos a 

seguir: 

 

O dicionário é uma ferramenta didática, porque está sempre 
assessorando o professor e também o aluno no processo de ensino 
e aprendizagem. Ele deve estar presente, principalmente, para 
compreender melhor a língua, tanto o português, como o espanhol.  
(sujeito do grupo 2) 
 
Sim. Porque amplia meu vocabulário e ajuda a compreender o texto. 
(sujeito do grupo 2) 
 
Como uma ferramenta didática, pois tanto serve como meio de 
consulta, como também pode ser manuseado, utilizado em sala de 
aula como forma de aprendizagem. (sujeito do grupo 2) 
 
Sim, com o intuito de facilitar leituras, interpretações, já que é um 
subsídio nas horas de dúvidas e incertezas no tocante ao significado 
de palavras. (sujeito do grupo 2) 
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Uma ferramenta indispensável no ensino de línguas, pelo fato de ser 
acessível e propiciar o conhecimento. (sujeito do grupo 2) 
 
 

Na questão oito, investigamos se os alunos utilizavam o dicionário em 

atividades ligadas ao estudo ou se utilizavam em outras situações fora da sala de 

aula. Os dados revelam que 79% usavam o dicionário tanto em atividades ligadas 

aos estudos como em outras situações e 21% afirmaram que o utilizavam somente 

em atividades relacionadas aos estudos, como podemos visualizar no gráfico 

abaixo: 

 

 

Gráfico 16: Contexto de uso do dicionário 

 

 

Na nona questão, perguntamos se os alunos faziam a leitura do guia de uso, 

da introdução e das listas de abreviaturas antes de buscar a informação desejada no 

dicionário. Como resultados, obtivemos: 79% afirmaram que não liam as instruções 

de uso e apenas 21% declararam que liam as instruções, conforme podemos 

constatar considerando o gráfico abaixo: 
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Gráfico 17: Alunos que leem as instruções de uso do dicionário 

 

 

Observando os dados acima, constatamos que a maioria dos alunos não leem 

as instruções de uso. Esse fato justifica a dificuldade que eles encontram em 

entender as abreviações e até mesmo de encontrar a palavra desejada.  

A questão seguinte diz respeito à finalidade de uso do dicionário. Os 

resultados indicam que as informações mais buscadas no dicionário são: definições 

das palavras, significação (equivalente em uma língua estrangeira), ortografia e 

sinônimos. Em face disso, percebemos os dois grupos (1 e 2) não exploram as 

potencialidades do dicionário, utilizando-o apenas como uma obra de consulta 

pontual. 

Na questão onze, investigamos a atitude dos alunos com relação à leitura do 

verbete. Os resultados revelaram que 71% costumam ler todas as informações 

contidas no verbete e 29% não leem, conforme gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 18: Alunos que leem todas as informações do verbete pesquisado 
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Já na décima segunda questão, os alunos foram indagados quanto aos 

critérios que utilizam na hora de escolher o melhor dicionário. Os resultados revelam 

que os fatores mais utilizados são: a quantidade de palavras, se o dicionário é o 

mais conhecido e por indicação de professores.  

Analisando esses dados, observamos que os critérios mencionados pelos 

discentes estão relacionados a algumas crenças construídas em relação a esse 

material lexicográfico, tais como a de que o dicionário com uma nomenclatura 

imensa é melhor, e a de que o melhor dicionário é o mais conhecido. 

Na décima terceira questão, investigamos com que intenção os alunos 

utilizam o dicionário. Obtivemos os seguintes resultados: 71% responderam que 

utilizavam o dicionário para conhecer o significado das palavras, 14% para tirarem 

dúvidas sobre ortografia, definição e significado, 7% dos alunos para melhorarem a 

compreensão de textos e 7% usavam o dicionário com o intuito de aprimorarem seu 

aprendizado da LE. Esses dados, por sua vez, confirmam a função tradicional do 

dicionário para o grupo 2, como obra de consulta pontual no que se refere aos 

significados e ortografia das palavras, como podemos observar no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 19: Intenção de utilização do dicionário 

 

Na décima quarta questão, interrogamos aos alunos se em algum momento já 

haviam sido orientados a como deveriam utilizar o dicionário. 64% dos alunos 

afirmaram que já tinham sido orientados e 36% disseram que nunca receberam 
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orientações de como deveriam proceder quanto ao uso do dicionário, conforme o 

gráfico 20 a seguir: 

 

 

Gráfico 20: Alunos que foram orientados a como utilizarem o dicionário 

 

Em seguida, questionamos na décima quinta, a respeito de quem havia 

ensinado os alunos a usar o dicionário. Obtivemos os seguintes resultados: 50% dos 

discentes foram ensinados por um professor, 36% afirmaram que aprenderam 

sozinhos e 14% foram ensinados pelos pais ou por outros familiares.  

Considerando esses dados, percebemos que o grupo 2 confirma o resultado 

da questão anterior (64% dos alunos afirmaram que já foram orientados a usar o 

dicionário).Desse modo, mediante os dados das duas questões, pudemos observar 

que apenas 36% dos alunos não receberam orientações sobre como usar o 

dicionário, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 21: Quem ensinou a usar o dicionário 

 

 

Na questão seguinte, interrogamos os alunos sobre as dificuldades que eles 

encontram ao utilizarem o dicionário. A maioria dos alunos (8 discentes) afirmaram 

que não enfrentavam dificuldades ao usarem o dicionário. O restante do grupo (6 

alunos) declararam que as principais dificuldades que encontravam eram: escolher o 

significado do verbete conforme o contexto de uso, compreender a definição e o 

tamanho da letra.  

Na questão dezessete, perguntamos aos alunos se o dicionário poderia 

contribuir para o ensino de língua espanhola. Todos os alunos declaram que esse 

material didático traz muitas contribuições para o ensino de LE, conforme os 

excertos abaixo: 

 

A metodologia do uso do dicionário é importante para entender o 
significado de palavras. Traduzir enunciados. (sujeito do grupo 2) 
 
Contribui, porque como segunda língua não sabemos todo o léxico, 
com isso o dicionário nos auxilia. (sujeito do grupo 2) 
 
Porque sendo utilizado como recurso paradidático irá possibilitar 
junto com os demais recursos, uma interpretação mais facilitadora. 
(sujeito do grupo 2) 
 
Principalmente pelo esclarecimento de conceitos, e também pela 
questão gramatical. (sujeito do grupo 2) 
 
Ajuda na obtenção prática do sentido de uma palavra. (sujeito do 
grupo 2) 
 
 

Com base nesses fragmentos, percebemos que para o grupo 2, o dicionário 

representa uma importante ferramenta didática no ensino de língua espanhola, pois 

permite um melhor entendimento acerca dos significados das palavras, bem como 

favorece a ampliação do conhecimento a respeito do léxico. 

Na décima oitava questão, abordamos a respeito das vantagens e 

desvantagens do dicionário no processo de aprendizagem da LE. As principais 

vantagens mencionadas pelos alunos foram: o dicionário apresenta-se como um 

suporte e método de apoio/ajuda aos alunos, possibilita melhor entendimento das 

palavras, permite a ampliação do léxico e facilita o conhecimento da escrita. Em 
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relação às desvantagens, a maioria dos discentes afirmam que o uso do dicionário 

no processo de aprendizagem do espanhol não apresenta nenhuma desvantagem. 

