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Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar como o léxico é abordado nos 

livros de Língua Portuguesa dos 6o e 7o anos do Ensino Fundamental. Nosso corpus 

consta das seguintes coleções: “Português Linguagens” dos autores William Roberto 

Cereja e Thereza Cochar Magalhães e "Vontade de Saber Português” de Rosemeire 

Aparecida Alves Tavares e Tatiane Brugnerotto Conselvan. Pretendemos analisar duas 

atividades de cada coleção citada, partindo da hipótese de que o Livro Didático não 

aborda o ensino do léxico de maneira a contribuir com o seu ensino e aprendizagem. O 

trabalho relata a importância do léxico e o uso do dicionário em sala de aula. Além 

disso, propõe sugestões aos exercícios analisados. Durante os estudos percebemos que o 

léxico é tratado de maneira irrelevante e marginalizada nos Livros Didáticos, sendo 

caracterizado como um estudo secundário nas aulas de Língua Portuguesa, o que 

implica em um resultado desfavorável ao seu ensino. Como embasamento teórico 

usamos as contribuições de Antunes (2012), Biderman (2001), Lajolo (1996), Dias 

(2006) e Gonçalves (2015).  

 

Palavras-chave: Léxico. Livro Didático. Dicionário. 

1 Introdução 

 

A presente pesquisa iniciou-se durante as aulas de Estudo do léxico, disciplina 

ministrada pela Profª. Drª. Sheila de Carvalho Pereira Gonçalves, momento em que se 

cogitou a possibilidade de desenvolver um estudo, cujo tema fosse como o livro 

didático de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental aborda o ensino do léxico. 

É importante ressaltar que léxico, no âmbito do trabalho proposto, será 

concebido como um registro cultural de um povo, abrangendo informações, significados 

e possíveis construções de uma língua que está sempre em expansão, sendo ele uma 

ferramenta essencial na aquisição de conhecimentos, (BIDERMAN, 1984). 

Essa compreensão se faz necessária, pois o léxico é um dos componentes que 

favorece a formação do processo comunicativo e a ampliação do vocabulário dos 

alunos, consequentemente, refletindo em uma escrita e fala adequadas para várias 

situações de comunicação. 

                                                           
1 Artigo desenvolvido para conclusão de curso Letras-Português, sob orientação da Prof. Dra. Sheila de 
Carvalho Pereira Gonçalves. 
2 Graduanda do 8º período do curso de Letras-Português, vinculado à Unidade Acadêmica Especial de 
Letras e Linguística da Universidade Federal de Goiás/ Regional Catalão.  
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 Nos estudos em relação ao léxico, Antunes (2012) declara que, nas aulas de 

Língua Portuguesa, o léxico é abordado de maneira reduzida e insuficiente, sendo 

considerado um estudo secundário, ou seja, sem importância nas atividades de ensino. A 

autora também afirma que o estudo do léxico, nos livros didáticos do Ensino Médio, é 

tratado com insignificância, irrelevância e de forma breve, o mesmo ocorrendo nos 

livros de Ensino Fundamental, já que o item linguístico em análise aparece de maneira 

reduzida.  

 Visto que o estudo do léxico é de suma importância para o uso da linguagem 

verbal e, partindo da hipótese de que ele não é abordado nos livros didáticos como 

deveria, o presente artigo propõe-se a analisar como o léxico é abordado nos livros de 

Língua Portuguesa do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental. Dessa maneira, 

analisaremos 4 (quatro) exercícios de duas coleções de livros de Língua Portuguesa, a 

saber: “Português Linguagens”, dos autores Cereja e Magalhães (2012) e “Vontade de 

Saber Português”, dos autores Tavares e Conselvan (2012).   

 A primeira coleção intitulada “Português Linguagens” foi publicada pela 

Editora Saraiva em 2012 e é acolhida pelo Colégio Estadual Abrahão André, na cidade 

de Catalão-Goiás, no ano de 2014. A referida coleção faz parte das obras indicadas pelo 

PNLD 2014 e foi distribuída nas séries do Ensino Fundamental II de 6º ano a 9º ano. 

Para compor, especificamente, o corpus deste estudo, foi escolhido o livro didático de 

6º ano. 

 A segunda coleção “Vontade de Saber Português”, publicada pela editora FTD, 

faz parte das obras indicadas pelo PNLD 2014. Essa coleção foi adotada no ano de 2014 

pela Escola Municipal Deputado Wilson da Paixão, situada em Catalão-Goiás. Dentre 

os quatro volumes da coleção, para a elaboração dessa pesquisa, selecionamos os dois 

primeiros, relativos ao 6º e 7º anos. 

 Para realização dessa pesquisa, selecionamos as atividades referentes ao estudo 

do léxico, nas coleções citadas acima, e escolhemos quatro exercícios para integrar o 

corpus deste trabalho. Após a escolha analisaremos e daremos sugestões (se necessário) 

aos exercícios selecionados. Trata-se, portanto, de um trabalho de cunho teórico, 

bibliográfico, descritivo e de caráter analítico e como fontes teóricas usaremos as 

contribuições de Antunes (2012), Biderman (2001), Lajolo (1996), Dias (2006), 

Gonçalves (2015), dentre outros. 

