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Introdução: 

O presente artigo tem por finalidade apresentar o Relato de Experiência pedagógica sob o título: “As palavras e os 

sentidos: a relação entre a ampliação do vocabulário pessoal e a consulta ao dicionário” cujo intuito é melhorar o 

desempenho dos alunos não somente na disciplina de Língua Portuguesa, mas também nas demais disciplinas, no que 

tange as competências de leitura, interpretação e compreensão. Esse trabalho surgiu a partir de uma avaliação 

diagnóstica realizada por intermédio do PIBID em uma Escola de rede Estadual, com alunos dos 6º anos do Ensino 

Fundamental, no município de Januária – Minas Gerais. 

 Para isso, norteou-se enquanto objetivo geral: promover subsídios para a ampliação do vocabulário pessoal do aluno, 

por meio do uso adequado do Dicionário de Língua Portuguesa. Tendo como objetivos específicos: reconhecer qual é a 

importância do dicionário e como utiliza-lo de maneira adequada; conhecer quais são os seus elementos constitutivos; 

realizar comparações entre o significado corriqueiro e o dicionarizado, as suas diferenças e semelhanças; estabelecer a 

relação entre português da norma não padrão (cotidiano) e o da norma padrão. Escolheram-se para conduzir o trabalho 

os conhecimentos de autores como Braga (1985) e Dascal (2006). 

 

Material e Métodos: 

O encontro foi realizado no mês de julho de 2015 no horário oposto as aulas, assim o público alvo estudava no período 

matutino e as atividades ocorreram no período vespertino, na própria escola com autorização da direção e pais e/ou 

responsáveis, e sob a supervisão da professora orientadora do PIBID/UNIMONTES e da coordenação pedagógica da 

Escola Estadual. Nos meses de março a junho/2015 foram dedicados à avaliação diagnóstica e a preparação do material 

a ser utilizado nos dois encontros. A seguir apresentamos como ocorreu o desenvolvimento das atividades realizadas 

como os educandos: 

I. Exposição fílmica a acerca do que é um Dicionário, sua importância e como utilizá-lo. 

II.  Exposição dialogada a cerca da utilização adequada do dicionário, assim como os seus elementos 

constituintes. 

III. Atividade as Palavras e os Sentidos atribuídos. 

Foram disponibilizados aos alunos fichas com uma palavra por ficha. Os mesmos tiveram que classificar essas palavras 

conforme julgaram ser o seu significado e características, os alunos foram divididos em dois grupos.  

Palavras: Somítico/ rango/ perfume/ hipocondríaco/ pneumonia/ homicídio/ pizza/ facebook/ diálogo/ infecção/ 

pescoço/ soneto/ tá ligado/ arquipélago/ foice/ pênalti/ micareta/ paixão/ bosques/ assombração/ capitão. 

Classificação quanto aos seguintes quesitos: Pronúncia Difícil/ Engraçadas /Feias /Bonitas. 

Como culminância todos os grupos tiveram que explicar o porquê de terem classificados daquela maneira. Verificando 

se o significado atribuído por eles é o mesmo que está dicionarizado. A importância dessa atividade se dá ao saber que 

os sentidos que as palavras têm não são propriamente delas, mas que os falantes é que associam esses sentidos às 

palavras. 

IV. Atividade Grafia das Palavras.  

Foi disponibilizada aos alunos uma tabela com as seguintes palavras: 

Advogado/adevogado-Umbigo/imbigo-Corrimão/corimão-Redação/redassão-Açúcar/alçucar-Consciência/consciência-

Sobrancelha/sombrancelha-Bandeja/bandeija-Bebedouro/bebedor-Salsicha/salchicha-Cabeleireiro/cabelereiro-

Aerossol/aerosol-Mendigo/mendingo-Privilégio/previlégio-Lagartixa/largatixa. 

O objetivo da atividade é analisar o conhecimento dos alunos quanto às pronúncias frequentes na fala cotidiana, mas 

que são inadequadas do ponto de vista da norma padrão. Lembrando sempre do que é o Dicionário de Língua 

Portuguesa. 



 

 

 

Resultados: 

Após a realização do encontro pode se observar resultados que já eram previamente esperados, ficou evidente o quanto 

os alunos possui dificuldade em relacionar as palavras com seus significados, o que fica comprovado na má 

interpretação e compreensão, resultante de faltas de leituras. Tomando como base a resolução dos exercícios: As 

palavras e os sentidos atribuídos, e Grafia das palavras, conseguimos atingir os objetivos propostos por meio de uma 

intervenção, os alunos saíram do encontro, reconhecendo o que um dicionário e seus elementos constitutivos, qual é sua 

a importância, como utiliza-lo de maneira adequada, realizando ainda comparações entre o significado corriqueiro e o 

dicionarizado, as suas diferenças e semelhanças; estabelecer a relação entre português da norma não padrão (cotidiano) 

e o da norma padrão. 