Na questão seguinte, perguntamos aos alunos se eram a favor do uso do 

dicionário nas aulas de LE. Todos se disseram favoráveis ao uso do dicionário, 

como podemos notar nos trechos a seguir: 

 
Sim, como disse é um suporte acessível e que comporta 
conhecimentos sobre a língua. (sujeito do grupo 2) 
 
Com certeza, principalmente para auxiliar na compreensão de textos. 
(sujeito do grupo 2) 
 
Sim, pois é uma forma de pesquisa segura para se obter a 
informação que se deseja, deixando os alunos à vontade para 
pesquisar e encontrar sua informação. (sujeito do grupo 2) 
 
Sou a favor, ajuda na aprendizagem de ELE, mas não deve ser um 
vício. (sujeito do grupo 2) 
 
Sim, porque para mim ele é uma ferramenta indispensável, que está 
ao alcance de todos, e por um preço acessível. (sujeito do grupo 2) 
 
Sim. Mais uma ferramenta de pesquisa. (sujeito do grupo 2) 
 
 

Na vigésima questão, investigamos as concepções dos discentes sobre o 

dicionário. Os resultados apontam que o grupo 2concebe o dicionário como um livro 

(suporte de pesquisa, material didático, manual, ferramenta  e até mesmo um 

método) que fornece o léxico de uma língua, bem como seus significados, como 

podemos ver nos fragmentos a seguir: 

 
Livro que contém significados das palavras. (sujeito do grupo 2) 
 
[...] manual que temos ao nosso alcance, para auxiliar na 
compreensão de palavras. (sujeito do grupo 2) 
 
Um livro com o léxico de uma língua, com seus significados, 
sinônimos, ou no caso do português-espanhol também tradução. 
(sujeito do grupo 2) 
 
É uma ferramenta que vem beneficiar na aprendizagem de 
significados de palavras. (sujeito do grupo 2) 
 
Um método que serve para mostrar os diversos significado que uma 
palavra pode ter. (sujeito do grupo 2) 
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Nesta seção, fizemos a análise quantitativa dos dados obtidos na primeira 

aplicação do questionário. A seguir faremos a análise dos posicionamentos dos dois 

grupos sociais sobre o dicionário. 

Para tanto, partimos do conceito de atitudes defendido por Doise (2001) como 

“tomadas de posição simbólica”, ou seja, os posicionamentos que os sujeitos (alunos 

do 1° e 7° períodos do curso de Letras/Espanhol) enunciam em seus discursos 

sobre o dicionário enquanto objeto de representação dos dois grupos. Devemos 

ressaltar que a presente análise é de cunho comparativo em razão de os sujeitos da 

pesquisa serem constituídos por dois grupos sociais. 

Partindo desse contexto, esta parte da pesquisa deteve-se a investigar as 

atitudes dos sujeitos como um dos componentes do conteúdo dessa representação. 

Para tanto, analisamos, a partir da identificação das atitudes dos sujeitos sobre o 

dicionário, o papel dessas “tomadas de posição” na construção dos significados da 

RS e seu funcionamento nos dois grupos, levando em consideração os dados 

constatados na descrição temática da RS em questão.  

5.3 Posicionamentos e atitudes do primeiro grupo(alunos em formação inicial) 

sobre o dicionário 

 

Os posicionamentos dos sujeitos da pesquisa sobre o dicionário foram 

identificados a partir do material discursivo proveniente do primeiro questionário 

aplicado. Com relação às questões desenvolvidas no questionário, tratava-se, 

primeiramente, do uso do dicionário, com o propósito de investigar que 

conhecimentos eles tinham a respeito dessa ferramenta didática. Apenas na 

penúltima questão é que foi solicitada, de forma mais direta, uma definição para o 

“dicionário”. 

O Grupo 1 (alunos do 1° período do curso de Letras/Espanhol) constrói seu 

primeiro posicionamento a partir da tomada de posição de que o dicionário é um livro 

(recurso, meio didático ou objeto) que apresenta em sua estrutura os significados 

das palavras. 

Os sujeitos pertencentes a esse grupo concebem o dicionário como uma obra 

de consulta limitada, servindo apenas para pesquisa de significados de palavras 

desconhecidas, conforme se pode verificar nos fragmentos a seguir: 
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Objeto onde encontramos todos os significados das palavras.(sujeito 
do grupo 1) 
 
 [...] ele é usado para definir certas palavras que nós não 
entendemos. (sujeito do grupo 1) 
 
Um livro de conhecimento enorme baseado em significados e na 
escrita culta. (sujeito do grupo 1) 

 
 

O segundo posicionamento, por sua vez, constrói-se a partir da tomada de 

posição de que o dicionário é um instrumento de pesquisa, de tira-dúvidas sobre 

palavras desconhecidas, como se pode observar nos trechos a seguir: 

 

Um instrumento de pesquisa. (sujeito do grupo 1) 
 

É uma forma de tirar todas as dúvidas sobre palavras 
desconhecidas. (sujeito do grupo 1) 

 
[...] algo indispensável na vida estudantil, pois é bastante 
esclarecedor. (sujeito do grupo 1) 

 
 

Diante dessas concepções, percebemos uma relação intrínseca entre as 

tomadas de posição e os elementos temáticos evocados pelo grupo 1 (alunos do 1° 

período). Essa relação, por sua vez, confirma a representação do grupo sobre o 

dicionário como obra de consulta que tem, como função principal, fornecer o 

significado das palavras de um determinado idioma. 

 Sobre essa perspectiva, ao perguntar aos sujeitos da pesquisa com que 

intenção eles recorriam ao dicionário, 50% responderam que costumavam recorrer a 

essa ferramenta de ensino para tirarem dúvidas sobre ortografia e significado das 

palavras, 36% para conhecerem o significado das palavras e 7% para conhecerem a 

definição das palavras e também por curiosidade.  

Assim, percebemos que mais de 90% dos alunos utilizam o dicionário para 

verificar apenas o significado das palavras, o que torna a consulta dessa ferramenta 

didática um ato repetitivo e mecânico. Em decorrência disso, acreditamos que as 

imagens que o grupo analisado constrói sobre o dicionário são originadas das 

experiências e do uso que seus membros fazem dessa ferramenta.  
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5.3.1 Posicionamentos e atitudes do segundo grupo (alunos em formação final) 

sobre o dicionário 

 

O Grupo 2 (alunos do 7° período do curso de Letras/Espanhol) constrói seu 

primeiro posicionamento a partir da tomada de posição de que o dicionário é um livro 

(suporte, ferramenta, material didático, método) que comporta em sua estrutura os 

significados das palavras, como se pode comprovar nos trechos a seguir: 

 

Um livro ao qual recorremos quando não sabemos um significado de 
determinada palavra, ou escrita de tal palavra. (sujeito pertencente 
ao grupo 2) 

 
Um livro que contém significado das palavras. (sujeito pertencente ao 
grupo 2) 

 
É um material didático cujo principal objetivo é encontrar o significado 
de palavras desconhecidas. (sujeito pertencente ao grupo 2) 

 
É uma ferramenta que vem beneficiar na aprendizagem de 
significado de palavras.(sujeito pertencente ao grupo 2) 

 
Um método que serve para mostrar os diversos significados que uma 
palavra pode ter. (sujeito pertencente ao grupo 2) 

 
 

Sobre esse ponto, percebemos que os sujeitos da pesquisa concebem o 

dicionário como uma obra de consulta que tem, como função principal, fornecer o 

significado de palavras de uma determinada língua. Esse posicionamento, por sua 

vez, é construído a partir do uso que esses alunos fazem desse instrumento de 

ensino. 

Essa representação foi confirmada à proporção que os sujeitos da pesquisa 

foram questionados quanto à intenção que os impulsionava a usar o dicionário. 71% 

responderam que recorriam a esse instrumento didático para conhecerem o 

significado das palavras, 14% para tirarem dúvidas sobre ortografia, significado e 

definição das palavras, 7% costumavam usar o dicionário a fim de melhorarem a 

compreensão da leitura e conhecerem novas palavras e 7% utilizavam com o intuito 

de melhorarem o aprendizado de uma língua estrangeira.  