Essa pesquisa está inserida no campo da Lexicologia, entendida como uma 

“ciência na qual seus objetivos de estudo são a palavra, a categorização lexical e a 
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estrutura do léxico” (BIDERMAN, 2001, p.16).  Dessa forma, a Lexicologia é a parte 

da Linguística que estuda não somente a palavra ou vocábulo, mas também o seu 

significado, a sua constituição, variações flexionais, classificação semântica sob as 

perspectivas diacrônicas e sincrônicas, incluindo, é claro, outros importantes campos do 

saber, tais como a Morfologia, a Semântica, a Pragmática, dentre outras. 

O presente trabalho se justifica, pois, apesar de sua importância, o léxico ocupa 

um lugar marginalizado nos livros didáticos, desse modo, entendemos que o 

aperfeiçoamento nessa área acarretaria em um conhecimento que pode beneficiar o 

corpo docente e discente que estão inseridos no Ensino Fundamental, especialmente o 

6º e 7º anos.   

 Assim, no âmbito desse trabalho, trataremos inicialmente sobre Léxico e 

Vocabulário, apresentando conceitos e sua importância. Em seguida, na parte intitulada 

O uso do Dicionário em sala de aula, abordaremos sobre o dicionário e sua importância 

em qualquer disciplina escolar; na sequência, Léxico e Livro Didático, analisaremos 

nosso corpus, refletindo se os temas indicados pelos autores nesses exercícios são 

pertinentes ao estudo do léxico. Almejamos, ainda, apresentar sugestões para 

aperfeiçoar as atividades selecionadas. Por fim, apresentaremos, nas considerações 

finais, os resultados obtidos pela pesquisa. 

 

2 Léxico e Vocabulário 

 

Para iniciarmos nossa pesquisa, que tem como objetivo o estudo do léxico nos 

livros didáticos de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental, especialmente no 6º e 7º 

anos, é primordial o entendimento do que se entende por léxico e, para tanto, listaremos, 

a seguir, algumas concepções de autores relacionados ao tema em questão.  

De acordo com Vilela (1994), o léxico se manifesta na competência do falante e 

não inclui apenas as palavras reais, mas também outras que se formam, a cada dia, a 

partir das possibilidades do sistema. Dessa forma, é possível percebermos que o léxico, 

para Vilela, inclui as palavras reais, bem como as que poderão ser criadas. 

Refletindo sobre o léxico, Biderman (1981), em momentos distintos, também 

oferece a sua contribuição. Segundo a autora:  

 

o léxico pode ser considerado como tesouro vocabular de uma 

determinada língua. Ele inclui a nomenclatura de todos os conceitos 

linguísticos e não linguísticos e de todos os referentes do mundo físico 
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e do universo cultural, criado por todas as culturas humanas atuais e as 

culturas do passado (BIDERMAN, 1981, p.132). 

 

  Ainda segundo a autora, o léxico é “o lugar que armazena significação e 

conteúdos significantes da linguagem humana” (BIDERMAN, 1996, p. 187). Podemos 

registrar que a citação do que vem a ser léxico para Biderman (1981) inclui aspectos 

culturais e a noção de registro nos dicionários, no momento em que a autora aponta-o 

como "tesouro vocabular". 

Antunes (2012) também registra a sua opinião sobre o que vem a ser o léxico. 

Segundo a autora, o léxico “[...] pode ser visto como um amplo repertório de palavras 

de uma língua, ou o conjunto de itens à disposição dos falantes para atender às suas 

necessidades de comunicação” (ANTUNES, 2012, p.27). Nesse contexto, as palavras 

são o principal recurso para produção da linguagem e o léxico, para essa autora, 

representa e está diretamente ligado à necessidade de comunicação.  

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), o léxico 

tem função importante no ensino da Língua Portuguesa e não pode ser estudado de 

maneira isolada, fora de contextualização, o que dificulta a construção de sentido da 

palavra. Assim, “[...] dificilmente, podemos dizer o que uma palavra significa, tomando-

a isoladamente: o sentido, em geral, decorre da articulação da palavra com outras na 

frase e, por vezes, na relação com o exterior linguístico, em função do contexto 

situacional.” (BRASIL, 1998, p.84). Em concordância com os PCNs, a autora Antunes 

(2012) condena a ideia do estudo do léxico isolado. Segundo ela: 

 

[...] Fica evidente, nesses estudos tão reduzidos e simplistas de 

palavras e frases soltas, que falta uma consideração do léxico em seu 

funcionamento sintagmático, quer dizer, tendo em conta as relações 

das palavras copresentes na linha do texto, uma, como disse, ligando-

se a outra, construindo, com outra ou outras presentes ou pressupostas 

ao texto, [...] 

[...] o exercício de formar frases soltas ou de substituir palavras em 

pares de frases é irrelevante e ineficaz exatamente porque não 

favorece o conhecimento [...] (ANTUNES, 2012, p.41). 

 

Ainda conforme Antunes (2012), no contexto escolar, o estudo que se faz do 

léxico na perspectiva da textualidade é rejeitada, as palavras e, consequentemente, seus 

sentidos são analisados de maneira isolada, o que não auxilia no enriquecimento 

vocabular do aluno. 
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Assim, considerando-se todas as contribuições dos autores sobre o que vem a ser 

o léxico, destacando-se a sua importância e, tomando por base as definições 

apresentadas, no âmbito desse trabalho, para nós, o léxico será um conjunto de palavras 

que abrange informações, significados e possíveis construções de uma língua que está 

sempre em expansão. É por meio do léxico que construímos nossos discursos, 

interagimos, adquirimos e transmitimos conhecimentos. O léxico nos permite entender a 

cultura, os costumes e pensamentos de uma sociedade. Proporciona-nos, também, o 

enriquecimento vocabular, garantindo um melhor desenvolvimento no ato da fala e da 

escrita. 