 

Discursão:  

Uma das grandes preocupações do professor é despertar no aluno o interesse pela leitura, porque é através 

dela que a pessoa vai ampliar seus conhecimentos.Vivemos em uma sociedade na qual o domínio da leitura está 

atrelado  a diversas habilidades, não somente na disciplina de língua portuguesa, mas também em competências 

decorrentes de outras disciplinas, como por exemplo na matemática cujo se faz necessário as habilidades de  

interpretação e compreensão nos enunciados matemáticos. 

A leitura, assim como essas duas habilidades menciondas são altamente importante para o indivíduo ser bem 

sucedido na vida acadêmica, social e profissional. A escola é um espaço de socialização do conhecimento e cabe ao 

professor a tarefa de incentivar o interesse pela leitura, porque é através desse incentivo que a criança (pois desde cedo 

deve instruir o indivíduo) vai criar interesse pelo estudo, indepedente da disciplina que será ministrada em aula.  

Conforme nos diz Braga (1985) a escola é palco perfeito para a propagação da leitura. Vejamos: 

 
A escola precisa ser um espaço mais amplamente  aberto a todos os aspectos culturais do povo, e ir além do 

ensinar a ler e a fazer as quatro operações . Precisa investir em bons livros, considerando que a cultura de um povo 
se fortalece muito pelo prazer da leitura; e a escola apresenta a única oportunidade de ler que muitas crianças têm” 

(BRAGA,1985, p. 7) 

 

 Segundo a autora a escola muitas vezes apresenta a única oportunidade da criança ler e conhecer “o 

mundo da leitura” ela precisa  mostrar  os diversos lados da leitura despertando o interece e a criatividade, não ficar 

fixada somente a leitura didática e as quatros operações fundamentais. Como nem todas as famílias possui condições 

favoráveis para ter um biblioteca em casa, devido questões culturais e socioeconômicas, muitas acabam não 

conseguindo enxergar a beleza no hábito de ler e de incentivar seus filhos/netos/bisnetos à leitura. 

No que diz respeito as competências de interpretação e compreensão, as autoras Kilian e Flôres (p.6 -7) 

afirma que: 
Interpretação e compreensão são conceitos de difícil definição, estando, no entanto, sempre presentes 

na interação comunicativa, seja ela oral ou escrita. Nesse sentido, para se tentar entender o que vem a ser 
compreensão, é preciso levar em consideração os fatores relacionados ao autor e ao leitor. 

 

Não há como desvincular a leitura da linguagem, e consequentemente também a interpretação, já que ler é, 

propriamente, uma das formas de linguagem. A leitura permite a interação entre autor/falante-texto-leitor/ouvinte. Um 

indivíduo ao realizar uma leitura, faz ligações com os conhecimentos que possui ao fazê-lo ele estabelece a 

interpretação, extraindo o sentido, retira conclusões, fazer considerações, julgar, avalia e fazer uma nova leitura a partir 

das inferências realizadas.  

Permeando nessa discursão a cerca das competências interpretação e compreensão, Dascal (2006) nos fala de 

suas diferenças. 

 

 
(...) a não transparência é, portanto, a suposição-padrão, e não existe saída para escapar da necessidade de uma 

„interpretação-pragmática‟ de um ato comunicativo. O que acontece, portanto, é que o dever do destinatário 

assemelha-se à solução de um problema com uma incógnita, cujo valor cabe a ele determinar. A determinação 
desse valor é o processo de „interpretação‟ do ato comunicativo, que supostamente nos conduz à compreensão 

requerida. A fala normalmente é utilizada para transmitir uma interpretação pragmática, e o sucesso na 

comunicação é medido pela capacidade de o destinatário alcançar essa interpretação. Isso, quando ocorre, é o que 
o termo „compreensão‟ geralmente abrange. Observem que a compreensão é sempre uma compreensão 

pragmática (DASCAL, 2006, p.106). 



 

 

Dessa forma o autor considera importante o fato de o autor/falante e o leitor/ouvinte pertencerem à mesma 

comunidade linguística, dando particular destaque ao contexto circundante do ato comunicativo que destaca ser fator 

constitutivo. 

Pode-se considerar, então, que a produção de inferências, assim como os processos cognitivos e as estratégias 

de compreensão, parte da leitura.  E que estes em conjunto auxiliam de modo significativo na construção de sentidos do 

texto pelo leitor/ouvinte, permitindo-lhe completar os vazios do texto de acordo com suas vivências e suas leituras 

anteriores, tornando assim um novo conhecimento, um novo aprendizagem. 

Conclusão: 
Por fim conclui-se que a pobreza de vocabulário pessoal dos escolares está diretamente relacionada a não utilização de um recurso fundamental para a aprendizagem, o uso 

do Dicionário de Língua Portuguesa, tendo por consequência a dificuldade de interpretação e compreensão de textos e enunciados (em demais disciplinas escolares além do 

português). A partir do momento que os alunos têm a iniciativa de utilizar esse valoroso recurso constantemente há então à ampliação do seu vocabulário, portanto 

diminuindo as dificuldades no que tange essas competências textuais.   
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