O segundo posicionamento é construído a partir da tomada de posição de que 

o dicionário é um instrumento de pesquisa e de conhecimento sobre alguns 

aspectos de uma determinada língua como: gramática, semântica, sinônimos e 

ortografia, conforme é possível verificar pelos enunciados a seguir:  
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Um suporte para pesquisa de palavras. (sujeito pertencente ao grupo 
2) 
 
É um objeto que se configura como um meio de pesquisa, busca por 
alguma informação, como significado da palavra, a escrita. (sujeito 
pertencente ao grupo 2) 
Um suporte que comporta conhecimento acerca da gramática e do 
sentido de uma língua. (sujeito pertencente ao grupo 2) 
 
Conjunto de palavras, no qual estão os significados, aplicações, 
sinônimos. (sujeito pertencente ao grupo 2) 
 
Um material importante que ajuda as pessoas a conhecer a 
pronúncia, a escrita e o significado das palavras. (sujeito pertencente 
ao grupo 2) 
 
 

Diante desses posicionamentos, notamos uma relação entre as “tomadas de 

posição” com os elementos temáticos evocados pelos sujeitos da pesquisa. Essas 

concepções confirmam a RS do grupo sobre o objeto representado, o dicionário, 

como uma obra de consulta pontual que fornece os significados das palavras de um 

determinado idioma, bem como alguns aspectos do léxico e da gramática, como 

sinônimos, ortografia, pronúncia, entre outros. Sendo assim, o dicionário por 

registrar e preservar a memória do componente lexical, “consagrou-se como uma 

obra de consulta que oferece respostas sobre aspectos das palavras, expressões e 

sentidos desconhecidos para os seus usuários” (KRIEGER, 2012, p.18).  

Por fim, reforçamos a necessidade do ensino sobre o uso do dicionário para 

que os alunos possam desenvolver suas habilidades de consulta, bem como 

explorar as potencialidades dessa ferramenta em suas atividades de sala de aula. É 

preciso, portanto, unir teoria e prática para que os alunos possam se beneficiar do 

uso do dicionário. A seguir, faremos a análise comparativa das representações 

compartilhadas pelos dois grupos sobre o dicionário. 

5.4 Análise comparativa das representações sobre o dicionário 

 

Nessa seção de análise, discutimos a RS dos dois grupos sociais sobre o 

dicionário de E/LE, tendo como base a análise dos elementos temáticos e dos 

posicionamentos ou “tomadas de posição” dos membros dos grupos a respeito do 

objeto de representação. Primeiramente, destacamos a RS dos grupos, 
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comparando-as. Depois, teceremos considerações acerca das relações existentes 

entre os dois grupos. 

Em síntese, é relevante destacar que os dados apreendidos no teste de livre 

associação de palavras trouxeram à tona um conhecimento oriundo das 

experiências e do uso que os sujeitos da pesquisa fazem do dicionário, ou seja, os 

grupos sociais analisados constroem suas representações sobre ancorados na 

utilidade tradicional do referido material, que é fornecer significados de palavras de 

um determinado idioma, como podemos constatar no quadro abaixo: 

 

Quadro 05: elementos centrais e periféricos da RS dos dois grupos 
sociais sobre o dicionário. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaboração nossa 

 

Diante dos dados obtidos, pudemos constatar e confirmar uma relação entre 

os elementos evocados pelos sujeitos da pesquisa sobre o dicionário. Com isso, 

percebemos uma aproximação entre a RS dos dois grupos analisados. 

As palavras “significado” e “ortografia” nos chamam a atenção, pela ordem de 

evocação e posição, respectivamente, nos dois grupos. Essas palavras, por sua vez, 

reforçam a RS dos grupos e caracterizam a influência do meio social na construção 

das representações, já que os dois grupos se ancoram em experiências diárias. 

Grupo 1  Grupo 2 

Evocações  Frequência Evocações   Frequência 

Significados 10 Significado 9 

Conhecimento 8 Palavras  7 

Ortografia 4 Ortografia  4 

Pesquisa 4 Busca  3 

Aprendizagem 3 Tradução 3 

Informação 3 Verbete  3 

Compreensão/co
mpreender 

3   
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Consequentemente, a RS destes são construídas e sustentadas pelos universos 

consensuais10 de seus membros. 

No que diz respeito aos elementos periféricos, observamos a presença de 

palavras que reforçam o núcleo central. No grupo 1, por exemplo, os termos 

aprendizagem, informação e compreensão dão sustentação aos elementos 

conhecimento e significados. Já no grupo 2, os elementos tradução e verbete, 

pertencentes ao núcleo periférico, reforçam os termos palavras e significados.Essa 

relação entre os elementos periféricos e central, por sua vez, caracteriza a função 

organizadora do núcleo central. Além disso, permite que a representação se torne 

concreta, compreensível e transmissível através da função de concretização dos 

elementos periféricos.   

Os dados coligidos no quadro acima, bem como do corpus obtido com as 

demais questões contempladas no questionário, permitiram-nos traçar uma síntese 

das RS sobre o dicionário partilhadas pelos dois grupos sociais de alunos do curso 

de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN.  

Desse modo, a RS de dicionário construída pelo grupo 1 tem seu núcleo 

figurativo centralizado em duas grandes tomadas de posição: 

1. O dicionário é uma obra de consulta pontual de significados e 

ortografia de palavras de um determinado idioma; 

2. O dicionário se configura como um instrumento de pesquisa de 

significado de palavras. 

O grupo 2 também constrói sua RS sobre o dicionário a partir de duas ideias 

básicas: 

1. O dicionário é um livro que comporta em sua estrutura os significados 

das palavras; 

2. O dicionário é um instrumento de pesquisa e de conhecimento sobre 

alguns aspectos de uma língua como: semântica, gramática, sinônimo 

e ortografia. 

 
Conforme percebemos, os dois grupos partilham da mesma RS sobre o 

dicionário. Com isso, constatamos que o curso de licenciatura em Letras por não 

ofertar nenhuma disciplina na área de Lexicografia Pedagógica, muito menos 

                                                           
10“São locais onde todos querem sentir-se em casa” (MOSCOVICI, 1976). Nesse universo, os 
indivíduos constroem suas representações e imagens a partir do meio onde vivem, ou seja, a partir 
de suas interações diárias. 
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orientar sobre a importância do dicionário no ensino de línguas ainda que de forma 

sintética, não gera nenhum impacto ou transformação na RS dos grupos. A esse 

respeito, Pontes e Santiago (2009, p.106) destacam a necessidade e importância de 

“incluir nos currículos dos cursos de formação de professor (Letras e Pedagogia) 

uma disciplina que discuta questões relativas ao léxico e às ciências do léxico, 

conhecimentos fundamentais que um professor de línguas pode possuir”. 

Nesse contexto, os alunos, futuros professores, passarão reconhecer as 

potencialidades do dicionário e a ter uma visão mais crítica acerca das tipologias e 

funcionalidade dessa obra. 

Portanto, faz-se necessária uma discussão a respeito das tipologias de 

dicionários, pois sabemos que todos os dicionários são importantes, mas que cada 

tipo lexicográfico atende a uma função específica.  

Ainda em relação às tipologias lexicográficas, ao investigarmos os tipos de 

dicionários que os membros dos grupos sociais conheciam e quais preferiam utilizar, 

observamos que tanto os alunos do primeiro como do sétimo período preferem o 

dicionário bilíngue por apresentarem, além de definições, as equivalências nos dois 

idiomas. Porém, é importante destacar que o uso do bilíngue é aconselhável para 

aprendizes em níveis elementares de uma língua estrangeira. Enquanto o 

monolíngue é direcionado para usuários que se encontram em um nível mais 

avançado de aprendizagem, no caso dos discentes do sétimo período. 