Para o ensino do léxico deve-se levar em consideração, ainda, a compreensão de 

vocabulário que consiste em um conjunto de palavras que o falante utiliza em 

determinado momento de fala ou escrita (PICOCHE, 1977 apud DIAS, 2003, p. 28). 

Ressaltamos que é essencial a ampliação do vocabulário dos alunos para que eles 

sintam-se seguros ao expor ou interpretar suas ideias e de mundo que os cerca como, 

por exemplo, em um texto de literatura, uma redação ou até mesmo em uma conversa. 

Segundo Dias (2006): 

 

[...] a prática mostra que, geralmente, o que existe na escola, em 

relação ao ensino do vocabulário, é que muitos professores não 

ensinam seu aluno a enriquecer seu vocabulário e, [...], em geral, 

ditam os sinônimos mais coerentes ou formulam, eles mesmos, os 

significados, pressupondo as possíveis dúvidas dos educandos. Outras 

vezes dispõem-se apenas a pedir aos alunos que procurem no 

dicionário as palavras que eles consideram “difíceis”, esquecendo, 

[...], de atentarem para o contexto em que elas se encontram e ainda 

mais: pedem para que os estudantes resolvam, apenas, os exercícios 

do livro didático, sem se preocuparem com a qualidade dessas 

atividades (DIAS, 2006, p.196).  

 

Nesse sentido, conforme Dias (2006), as atividades oferecidas pelos professores 

se constituem de maneira mecânica, com respostas já prontas, sem se preocupar com a 

real situação de aprendizagem do aluno. Já para Antunes (2012), a expansão do 

vocabulário dos alunos na escola, por muito tempo, esteve fora de foco e os ‘erros de 

gramática’ lideram a busca de superar dificuldades e no estabelecimento do que deve 

ser ensinado. Segundo a autora, 

 

[...] “Falar e escrever sem erros” ainda é, em muitas escolas, o 

parâmetro que subjaz aos juízos da avaliação corriqueira, que subjaz a 

um grande número de livros, cujo conteúdo se resume à exposição de 
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regras de como dizer “para não falar errado”. [...] (ANTUNES, 2012, 

p. 97). 

 

Fica clara a importância do desenvolvimento do vocabulário do aluno, visto que, 

com um amplo vocabulário, o discente pode confrontar e analisar as palavras 

oferecendo sentido a um texto ou frases. Vale ressaltar que, “[...] as palavras tem seu 

valor garantido pelo contexto. Solta e sem aplicação ela dificilmente será incorporada 

ao estoque lexical do aluno” (DIAS, 2006, p.1996).  

A seguir, refletiremos acerca do uso do dicionário em sala de aula, sua 

importância para o desenvolvimento do vocabulário, ressaltando sua relevância no uso 

constante nas aulas, independente da disciplina ministrada.   

 

3 O uso do dicionário em sala de aula 

 

Os dicionários tem participação significativa no ensino do vocabulário e não 

podem ficar à margem da sala de aula. O dicionário registra o conjunto de vocábulos de 

uma língua e vai além de ser apenas um acervo para nomear “coisas” do mundo. Ele 

engloba “[...] o domínio das representações culturais ou da ‘memória social’ que a 

língua naturalmente registra. [...].” (ANTUNES, 2012, p.136). 

Biderman (2001) declara que o dicionário é um objeto culturalmente valioso nas 

sociedades contemporâneas. Segundo a linguista brasileira: 

 

O dicionário de língua faz uma descrição do vocabulário da língua em 

questão, buscando registrar e definir os signos lexicais que referem os 

conceitos elaborados e cristalizados na cultura. [...]. Exercendo 

funções normativas e informativas na sociedade, esse produto cultural 

deveria ser de uso obrigatório para todos os usuários da língua 

(BIDERMAN, 2001, p.17-18, grifo da autora). 

 

Assim, conforme Biderman (2001), o dicionário pode ser visto como um produto 

cultural de informação, no qual são registradas palavras formuladas e enraizadas por 

uma determina cultura.  

Para Gonçalves (2015, p.10), “[...] o dicionário apresenta diversas informações 

ao consulente, entre elas, a pronúncia dos lexemas, sinônimos, antônimos, divisão 

silábica, registro de homônimos, categoria gramatical, entre outras”, dados que são 

relevantes para o estudo do léxico. O uso habitual dos dicionários nas escolas promove 

ao aluno acesso aos vários sentidos de uma palavra, combinações, possibilidades que 
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acabam por alargar o vocabulário do educando. O dicionário proporciona, também, 

certa independência ao aluno, pois este fica livre para procurar as informações que 

precisa sem depender totalmente do professor, (ANTUNES, 2012).  

Além disso, é certo que o pouco uso dos dicionários nas escolas prejudica o seu 

papel didático, o que nos leva a ideia de que seu uso ainda é restrito apenas ao ensino de 

línguas estrangeiras, conforme afirma Antunes (2012). Desse modo, o uso dos 

dicionários, em sala de aula, não deve ficar restrito apenas a consulta para uma escrita 

formal ou para sanar dúvidas de uma grafia, pois as suas perspectivas de uso poderão 

ser muito mais complexos e oferecer diversas outras possibilidades. É importante que o 

uso dos dicionários nas escolas seja uma atividade constante, facilitando o entendimento 

dos sentidos e combinações de palavras, seus contextos de uso e a etimologia. Podemos 

considerá-lo como “[...] um instrumento útil, valioso e imprescindível ao cotidiano da 

escola e que pode oferecer subsídios para o estudo do léxico em seus diferentes 

aspectos”. (GONÇALVES, 2015, p.10) 

Ademais, concordamos com Gonçalves (2015, p.13), ao afirmar que é muito 

importante que o professor de língua conheça e utilize o dicionário escolar, reconheça 

suas funções e características, pois há uma diversidade dessa obra, tanto em relação a 

títulos como em relação a autores, assim, “[...] o dicionário tem seu lugar na educação e, 

por conseguinte, na sala de aula e, [...] contribui com os estudos sobre o funcionamento 

da língua [...]”. 

 Em nosso trabalho falamos sobre léxico e vocabulário. Refletimos sobre o uso 

do dicionário em sala de aula e, agora, passaremos à análise do nosso corpus, no qual 

poderemos refletir, se os exercícios apresentados pelo livro didático são pertinentes ao 

ensino do léxico.    

 

4 Léxico e Livro Didático: analisando nosso corpus  

 

Sabemos que o livro didático é um material presente em várias disciplinas, seja 

para o uso de leituras e interpretações, atividades e textos base para o aprendizado. É 

por meio dele que o aluno exerce a leitura na escola. Para Lajolo (1996, p.4, grifos da 

autora), diante da real situação de ensino, no país, o livro didático acaba “[...] 

determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de 

forma decisiva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina.”, o que leva, muitas 

vezes, o professor a utilização, apenas, desse material para o processo de 
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ensino/aprendizagem do aluno. Dessa forma, gostaríamos de enfatizar que o livro 

didático não deve ser o único e suficiente material a ser utilizado pelo professor nesse 

processo de aprendizagem.  

Visando analisar como o léxico é abordado nos livros de Língua Portuguesa do 

Ensino Fundamental, especialmente do 6o e 7o anos, o presente artigo utilizará para tal 

análise, conforme já afirmamos, as coleções “Português Linguagens” e “Vontade de 

saber Português”, verificando, assim, se os exercícios propostos pelos livros didáticos 

abordam o ensino do léxico e facilitam a expansão do vocabulário dos alunos. 

Analisaremos 4 exercícios das 2 coleções citadas, isto é, 2 exercícios de cada 

coleção. 

 

4.1 Análise dos exercícios da coleção Vontade de Saber Português: 

 

A estrutura da coleção Vontade de Saber Português é composta das seguintes 

partes: seis unidades, cada uma com dois capítulos constituídos de seções para os quatro 

eixos de ensino (leitura, produção escrita, oralidade e conhecimentos linguísticos). 

“Leitura 1” e “Leitura 2” estão ligadas ao “Estudo do texto” e a parte “Interação entre os 

textos” propicia um diálogo entre textos, independente de terem sido analisados ou não. 

 Na seção “Ampliando a linguagem” encontram-se informações adicionais e 

questões sobre o conteúdo versado, podendo apresentar uma subseção denominada 

“Praticando”. Há, também, “Produção escrita”, “Produção oral” e “A língua em estudo” 

que tratam dos assuntos gramaticais mediante exemplos retirados de textos que não 

fazem parte da obra, no entanto estão associados ao tema e ao gênero discutido. Além 

disso, as questões de conhecimentos linguísticos estão inseridas na seção “Ampliando a 

linguagem”, ou na seção “A língua em estudo”. Ao final de cada livro, está situada a 

seção “Ampliando seus conhecimentos”, com propostas de leitura sobre os tópicos de 

cada unidade.  

Exercício 1: 

É necessário esclarecer que, devido à presença da seção "Ampliando a 

linguagem", que trata especialmente do ensino do léxico, retiramos dela, os exercícios 

que serão analisados.  

Analisemos o exercício 13: 

                                                           
3 Transcrição de exercício do livro “Vontade de Saber Português”, 7º ano, 2012, p. 126. 
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Adequação vocabular 

Em geral, as palavras apresentam mais de um significado. Assim, ao produzirmos um 

texto, é necessário verificar qual palavra é a mais adequada para o contexto em que será 

empregada. 

1. Releia um trecho da leitura 1 da página 119. 

O levantamento também aponta que, embora o número de crianças e 

adolescentes com idades entre 5 e 17 anos em trabalhos perigosos tenha diminuído entre 

2004 e 2008, aumentou em 20% a quantidade de meninos e meninas de 15 a 17 anos 

nessas atividades, passando de 52 milhões para 62 milhões. 

Nos dicionários, normalmente, a palavra aponta apresenta os seguintes significados: 

fazer a ponta de algo, surgir, mostrar com o dedo, indicar. 

a)Qual desses significados corresponde ao de aponta no trecho acima? 

b)Qual dos termos a seguir não pode substituir a palavra aponta nesse trecho? 

Justifique. 

a)menciona              b) expõe                        c) cita                             d) ocasiona  

2. Observe o trecho a seguir e verifique o contexto em que foram empregadas as 

palavras em destaque. 