Com base nos resultados empreendidos, constatamos que as RS partilhadas 

pelos dois grupos analisados são construídas e validadas através do discurso e das 

práticas que os orientam, o que significa dizer que essas representações exercem 

importantes implicações na vida cotidiana. E que a comunicação (interação) entre 

membros de um grupo social acerca de um objeto é decorrente do modo como os 

sujeitos sociais representam esse objeto e, consequentemente, do significado que 

esse objeto tem na vida dessas pessoas. 

Ao término desse trabalho, com os resultados obtidos, consideramos estar 

preparados para tecer nossas considerações finais. 
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6 A QUASE CONCLUSÃO DO CAMINHAR 

 
 

“As representações sociais [...] circulam 

nos discursos, são trazidas pelas palavras 

e veiculadas nas mensagens e imagens 

midiáticas, cristalizadas em condutas e 

em organizações materiais e espaciais”.   

(Jodelet, 2001, p.17-18)  

 

Para concluir esta dissertação, retornaremos aos objetivos e questões de 

pesquisa, com a finalidade de delinearmos o trajeto seguido e, em seguida, 

discutirmos os resultados alcançados.  

Primeiramente, buscamos com essa pesquisa investigar as RS sobre 

dicionário compartilhadas por dois grupos sociais, alunos do primeiro e do sétimo 

período do curso de licenciatura em Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN. Para isso, 

elegemos como objetivo geral analisar as RS desses graduandos, com vistas a 

conhecer, descrever e comparar as RS dos grupos estudados acerca do dicionário 

de espanhol como língua estrangeira. A fim de cumprirmos com esses objetivos, 

levamos em consideração que as representações são resultantes das interações 

diárias dos indivíduos. 

Para tanto, recorremos à Teoria das Representações Sociais, desenvolvida 

inicialmente por Moscovici (1976) e complementada por Jodelet (2001), Abric (1994, 

2001), e Doise (2001). Nesse contexto, destacamos, também, as contribuições 

teóricas de Flament (2001) ao destacar que ao lado do núcleo central da 

representação encontram-se os elementos periféricos, os quais são organizados 

pelo núcleo central, que é a própria representação e a proposta de Harré (2001), ao 

concebero léxico como vetor das representações sociais. 

Ainda com relação às referências teóricas desta pesquisa, estabelecemos, 

também, uma interface com a Lexicografia Pedagógica, baseando-nos nos estudos 

propostos por Pontes (2009), Krieger e Finatto (2004), Krieger e Welker (2011), 

Fernández (2000) entre outros. 
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Com base nos referenciais teóricos mencionados acima, buscamos responder 

às seguintes questões de pesquisa: 

 Quais são as representações sociais que os alunos do 1º e 7º períodos do 

curso de Letras/Espanhol do CAMEAM-UERN constroem sobre o dicionário 

escolar enquanto material de ensino de E/LE? 

 Quais são e como se organizam os elementos temáticos que constituem a RS 

dos dois grupos sociais (alunos do 1º e do 7º período do curso de 

Letras/Espanhol) sobre o dicionário? 

 De que forma as RS dos dois grupos analisados sobre o dicionário de E/LE se 

relacionam? 

 

Para responder a esses questionamentos, primeiramente, descrevemos os 

elementos temáticos que constituem e estruturam as RS dos alunos do 1º e do 7º 

período do curso de Letras/ Espanhol sobre o dicionário. Para tanto, utilizamos a 

técnica de livre associação de palavras e nos fundamentamos na proposta de Abric 

(2001, p.18), segundo o qual “toda representação está organizada ao redor de um 

núcleo central, constituído por um ou vários elementos que dão sua significação a 

representação”11. 

Nessa etapa de análise foram identificados como os elementos centrais, na 

RS do grupo 1, os termos significados e conhecimento. Já, o núcleo central que 

organiza a RS do grupo 2 é constituído pelos termos significado e palavras. Desse 

modo, constatamos uma relação entre a organização estrutural das RS dos dois 

grupos analisados, uma vez que o termo mais evocado nos dois grupos foi a palavra 

significado. Esse elemento é, portanto, o mais importante da representação, uma 

vez que é responsável pela identidade da RS nos dois grupos. 

Ainda com relação à estrutura organizacional das RS partilhadas pelos 

grupos, constatamos que os elementos periféricos estão em sintonia com o núcleo 

central nos dois grupos estudados, exercendo, nesse contexto, sua função principal, 

que é defender a representação. 

 

                                                           
11Tradução livre nossa: toda representación está organizada alrededor de un núcleo central, 

constituido por uno o varios elementos que dan su significación a la representación. 



88 
    

Posteriormente, com base na abordagem psicossociológica de Doise (2001), 

analisamos as atitudes e posicionamentos dos sujeitos em relação ao objeto 

representado. A partir das análises das tomadas de posição, observamos que os 

grupos estudados concebem o dicionário como um livro de consulta, cuja função 

principal é fornecer significado de palavras de um idioma. Consequentemente, é 

visto como um instrumento de pesquisa, servindo apenas para verificar respostas 

prontas sobre alguns aspectos das palavras como: ortografia e definições 

desconhecidas pelo usuário. 

Desse modo, compreendemos que os posicionamentos dos atores sociais 

estudados são construídos e estruturados conforme as RS que eles constroem 

sobre o dicionário. E que as representações sobre o dicionário partilhadas pelos dois 

grupos são oriundas das experiências do cotidiano e da utilidade que esse objeto 

exerce na vida estudantil dos alunos. 

Por último, fizemos uma análise comparativa das representações dos dois 

grupos sociais. Com base nos resultados empreendidos, concluímos que as RS 

sobre o dicionário, construídas por esses grupos, são oriundas das próprias 

experiências e do sentido que esse objeto adquire na vida desses sujeitos. Sendo 

assim, os grupos estudados ainda têm uma representação ingênua a respeito do 

dicionário, em virtude de não terem conhecimento a respeito das potencialidades 

dessa ferramenta didática. No que tange a esse aspecto, Krieger e Rangel (2011, 

p.139) destacam que: 

 

Não só os professores, como as pessoas em geral entendem o 
dicionário como algo muito simples, uma listagem de palavras, uma 
espécie de catálogo que dispensa, inclusive, um olhar crítico sobre a 
qualidade da obra. Além desses problemas, é também interessante 
observar que, geralmente, a escola não considera necessário 
instrumentar o aluno para manejar adequadamente o dicionário, 
instrumentando-o a beneficiar-se de sua riqueza informativa. 

 
 

Considerando essa perspectiva, destacamos a importância de incluir nas 

grades curriculares dos cursos de licenciatura, especialmente no de Letras e 

Pedagogia, disciplinas direcionadas à Lexicografia Pedagógica, para que os 

discentes, futuros professores, possam ser orientados a respeito da importância do 

dicionário e saibam melhor utilizá-lo como recurso pedagógico. 
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Diante dos resultados obtidos, afirmamos que os nossos objetivos foram 

alcançados e, na medida do possível, nossas questões de pesquisa foram 

respondidas. Acreditamos que esta pesquisa trouxe contribuições para a 

Lexicografia Pedagógica, uma vez que suscitou discussões acerca das 

representações sobre o dicionário que podem ser compartilhadas por alunos, futuros 

professores de línguas e outros estudiosos. Com isso, abre reflexões acerca da 

importância da formação lexicográfica para que o dicionário possa ser mais bem 

explorado na sala de aula, bem como no ensino de línguas. 