[...] 

“O médico me proibiu de mexer com fumaça, pois já tive pneumonia. Mas meu pai não 

aguenta trabalhar sozinho. Desde os 7 anos eu ajudo ele. Comecei fazendo porta de 

forno, depois aprendi de tudo. Tem de transportar lenha, botar fogo, esperar esfriar e 

retirar o carvão. [...]” (Jô Azevedo e outros. Serafina e criança que trabalha. 12 ed. São 

Paulo: Ática, 2001. p.16-7) 

a) Que significado a palavra mexer apresenta nesse contexto? 

b) Leia as frases e escreva o significado do verbo mexer em cada uma delas. 

A- O seu tio é tão engraçado que mexe com todas as pessoas. 

B- Disseram-me que a irmã da Paula mexe com advocacia. 

C-A morte de Michael Jackson mexeu muito com os fãs. 

c) Em qual das frases o verbo mexer apresenta o mesmo sentido presente no trecho 

acima? 

d) Agora, observe o termo botar no trecho. Que sentido ele apresenta nesse contexto? 

e) Que outra palavra substitui adequadamente o verbo botar nesse trecho? Se 

necessário, consulte o dicionário. 
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 As autoras dos exercícios apresentam no seu enunciado a questão da 

multiplicidade de sentidos e significados que uma palavra pode adquirir, além de 

relacionar essa informação ao conteúdo em que é empregada. A partir de um trecho 

retirado da leitura 1, do início do capítulo, elas incentivam o aluno a encontrar o 

significado do verbo "apontar" e o seu respectivo sinônimo. 

É evidente que, nesse momento, seria pertinente mostrar aos alunos que, seja na 

fala ou na escrita, empregamos vocábulos de que temos conhecimento e que estejam de 

acordo com o contexto em que a situação está sendo produzida e, para obter uma 

adequação vocabular eficiente, alguns critérios são necessários, entre eles: adequação ao 

referente; ao ponto de vista; adequação aos interlocutores; à situação de comunicação e 

adequação ao código e ao contexto. Esses pontos são pertinentes pelo fato de que, em 

cada situação comunicativa um tipo de linguagem deve ser empregada, pois deve-se 

respeitar a situação e os falantes que estão envolvidos. E é importante ressaltar os 

critérios necessários à adequação vocabular, para que os alunos possam refletir sobre a 

linguagem utilizada em diversos contextos de produção. 

Observamos que na letra (a) da questão 2 do exercício acima, o autor não 

oferece ao aluno onde procurar a palavra mexer. Fomos buscar no dicionário destinado 

aos alunos dessa etapa de ensino e encontramos as seguintes definições: 1 Misturar 2 

mudar de posição, tocar ou remexer. 3 ocupar-se de algo; ter uma atividade. 4 provocar, 

importunar. 5 emocionar, abalar, sensibilizar. 6 rebolar, saracotear. 7 alterar. 8 

movimentar(-se); mover(-se). 9 agir, apressar(-se) (SARAIVA JOVEM, 2010, p.724).   

Como é possível perceber, o dicionário Saraiva Jovem (2010) apresenta nove 

acepções da palavra mexer. De posse dessa informação, o professor teria, além dos 

significados para resolução da atividade, outros significados para trabalhar com os 

alunos, o que acarretaria em um ganho significativo na expansão do vocabulário.  

Notamos, também, que o livro didático, na questão 1, não registra todas as 

acepções do verbo apontar, tais como, “por em pontaria”, isto é, apontar a arma. Além 

do mais, percebemos o descuido do livro didático em trazer previamente a explicação e 

a exemplificação dos critérios supramencionados para a adequação vocabular, o que 

facilitaria bastante a compreensão dos alunos acerca do tema proposto nas atividades em 

comento. Dessa forma, a atividade pode não alcançar o resultado esperado. 

Assim, com o objetivo de melhorar os referidos exercícios, não podemos deixar 

apenas sob a responsabilidade de o professor fazer complementação teórica, sugerimos 

que o livro didático traga de forma completa todos os conceitos relacionados às 
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atividades propostas. E ressaltamos que o uso do dicionário em sala de aula deve ser um 

hábito frequente, independentemente do ano que os alunos estejam cursando, pois, é um 

material essencial na prática da leitura e da escrita, é útil para a aquisição de vocabulário 

e novos conhecimentos, além desse material apresentar parte da memória coletiva de 

uma sociedade (representada em sua língua), uma vez que apresenta não apenas os 

verbetes mais usuais como também os mais antigos registros. 

 

Exercício 2 

Vejamos a análise do exercício 2 que consta na seção: Ampliando a linguagem4 

 

Sinônimos 

Releia um trecho retirado da fábula “A assembleia dos ratos”. 

 

Certa vez os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se 

livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas 

nenhuma parecia resolver o problema. Até que uma ratazana esperta teve a ideia: 

- E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? 

 

1. Nesse trecho foi empregada a palavra gato duas vezes. Que outra palavra poderia ser 

utilizada para evitar a repetição no segundo parágrafo desse trecho? 

2. Copie as frases abaixo substituindo os  por uma palavra de sentido semelhante á 

palavra em destaque, sem alterar o sentido da frase. 

a) Carlos comprou um carro. Agora, com seu   ele leva os filhos à escola e vai 

trabalhar. 

b) As fábulas nos levam a refletir sobre nossas atitudes. Elas nos fazem  sobre a 

melhor maneira de agir em diferentes situações. 