Portanto, destacamos que as pesquisas são sempre um eterno caminhar que 

nos levam a lugares “nunca dantes12” visitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Canto 1 de “Os Lusíadas” de Luís de Camões. Disponível em: http://oslusiadas.org/i/.  

http://oslusiadas.org/i/
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APÊNDICES 
 
 
APÊNDICE A – 1°QUESTIONÁRIO  
 
 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM 

Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL 

Mestrado Acadêmico em Letras  

Área de concentração: Estudos do discurso e do texto 

 

 

 

 QUESTIONÁRIO 

 
Instruções:   

• Responda com sinceridade a cada questão (lembre que sua identidade será mantida no anonimato);   

• Marque um X na (s) alternativa (s) de múltipla escolha;   

• Use os espaços fornecidos para acrescentar o que achar necessário;   

• Utilize o verso da folha sempre que necessitar de mais espaço;   

• Sua justificativa às respostas, quando solicitada, é muito importante para nossa pesquisa.   

 

Identificação 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade:  ____________    sexo: (    ) feminino    (    ) masculino       Data de hoje ___/___/____ 

 

1. Quando você quer saber o significado de uma palavra, o que você faz? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você utiliza algum dicionário? Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Com que frequência o utiliza? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Você gosta de utilizar o dicionário? Por quê? 

Caro (a) aluno (a),  

 

O presente questionário é um instrumento de grande relevância para a realização de minha pesquisa 

de campo para a escrita de minha dissertação, que versará sobre o uso de dicionário em aulas de língua 

espanhola, a ser realizada por mim, Mikaeli Cristina Macêdo Costa, mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Letras pela UERN, sob a orientação do Professor Dr. Antônio Luciano Pontes. Agradecemos 

a sua importante colaboração e assumimos o compromisso de preservar sua identidade, assim como a dos 

demais participantes e/ou informantes desta pesquisa. É também importante destacar que, como colaborador 

voluntário, você não deve participar desta pesquisa contra a sua vontade. Por isso, você poderá desligar- se e 

retirar seu consentimento a qualquer momento sem prejuízos ou penalidades. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Que tipos de dicionário você conhece? 

(     ) monolíngue                         

(     ) bilíngue 

(     ) especializado 

(     ) outros: ___________________________________ 

 

6. Quais prefere utilizar nas aulas de língua espanhola? 

 

(     ) monolíngue                                                

(     ) bilíngue 

(     ) especializado 

(     ) nenhum 

(     ) outros:  ________________________________________________________________ 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Você considera o dicionário uma obra de consulta ou uma ferramenta didática 

indispensável no ensino de língua? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Você costuma utilizar o dicionário em atividades ligadas aos estudos ou utiliza-o em 

outras situações fora da sala de aula? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Você lê o guia de uso do dicionário, a introdução e as listas de abreviaturas? 

(    ) Sim         (     ) Não 

 

10. Que tipo de informação você busca com mais frequência quando consulta um 

dicionário? 

(     ) definição 

(     ) ortografia 

(     ) pronúncia  

(     ) significação (equivalente em uma língua estrangeira) 

(     ) categoria gramatical 

(     ) sinónimos 
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(     ) gênero (masculino/feminino) 

(     ) Plural da palavra 

 

11. Quando você faz uma consulta no dicionário,  você lê todas as informações do 

verbete pesquisado? 

(      ) Sim          (      ) Não 

 

12.  Que critérios você utiliza na hora de escolher o melhor dicionário? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Com que intenção você utiliza o dicionário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Você já foi orientado a como utilizar o dicionário? 

(    ) Sim(    ) Não 

 

15. Quem o ensinou a manusear o dicionário? 

(     ) O professor em sala de aula. 

(     ) Aprendeu em casa com seus pais ou outros familiares. 

(     ) Lendo as instruções de uso do dicionário. 

(     ) Aprendi sozinho, utilizando-o. 

 

16. Quais as dificuldades que você encontra ao utilizar o dicionário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

17. Em sua opinião, o dicionário contribui para o Ensino de línguaespanhola? 

(     ) Sim    (     ) não. Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

18. Cite algumas vantagens e desvantagens do dicionário no processo de aprendizagem 

de língua espanhola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



97 
    

_________________________________________________________________________ 

19. Você é a favor do uso do dicionário na aula de Língua Espanhola? Justifique sua 

resposta. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. O que você entende por dicionário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21. Quando se fala em uso de dicionário, as primeiras palavras que vêm a sua cabeça 

são:   

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Agora ordene as palavras de 1 a 4, por ordem de significância e prioridade para você. 
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APÊNDICE B – 2° QUESTIONÁRIO 
 
 

 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Campus Avançado “Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia” – CAMEAM 

Programa de Pós-Graduação em Letras - PPGL 

Mestrado Acadêmico em Letras 

Área de concentração: Estudos do discurso e do texto 

 

Questionário de pesquisa  
Identificação 

Nome: _____________________________________________________________________ 

1.  Você tem dicionário de língua espanhola em casa? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

2. Você usa o dicionário? 

(    ) Sim       (    ) Não 

 

3. Com que frequência o utiliza? 

(     ) diariamente                        (     ) mensalmente 

(     ) semanalmente                    (     ) raramente  

 

4. Onde mais você usa o dicionário?  
(    ) em sala de aula  

(    ) em casa 

(    ) na biblioteca 

(    ) em outro local __________________________________ 

 

5. Que critérios você utiliza na hora de comprar um dicionário? 

(    ) o tamanho (peso) 

(    ) o preço 

(    ) o tipo (monolíngue, bilíngue, entre outros) 

(    ) o número de palavras    

(    ) a presença de exemplos 

(    ) a presença de ilustrações    

(    ) o mais conhecido e considerado o melhor  

 

6. Você já foi orientado a como utilizar o dicionário? 

(    ) Sim              (    ) Não 

 

7. Quem o ensinou a manusear o dicionário? 

Caro (a) aluno (a),  

 

O presente questionário é um instrumento de grande relevância para a realização de minha 

pesquisa de campo para a escrita de minha dissertação, que versará sobre o uso de dicionário em aulas de 

língua espanhola, a ser realizada por mim, Mikaeli Cristina Macêdo Costa, mestranda do Programa de 

Pós-Graduação em Letras pela UERN, sob a orientação do Professor Dr. Antônio Luciano Pontes. 

Agradecemos a sua importante colaboração e assumimos o compromisso de preservar sua identidade, assim 

como a dos demais participantes e/ou informantes desta pesquisa. É também importante destacar que, como 

colaborador voluntário, você não deve participar desta pesquisa contra a sua vontade. Por isso, você poderá 

desligar- se e retirar seu consentimento a qualquer momento sem prejuízos ou penalidades. 
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(     ) O professor em sala de aula. 

(     ) Aprendeu em casa com seus pais ou outros familiares. 

(     ) Lendo as instruções de uso do dicionário. 

(     ) Aprendi sozinho. 

8. Quais as dificuldades que você encontra ao utilizar o dicionário? 

(   ) tamanho da letra. 

(   ) encontrar a palavra desejada. 

(   ) compreender as definições. 

(   ) as abreviações. 

(   ) nenhuma. 

 

9. Que tipos de dicionário você conhece? 

(     ) monolíngue                         

(     ) bilíngue                                 

(     ) especializado 

(     ) eletrônico 

(     ) outros: ___________________________________    

 

10. Quais prefere utilizar nas aulas de língua espanhola? 

(     ) monolíngue                                                

(     ) bilíngue 

(     ) especializado 

(     ) eletrônico 

(     ) nenhum 

(     ) outros:  _________________ 

Justifique:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Que tipo de informação você busca com mais frequência quando consulta um 

dicionário? 

(     ) definição 

(     ) ortografia 

(     ) pronúncia  

(     ) significação (equivalente em uma língua estrangeira) 

(     ) categoria gramatical 

(     ) sinônimos 

(     ) gênero (masculino/feminino) 

(     ) Plural da palavra 

 

12. Em sua opinião, o dicionário é:  

(    ) uma importante obra de consulta  

(    ) uma obra desnecessária  

(    ) uma ferramenta pedagógica (de ensino/aprendizagem)   

Justifique:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Com que intenção você utiliza o dicionário?  