 

Os exercícios 1 e 2 acima, presentes na seção “Ampliando a linguagem”, na 

página 77 do livro didático do 6º ano da coleção Vontade de Saber Português, têm como 

tema de estudo “Sinônimos”.  

Podemos constatar que, nesta mesma seção intitulada "Ampliando a linguagem", 

há um subtítulo "Sinônimos". A partir de um trecho de uma fábula "A assembleia dos 

                                                           
4 Transcrição de exercício do livro “Vontade de Saber Português”, 6ºano, 2012, p.77. 
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ratos", as autoras solicitam aos alunos a substituição da palavra "gato" para se evitar a 

repetição no segundo parágrafo do trecho.  

O principal ponto levantado pelas autoras nesses exercícios é fazer com que os 

alunos compreendam que a concepção de sinônimos está além de simplesmente 

substituir termos por outros, mas perceber que as palavras apresentam sentidos 

parecidos, semelhantes, mas nunca iguais. 

Consideramos esse ponto pertinente, apesar do livro apresentar uma explicação 

superficial do tema, tendo em vista que o trabalho de sinônimos em sala de aula exige 

certos cuidados. Importante, ainda, destacar que o entendimento adequado do conceito 

de sinônimo pode propiciar aos alunos um bom repertório vocabular e, principalmente, 

um aprendizado que visa levá-los a usar, de forma apropriada, os sentidos que o termo 

pode apresentar, de acordo com o contexto em que está inserido. 

Outro ponto que foi por nós observado, em se tratando dos exercícios acima, é 

que os alunos também necessitam do uso de dicionários para respondê-los, apesar do 

conteúdo proposto ser diverso do assunto trabalhado nas atividades 1 e 2 da atividade 

supramencionada, bem como de terem sido ofertados em livros didáticos da mesma 

coleção, mas de etapas diferentes (6º e 7º anos). Diante disso, enfatizamos a necessidade 

do uso de dicionários e a íntima relação que os livros didáticos devem ter com eles, no 

que tange aos estudos do léxico.  

Além disso, o livro didático não apresenta nenhuma acepção para a palavra gato, 

na questão 1, nem menciona ou sugere que o aluno procure essa substituição no 

dicionário que, conforme já mencionamos, é também um instrumento útil ao ensino e 

aprendizagem de uma língua. O mesmo se dá com a questão 2, na qual o autor pede a 

substituição de palavras por outras de sentidos semelhantes sem ao menos indicar para o 

aluno onde procurar as palavras e seus respectivos significados. 

Portanto, com o intuito de melhorar os referidos exercícios, reforçamos o que já 

foi dito anteriormente, ou seja, sugerimos que o livro didático traga de forma completa 

todos os conceitos relacionados às atividades propostas. E reafirmamos que é 

indispensável o uso de dicionários em sala de aula, quando se tratar dos estudos do 

léxico, independentemente do assunto a ser tratado. Assim, livros didáticos e 

dicionários devem caminhar juntos, como facilitadores na construção dos sentidos por 

parte dos alunos. Sendo que tal construção está ligada à forma como será feito o uso dos 

recursos linguísticos em situações de interação comunicativa.  
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4.2 Análise dos exercícios da coleção Português Linguagens: 

 

A coleção Português Linguagens apresenta quatro volumes. Cada volume é 

composto por quatro unidades e cada uma delas por quatro capítulos, dos quais o 

último, chamado “Intervalo” apresenta um projeto que envolve toda a classe. Os 

capítulos exibem as seguintes seções: “Estudos do texto”; “Produção de texto” que 

expõe propostas de produção escrita e oral e “Para escrever com”. Os assuntos 

linguísticos encontram-se na seção “A língua em foco”. Além dessa, “De olho na 

escrita” ocupa-se dos conteúdos relacionados à ortografia e acentuação. O volume 

finaliza com a seção “divirta-se”. 

Exercício 1 

Faz-se necessário citar que o exercício a seguir foi retirado da seção intitulada 

"Para escrever com expressividade", destinada ao ensino e aprendizagem do 

vocabulário e está inserido no livro didático do 6º ano da coleção Português 

Linguagens, páginas 24 e 25 e possui como tema para estudo “O dicionário: palavras no 

contexto”5.  

 

Agora dicionário à mão para responder às questões de 4 a 7. Leia o texto: 

Por que algumas músicas não saem de nossa cabeça? 

Porque elas usam e abusam de letras repetitivas, melodias simples e positivas- 

ou seja, poucas notas musicais e sons que inspiram uma sensação de otimismo no 

ouvinte. Com essa junção, a canção gruda no cérebro que nem chiclete. Quem é que não 

sabe de cor a melodia e a letra de “Macarena”, de Los Del Rio? Ou a sensação do verão, 

“Festa no Apê”, de Latino? 

Há muito tempo, a publicidade descobriu que a simplicidade e a repetição são o 

caminho para fazer o público decorar sua mensagem. “Um dos elementos do jingle é 

justamente a reexecução de melodia e letra dentro da mesma música”, diz o compositor 

Calique Ludwig, especialista em mensagens publicitárias musicadas. Mesmo assim, os  

especialistas garantem que não existe uma receita infalível para uma música grudenta- 

às vezes a tentativa dá certo, às vezes não. Tem algum jeito de se livrar das pragas sono- 

                                                           
5 Transcrição de exercício do livro “Português Linguagens”, 6ºano, 2012, p.24-25. 
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ras? Não existe “antídoto” 100% confiável, mas há quem diga que a melhor maneira é 

repetir até o fim a famigerada canção. Pode funcionar. Então comece: “Hoje é festa lá 

no meu apê...” 