(    ) para tradução  

(    ) para produção textual  

(    ) para leitura de textos  
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(    ) para aumentar o vocabulário 

 

14.  Se você não encontra a palavra que procura em um dicionário, é porque: 
(   ) a palavra não existe  

(   ) o dicionário está desatualizado 

(   ) talvez você não soube procurar 

(   ) outro: __________________________________________________________________ 

 

15. Que materiais didáticos extras você costuma utilizar para aprender espanhol? 

(   ) gramáticas         

(   ) jornais 

(   ) dicionários  

(   ) filmes   

(   ) livros paradidáticos     

(   ) músicas 

(   ) outros: _________________________________________   

 

16. Que dicionários de espanhol você possui? 
(    ) bilíngue ( espanhol-português/português-espanhol). Qual? _____________________ 

(    ) monolíngue ( espanhol- espanhol).  Qual? ____________________________ 

(    ) multilingue (várias línguas).  Qual? ________________________________  

(    ) outros: _________________________________________ 

 

17. Seus professores costumam indicar os dicionários mais adequados para sua 

aprendizagem? 

 

(    ) Sim        (    ) Não 

 

18. Você acha que deveria ser ensinado em algumas aulas como se deve usar o 

dicionário? 

 

(    ) Sim        (    ) Não 

 

19. De acordo com as perguntas a seguir, diga se você concorda ou discorda com cada 

uma delas e justifique sua resposta.   

 

a) Em sua opinião, os dicionários, independentemente da autoria (desde que sejam do Ensino 

Fundamental I), são iguais? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Você prefere utilizar um dicionário mais antigo ou mais atualizado?  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Em sua opinião, um dicionário que você utilizar para produzir um texto serve 
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também para auxiliá-lo em uma leitura de texto com palavras mais complexas ou 

mesmo para tradução? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Em sua opinião, para um dicionário ser considerado bom é preciso ser bem 

conhecido? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

e) Em sua opinião, um dicionário com muitas palavras influencia na sua qualidade? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

f) Em sua opinião, o dicionário indica competência intelectual de quem o lê? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

g) O dicionário politicamente correto é uma obra que fica em cima do muro (neutra) 

(não expressa a opinião de quem faz o dicionário)? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – DADOS DO 1° QUESTIONÁRIO GRUPO 1 
 
 

Quando você quer saber o significado de uma palavra, o que você faz? 

Item Absoluto Relativo 

Procuro no dicionário ou na internet 9 64% 

Procuro no dicionário 4 29% 

Pergunto ao professor ou procuro no dicionário 1 7% 

Total 14 100% 

Item Absoluto Relativo 

Você utiliza algum dicionário? Qual? 

Sim 
Não  
Dicionário de espanhol 
Dicionário de espanhol e o de português  
Somente o Aurélio 

14 
0 
2 
6 
6 

100% 
0% 

14% 
43% 
43% 

Total  14 100% 

Com que frequência o utiliza?  

Item Absoluto Relativo 

Diariamente 4 29% 

Semanalmente 6 43% 

Mensalmente 2 14% 

Raramente 2 14% 

Total  14 100% 

Você gosta de utilizar o dicionário?  

Item Absoluto Relativo 

Sim 14 100% 

Não 0 0% 

Total  14 100% 

Que tipos de dicionário você conhece? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue 7 50% 

Bilíngue 11 79% 

Especializado 0 0% 

Outros 3 21% 

Total 14 100% 

Quais prefere utilizar nas aulas de língua espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue 0 0% 

Bilíngue 13 93% 

Especializado 0 0% 

Nenhum 0 0% 

Outros: tanto o monolíngue e como o bilíngue 1 7% 

Total  14 100% 

Você considera o dicionário uma obra de consulta ou uma ferramenta didática 
indispensável no ensino de língua? 

Item Absoluto Relativo 

Consideram o dicionário tanto uma obra de 
consulta como uma ferramenta didática 
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indispensável  6 43% 

Ferramenta didática indispensável 6 43% 

Obra de consulta 2 14% 

Total 14 100% 

Você costuma utilizar o dicionário em atividades ligadas aos estudos ou utiliza-o 
em outras situações fora da sala de aula? 

Item Absoluto Relativo 

Em atividades ligadas aos estudos 4 29% 

Tanto em atividades ligadas aos estudos quanto 
em outras situações  

10 71% 

Total 14 100% 

Você lê o guia de uso do dicionário, a introdução e as listas de abreviaturas? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 6 43% 

Não 8 57% 

Total 14 100% 

Que tipo de informação você busca com mais frequência quando consulta um 
dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Definição 11 78% 

Ortografia 8 57% 

Pronúncia 0 0% 

Significação (equivalente em uma língua 
estrangeira) 

13 93% 

Categoria gramatical 1 7% 

Sinônimos 1 7% 

Gênero (masculino/feminino) 0 0% 

Plural da palavra 0 0% 

Total  14 100% 

Quando você faz uma consulta no dicionário, você lê todas as informações do 
verbete pesquisado? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 4 29% 

Não 10 71% 

Total  14 100% 

Que critérios você utiliza na hora de escolher o melhor dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Quantidade de palavras 2 14% 

Tamanho 3 21% 

Indicação de professores 2 14% 

Idioma 1 7% 

Reconhecimento autoral 5 36% 

Se é bilíngue  2 14% 

Clareza nas definições  2 14% 

Pelo conteúdo 3 21% 

Nenhum critério  3 21% 

Total  14 100% 

Com que intenção você utiliza o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 
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Para tirar dúvidas sobre ortografia e significado de 
palavras 

7 50% 

Para conhecer a definição de palavras 
desconhecidas 

5 36% 

Para conhecer a definição de verbetes e também 
por curiosidades 

1 7% 

Para tradução de palavras 1 7% 

Total  14 100% 

Você já foi orientado a como utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 4 29% 

Não  10 71% 

Total  14 100% 

Quem o ensinou a manusear o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

O professor em sala de aula. 6 43% 

Aprendeu em casa com seus pais ou outros 
familiares. 

4 29% 

Lendo as instruções de uso do dicionário. 0 0% 

Aprendi sozinho utilizando-o. 4 28% 

Total  14 100% 

Quais as dificuldades que você encontra ao utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Para encontrar as palavras  5 36% 

Não sentem dificuldades 4 29% 

Tamanho da letra 1 7% 

Para compreender o significado  1 7% 

Não responderam  3 21% 

Total  14 100% 

Em sua opinião, o dicionário contribui para o Ensino de língua espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 14 100% 

Não 0 0% 

Total  14 100% 

Você é a favor do uso do dicionário na aula de Língua Espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 14 100% 

Não 0 0% 

Total  14 100% 
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APÊNDICE D – DADOS DO 1° QUESTIONÁRIO GRUPO 2 
 
 
 

Quando você quer saber o significado de uma palavra, o que você faz? 

Item Absoluto Relativo 

Procuro no dicionário ou na internet 8 57% 

Procuro somente dicionário 6 43% 

Total 14 100% 

Item Absoluto Relativo 

Você utiliza algum dicionário? Qual? 

Sim 14 
 

100% 

Não 0 0% 

Total  14 100% 

Com que frequência o utiliza?  

Item Absoluto Relativo 

Diariamente 4 29% 

Semanalmente 5 36% 

Mensalmente 4 29% 

Raramente 1 7% 

Total  14 100% 

Você gosta de utilizar o dicionário?  