(Mundo Estranho, nº 39. Editora Abril.) 

 

4- Indique a forma em que se encontram no dicionário as seguintes palavras do texto. 

 

Abusam______________ é______________  publicitárias_______________ 

 

5- Procure o significado das palavras abaixo, escolhendo o mais adequado ao texto: 

 

Otimismo_______________________  junção________________________ 

 

Antídoto________________________ famigerada_____________________ 

 

6- A palavra reexecução não consta do dicionário. Entretanto, no contexto, é possível 

deduzir seu significado. Que outra palavra do texto apresenta o mesmo 

significado?______________________________________________ 

 

7. A palavra nota tem inúmeros significados. 

 

a) Qual é o significado dessa palavra no texto? 

 

b) E nas frases a seguir: 

 

Não tem troco. O senhor não tem uma nota menor? 

Alunos tomem nota da lição de casa! 

Uma guitarra de qualidade custa uma nota! 
  

Os pontos principais levantados pelos autores William Roberto Cereja e Thereza 

Cochar Magalhães nesse exercício são: a utilização do dicionário em sala de aula, saber 

como as palavras se apresentam no dicionário e seus respectivos significados, bem 

como outras formas de encontrá-las. Esses pontos são coerentes com o estudo do léxico, 

uma vez que oportunizará ao estudante o conhecimento de novas palavras com seus 

respectivos significados. Essa atividade, também, proporciona ao aluno contato com 

palavras que podem estar fora de seu cotidiano, além de expor outras formas de 

apresentação das palavras. 

 Além disso, o exercício promove a familiaridade com o dicionário em sala de 

aula. Porém, a nosso ver, nessa questão, o aluno pode ter dificuldade de encontrar tais 

palavras no dicionário, pois elas não se encontram em sua forma canônica, dessa 
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maneira, dificultando a resolução da atividade. Ademais, apenas o fato de procurar uma 

palavra no dicionário não é suficiente para o aluno aprender um novo vocábulo. 

Especialmente nas atividades de números 5, 6, e 7  os alunos terão a 

oportunidade de procurar os significados das palavras escolhendo o que mais se adequa 

ao texto, e ainda palavras que tenham o mesmo significado, oportunizando o estudo das 

palavras dentro de um contexto, observando semelhanças e diferenças de significados 

dependendo do contexto em que são inseridas.  

Acreditamos que o professor pode ajudar nessa atividade. Ele poderá apresentar 

e falar sobre o dicionário, para que serve, instruir o aluno na sua utilização, incentivar 

novas buscas, mostrando que, por meio do dicionário, podemos obter o significado das 

palavras, a grafia correta, classe gramatical, o plural (quando houver dúvidas) e etc. É 

essencial que o aluno busque o que almeja, no dicionário, por conta própria, examine os 

diferentes significados das palavras, as abreviaturas, entre outros. Ressaltamos a 

importância do uso do dicionário em sala de aula, assim o seu manuseio poderá instigar 

o aluno a novas buscas, enriquecendo, portanto, seu vocabulário. 

Reafirmando o que foi dito anteriormente, para não deixar apenas sob a 

responsabilidade do professor fazer tal complementação teórica, sugerimos que o livro 

apresente melhor a importância e as características de um dicionário, oportunizando o 

contato entre o aluno, o livro didático e o dicionário. 

Exercício 2 

O exercício 2 abaixo, presente na seção “A língua em foco”, do livro didático do 

6º ano da coleção  Português Linguagens, têm como temática “As variedades 

linguísticas”6.  

 

O compositor Adoniram Barbosa retratou em suas canções alguns tipos 

populares que habitavam bairros italianos de São Paulo no séc.XX. Observe um trecho 

de uma de suas canções mais famosas (se possível, ouça-a no site 

http://letras.terra.com.br/demônios-da-garoa/45444/):  

 

Si o senhor não tá lembrado                       Nóis arranja outro lugar                                                                   

Dá licença de conta                                    Só se conformemo quando o Joca  

Que aqui onde agora está                           falou: 

Esse edifício arto                                        “Deus da o frio conforme o coberto”  

Era uma casa veia                                       E hoje nóis pega a paia nas grama 

 

                                                           
6 Transcrição de exercício do livro “Português Linguagens”, 6ºano, 2012, p.43-44. 

http://letras.terra.com.br/demônios-da-garoa/45444/
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Um palacete assobradado                           do jardim         

Foi aqui, seu moço                                      E pra esquecê nóis cantemos         

Que eu, Mato Grosso e o Joca                    assim:        

Construímos nossa maloca                         Saudosa maloca, maloca querida, 

Mais, um dia                                               Que dim donde nóis passemos dias 

nóis nem pode se alembrá                           feliz de nossa vida.  

Veio os homi cas ferramentas                     (“Saudosa maloca”, de João 

O dono mandô derrubá                                Rubinato (Adoniram Barbosa) 

Peguemos tudo as nossas coisa                   ©1955 by Irmão Vitale S.A.              