Item Absoluto Relativo 

Sim 9 64% 

Não 5 36% 

Total  14 100% 

Que tipos de dicionário você conhece? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue 10 70% 

Bilíngue 14 100% 

Especializado 1 7% 

Outros 0 0% 

Total 14 100% 

Quais prefere utilizar nas aulas de língua espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue 0 0% 

Bilíngue 13 93% 

Especializado 0 0,00% 

Nenhum 0 0,00% 

Outros: tanto o monolíngue e como o bilíngue 1 7% 

Total  14 100% 

Você considera o dicionário uma obra de consulta ou uma ferramenta didática 
indispensável no ensino de língua 

Item Absoluto Relativo 

Consideram o dicionário tanto uma obra de 
consulta como uma ferramenta didática 
indispensável  

 
 

4 

 
 

29% 

Ferramenta didática indispensável 8 57% 
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Obra de consulta 2 14% 

Total 14 100% 

Você costuma utiliza o dicionário em atividades ligadas aos estudos ou utiliza-o 
em outras situações fora da sala de aula 

Item Absoluto Relativo 

Em atividades ligadas aos estudos 3 21% 

Tanto em atividades ligadas aos estudos 
quanto em outras situações  

11 79% 

Total 14 100% 

Você lê o guia de uso do dicionário, a introdução e as listas de abreviaturas? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 3 21% 

Não 11 79% 

Total 14 100% 

Que tipo de informação você busca com mais frequência quando consulta um 
dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Definição 12 86% 

Ortografia 9 64% 

Pronúncia 1 7% 

Significação (equivalente em uma língua 
estrangeira) 

10 71% 

Categoria gramatical 0 0% 

Sinónimos 4 29% 

Gênero (masculino/feminino) 1 7% 

Plural da palavra 1 7% 

Total 14 100% 

Quando você faz uma consulta no dicionário, você lê todas as informações do 
verbete pesquisado? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 10 71% 

Não 4 29% 

Total  14 100% 

Que critérios você utiliza na hora de escolher o melhor dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Maior quantidade de verbetes 3 21% 

Preço acessível  1 7% 

Mais completo 1 7% 

Indicações de professores  2 14% 

Qualidade 2 14% 

Mais conhecido  1 7% 

Não utilizo nenhum critério 3 21 % 

Melhor definição dos verbetes 1 7% 

Total 14 100% 

Com que intenção você utiliza o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Para conhecer o significado das palavras 10 71% 

Para tirar dúvidas sobre ortografia, definição e 
significado de palavras 

2 14% 
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Para melhorar a compreensão de textos 1 7% 

Para aprimorar seu aprendizado da língua 
estrangeira 

1 7% 

Total  14 100% 

Você já foi orientado a como utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 9 64% 

Não  5 36% 

Total  14 100% 

Quem lhe ensinou a manusear o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

O professor em sala de aula. 7 50% 

Aprendeu em casa com seus pais ou outros 
familiares. 

2 14% 

Lendo as instruções de uso do dicionário. 0 0% 

Aprendi sozinho utilizando-o. 5 36% 

Total  14 100% 

Quais as dificuldades que você encontra ao utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Para escolher o significado conforme o 
contexto de uso 

2 14% 

Não sentem dificuldades 8 57% 

Tamanho da letra 1 7% 

Para compreender a definição 1 7% 

Ordem alfabética  1 7% 

Para encontrar variações, sinônimos e 
expressões.  

1 7% 

Total  14 100% 

Em sua opinião, o dicionário contribui para o Ensino de língua espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 14 100% 

Não 0 0% 

Total  14 100% 

Você é a favor do uso do dicionário na aula de Língua Espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 14 100% 

Não 0 0% 

Total    14 100% 
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APÊNDICE E – DADOS DO 2° QUESTIONÁRIO GRUPO 1 
 
 

Você tem dicionário de língua espanhola em casa? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 14 93,33% 

Não 1 6,66% 

Total  15 100% 

Você usa o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 15 100% 

Não 0 0% 

Total 15 100% 

Com que frequência o utiliza? 

Item Absoluto Relativo 

Diariamente 6 40% 

Semanalmente   4 26,66% 

Mensalmente 3 20% 

Raramente 2 13,33% 

Total 15 100% 

Onde mais você usa o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Em sala de aula 3 20% 

Em casa 12 80% 

Na biblioteca 0 0% 

Em outro local 0 0% 

Total 15 100% 

Que critérios você utiliza na hora de comprar um dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Otamanho (peso) 0 0% 

O preço 2 13,33% 

O tipo (monolíngue, 
bilíngue, entre outros) 

3 20% 

O número de palavras    2 13,33% 

A presença de exemplos 0 0% 

A presença de ilustrações    0 0% 

O mais conhecido e 
considerado o melhor 

8 53,33% 

Total 15 100% 

Você já foi orientado a como utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 3 20% 

Não 12 80% 

Total 15 100% 

Quem lhe ensinou a manusear o dicionário? 

O professor em sala de 
aula. 

2 13,33% 

Aprendeu em casa com 
seus pais ou outros 

1 6,66% 
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familiares. 

Lendo as instruções de 
uso do dicionário. 

0 0% 

Aprendi sozinho. 12 80% 

Total 15 100% 

Quais as dificuldades que você encontra ao utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Tamanho da letra. 3 20% 

Encontrar a palavra 
desejada. 

4 26,66% 

Compreender as 
definições. 

6 40% 

As abreviações. 0 0% 

Nenhuma. 2 13,33% 

Total 15 100% 

Que tipos de dicionário você conhece? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue 9 60% 

Bilíngue                                 15 100% 

Especializado 1 6,66% 

Eletrônico 5 33,33% 

Outros: 0 0% 

Total 15 100% 

Quais prefere utilizar nas aulas de língua espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue   1 6,66% 

Bilíngue 14 93,33% 

Especializado 0 0% 

Nenhum 0 0% 

Outros  0 0% 

Total  15 100% 

Que tipo de informação você busca com mais frequência quando consulta um 
dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Definição 14 93,33% 

Ortografia 10 66,66% 

Pronúncia 0 0% 

Significação (equivalente 
em uma língua 
estrangeira) 

13 86,66% 

Categoria gramatical 0 0% 

Sinônimos 2 13,33% 

Gênero 
(masculino/feminino) 

0 0% 

Plural da palavra 0 0% 

Total  15 100% 

Em sua opinião, o dicionário é: 

Item Absoluto Relativo 
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Uma importante obra de 
consulta 

10 66,66% 

Uma obra desnecessária 0 0% 

Uma ferramenta 
pedagógica (de 
ensino/aprendizagem)   

5 33,33% 

Total 15 100% 

Com que intenção você utiliza o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Para tradução 10 66,66% 

Para produção textual 4 26,66% 

Para leitura de textos 0 0% 

Para aumentar o 
vocabulário 

1 6,66% 

Total  15 100% 

Se você não encontra a palavra que procura em um dicionário, é porque: 

Item Absoluto Relativo 

A palavra não existe 0 0% 

O dicionário está 
desatualizado 

12 80% 

Talvez você não soube 
procurar 

2 13,33% 

Outro: 1 6,66% 

Total  15 100% 

Que materiais didáticos extras você costuma utilizar para aprender espanhol? 

Item Absoluto Relativo 

Gramáticas   12 80% 

Jornais 0 0% 

Dicionários 8 53,33% 

Filmes   0 0% 

Livros paradidáticos     5 33,33% 

Músicas 13 86,66% 

Outros: 0 0% 

Total  15 100% 

Que dicionários de espanhol você possui? 

Item Absoluto Relativo 

Bilíngue (espanhol-
português/português-
espanhol). 

15 100% 

Monolíngue (espanhol- 
espanhol).   

0 0% 

Multilíngue (várias 
línguas).   

0 0% 

Outros: 0 0% 

Total  15 100% 

Seus professores costumam indicar os dicionários mais adequados para sua 
aprendizagem? 