E fumos pro meio da rua                              Industria e comércio. Todos                       

Preciá a demolição .                                     os direitos reservados para                

Que tristeza que nóis sentia                          todos os países.)    

Cada tauba que caía                                      

Duía no coração                                                             

Mato Grosso quis gritá 

Mas em cima eu falei:os homi tá ca razão 

 

2. Identifique no texto: 

a) duas palavras que se associam ao dialeto caipira; 

b) variação linguística ocasional por baixa escolaridade; 

c) exemplos da língua oral informal. 
 

 Os principais pontos levantados pelos autores nesse exercício são os seguintes: 

levar os alunos a compreenderem que não há uma variedade linguística considerada 

certa ou errada, mas sim explicar-lhes que o uso de uma variação ocorre em função do 

contexto de comunicação; dependendo da pessoa com quem interagimos e do contexto 

em que estamos inseridos, podemos utilizar a diversidade da linguagem. Por exemplo, 

quando temos familiaridade com o interlocutor, fazemos uso da linguagem coloquial, 

usamos palavras e expressões que demonstram intimidade (no caso da canção, 

“maloca”), termos regionais etc.  

Já em situações formais escritas (por exemplo, notícias, artigos) e em situações 

formais orais (como palestras, conversas com autoridades) é apropriado empregarmos 

um registro de linguagem formal e, ressaltar que o preconceito linguístico está 

intimamente ligado aos valores sociais. Familiarizando-se com essa ideia, o aluno não 

somente notará as diferenças sociolinguísticas, mas também irá aceitá-las de modo mais 

consciente. 

Esses pontos levantados pelos autores são pertinentes, uma vez que tornam o 

aluno apto para realizar leituras significativas e a utilizar a linguagem nas diferenciadas 

situações de comunicação. Além disso, o exercício mostra para os alunos que a língua 
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não pode ser simplificada a fatos linguísticos isolados: trata-se de uma atividade 

interativa, que acontece em diversos contextos de produção, com diferentes propósitos 

comunicativos, permeada por fatores sociais, culturais, econômicos e pelas relações 

estabelecidas entre os interlocutores. Tampouco deve ser analisada por meio do que é 

certo ou errado ou como um conjunto de regras gramaticais isoladas. 

Percebemos que, por se tratar de exercício que traz alguns conceitos acerca das 

variações da língua, os autores não trouxeram o conceito de polissemia (quando uma 

palavra apresenta significados diferentes, como o termo “maloca”). Portanto, com o 

propósito de melhorar as referidas atividades, sugerimos que o livro didático traga de 

forma completa todos os conceitos relacionados às atividades propostas, até mesmo 

para facilitar os estudos dos discentes na ausência do professor.  

  

5 Considerações finais 

O léxico é um instrumento poderoso na real situação de comunicação e, segundo 

Antunes (2012), seu ensino encontra-se à margem nas aulas de Língua Portuguesa. Esse 

fato nos leva a pensar na necessidade de pesquisas e análises para melhorias nessa área. 

O referido artigo teve como objetivo fundamental analisar como o léxico é abordado 

nos livros didáticos de Língua Portuguesa e se as atividades propostas são pertinentes ao 

ensino do léxico. 

Revelou-se importante a compreensão e a importância da ampliação do 

desenvolvimento do vocabulário, visto que, ele é essencial no ato da fala e da escrita do 

aluno. Outro fato importante mencionado foi o uso do dicionário em sala de aula, 

ferramenta de suma importância para alargar o vocabulário do educando. 

Gostaríamos de ressaltar que outro aliado no ensino do léxico é o livro didático, 

pois este é um instrumento de grande importância na difusão do conhecimento, 

assumindo, muitas vezes, ser o único e a principal ferramenta utilizada em sala de aula. 

 A partir das análises feitas, pudemos perceber que o papel do léxico no ensino e 

aprendizagem da Língua Portuguesa ainda tem sido concebido como uma atividade 

secundária, apesar de ser considerado, na atualidade, um componente dos estudos 

gramaticais. Na maioria das atividades, verificamos abordagens rápidas, muitas vezes, 

mecânicas, como perguntas e respostas objetivas sem exploração de relações de sentido, 

ou seja, descontextualizadas e sem se aprofundar nos estudos lexicais.  
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Ampliar os estudos do léxico no contexto escolar é imprescindível, no que se 

refere à acessibilidade aos vários domínios do saber, uma vez que é por meio dele que 

construímos, organizamos e reorganizamos o ato da linguagem, seja falada ou escrita, 

para, dessa maneira, interagirmos socialmente.  

Além do mais, o desenvolvimento do léxico proporciona um melhor discurso, o 

entendimento das ideias de um texto, por exemplo, gerando, desse modo, uma 

ampliação vocabular que auxilia na construção de unidades significativas coerentes com 

a necessidade do educando e, assim, alcançar os objetivos de ensino e aprendizagem 

propostos pelos documentos oficiais nacionais reguladores do ensino.  

Portanto, os autores dos livros didáticos deveriam ater-se a atividades mais 

reflexivas nos estudos lexicais para oportunizar aos alunos alargar seu vocabulário de 

forma mais efetiva e, consequentemente, poderem produzir textos mais coesos e 

coerentes, incluindo, na proposta ensino/aprendizagem do léxico, a principal ferramenta 

de trabalho que é o dicionário. 
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