Item Absoluto Relativo 

Sim   10 66,66% 
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Não 5 33,33% 

Total  15 100% 

Você acha que deveria ser ensinado em algumas aulas como se deve usar o 
dicionário? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 14 93,33% 

Não 1 6,66% 

Total  15 100% 

De acordo com as perguntas a seguir, diga se você concorda ou discorda com 
cada uma delas 

Em sua opinião, um dicionário independente da autoria (desde que seja no 
Ensino Fundamental I são iguais)? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 2 13,33% 

Não 13 86,66% 

Total  15 100% 

Você prefere utilizar um dicionário mais antigo ou mais atualizado? 

Mais atualizado  14 93,33% 

Mais antigo 0 0% 

Os dois  1 6,66% 

Total  15 100% 

Em sua opinião, um dicionário que você utilizar para produzir um texto serve 
também para auxiliá-lo em uma leitura de texto com palavras mais complexas 

ou mesmo para tradução? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 14 93,33% 

Não  1 6,66% 

Total 15 100% 

Em sua opinião, para um dicionário ser considerado bom é preciso ser bem 
conhecido? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim  4 26,66% 

Não  11 73,33% 

Total 15 100% 

Em sua opinião, um dicionário com muitas palavras influência na sua 
qualidade? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim  13 86,66% 

Não  2 13,33% 

Total  15 100% 

Em sua opinião, o dicionário indica competência intelectual de quem o lê? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim  3 20% 

Não 12 80% 

Total  15 100% 

O dicionário politicamente correto é uma obra que fica em cima do muro 
(neutra) (não expressa à opinião de quem faz o dicionário)? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 2 13,33% 
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Não  13 86,66% 

Total  15 100% 
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APÊNDICE F – DADOS DO 2° QUESTIONÁRIO GRUPO 2 

 

Você tem dicionário de língua espanhola em casa? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 10 91% 

Não 1 9% 

Total  11 100% 

Você usa o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 11 100% 

Não 0 0% 

Total 11 100% 

Com que frequência o utiliza? 

Item Absoluto Relativo 

Diariamente 1 9% 

Semanalmente   6 55% 

Mensalmente 3 27% 

Raramente 1 9% 

Total 11 100% 

Onde mais você usa o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Em sala de aula 1 9% 

Em casa 10 91% 

Na biblioteca 0 0% 

Em outro local 0 0% 

Total 11 100% 

Que critérios você utiliza na hora de comprar um dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Otamanho (peso) 0 0% 

O preço 6 55% 

O tipo (monolíngue, 
bilíngue, entre outros) 

2 18% 

O número de palavras    0 0% 

A presença de exemplos 0 0% 

A presença de ilustrações    0 0% 

O mais conhecido e 
considerado o melhor 

3 27% 

Total 11 100% 

Você já foi orientado a como utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Sim 6 55% 

Não 5 45% 

Total 11 100% 

Quem lhe ensinou a manusear o dicionário? 

O professor em sala de 
aula. 

3 27% 

Aprendeu em casa com 2 18% 
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seus pais ou outros 
familiares. 

Lendo as instruções de 
uso do dicionário. 

0 0% 

Aprendi sozinho. 6 55% 

Total 11 100% 

Quais as dificuldades que você encontra ao utilizar o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Tamanho da letra. 2 18% 

Encontrar a palavra 
desejada. 

1 9% 

Compreender as 
definições. 

1 9% 

As abreviações. 7 64% 

Nenhuma. 0 0% 

Total 11 100% 

Que tipos de dicionário você conhece? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue 8 73% 

Bilíngue                                 9 82% 

Especializado 1 9% 

Eletrônico 5 45% 

Outros: 0 0% 

Total 11 100% 

Quais prefere utilizar nas aulas de língua espanhola? 

Item Absoluto Relativo 

Monolíngue   0 0% 

Bilíngue 11 100% 

Especializado 0 0% 

Nenhum 0 0% 

Outros  0 0% 

Total  11 100% 

Que tipo de informação você busca com mais frequência quando consulta um 
dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Definição 9 82% 

Ortografia 2 18% 

Pronúncia 0 0% 

Significação (equivalente 
em uma língua 
estrangeira) 

2 18% 

Categoria gramatical 0 0% 

Sinónimos 0 0% 

Gênero 
(masculino/feminino) 

0 0% 

Plural da palavra 0 0% 

Total  11 100% 

Em sua opinião, o dicionário é: 
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Item Absoluto Relativo 

Uma importante obra de 
consulta 

8 73% 

Uma obra desnecessária 0 0% 

Uma ferramenta 
pedagógica (de 
ensino/aprendizagem)   

2 18% 

Tanto uma obra de 
consulta e como uma 
ferramenta pedagógica  

1 9% 

Total 11 100% 

Com que intenção você utiliza o dicionário? 

Item Absoluto Relativo 

Para tradução 5 45% 

Para produção textual 4 36% 

Para leitura de textos 2 18% 

Para aumentar o 
vocabulário 

0 0% 

Total  11 100% 

Se você não encontra a palavra que procura em um dicionário, é porque: 

Item Absoluto Relativo 

A palavra não existe 1 9% 

O dicionário está 
desatualizado 

8 73% 

Talvez você não soube 
procurar 

2 18% 

Outro: 0 0% 

Total  11 100% 

Que materiais didáticos extras você costuma utilizar para aprender espanhol? 

Item Absoluto Relativo 

Gramáticas   9 82% 

Jornais 0 0% 

Dicionários 5 45% 

Filmes   0 0% 

Livros paradidáticos     0 0% 

Músicas 3 27% 

Outros: 0 0% 

Total  11 100% 

Que dicionários de espanhol você possui? 

Item Absoluto Relativo 

Bilíngue (espanhol-
português/português-
espanhol). 

11 100% 

Monolíngue (espanhol- 
espanhol).   

0 0% 

Multilíngue (várias 
línguas).   

0 0% 

Outros: 0 0% 

Total  11 100% 
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Seus professores costumam indicar os dicionários mais adequados para sua 
aprendizagem? 

Item Absoluto Relativo 

Sim   10 91% 

Não 1 9% 

Total  11 100% 

Você acha que deveria ser ensinado em algumas aulas como se deve usar o 
dicionário? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 10 91% 

Não 1 9% 

Total  11 100% 

De acordo com as perguntas a seguir, diga se você concorda ou discorda com 
cada uma delas 

Em sua opinião, um dicionário independente da autoria (desde que seja no 
Ensino Fundamental I são iguais)? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 2 18% 

Não 9 82% 

Total  11 100% 

Você prefere utilizar um dicionário mais antigo ou mais atualizado? 

Mais atualizado  11 100% 

Mais antigo 0 0% 

Os dois  0 0% 

Total  11 100% 

Em sua opinião, um dicionário que você utilizar para produzir um texto serve 
também para auxiliá-lo em uma leitura de texto com palavras mais complexas 

ou mesmo para tradução? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 11 100% 

Não  0 0% 

Total 11 100% 

Em sua opinião, para um dicionário ser considerado bom é preciso ser bem 
conhecido? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim  2 18% 

Não  7 64% 

Nem sempre 2 18% 

Total 11 100% 

Em sua opinião, um dicionário com muitas palavras influência na sua 
qualidade? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim  9 82% 

Não  2 18% 

Total  11 100% 

Em sua opinião, o dicionário indica competência intelectual de quem o lê? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim  2 18% 

Não 9 82% 
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Total  11 100% 

O dicionário politicamente correto é uma obra que fica em cima do muro 
(neutra) (não expressa à opinião de quem faz o dicionário)? 

Item   Absoluto Relativo 

Sim 3 27% 

Não  8 73% 

Total  11 100% 

 

 

 

 

 


