
Estilos de aprendizagem e o uso de dicionários 
no ensino de português como língua estrangeira

III Jornada Mundial  
sobre o Ensino e Aprendizado de Português 

Bruna Moreira 
Universidade de Brasília (UnB)  



Introdução

• Este trabalho investiga, no contexto dos estilos de aprendizagem, como as 
preferências sensoriais (visual, auditiva, cinestésica e tátil) (OXFORD, 1999, 2003) 
podem orientar estratégias de uso de dicionários em sala de aula. 



Justificativa

• reconhecimento da importância do dicionário como suporte na aprendizagem de 
línguas (BOULTON e DE COCK, 2016).  

• simultâneo e crescente interesse em pesquisas sobre o uso do dicionário em 
contexto de aprendizagem de vocabulário (CHEN, 2011). 

• consenso sobre a função e o uso do dicionário, mesmo entre aqueles envolvidos 
com o ensino de PLE (Vilarinho e Pires, 2016).



Sobre o consenso…

• dicionário como um auxiliar da leitura, 

• busca no dicionário por significado (ou ortografia) das palavras, 

• organização alfabética do dicionário.



Objetivos

• ir além do consenso sobre a função e o uso dos dicionários. 

• associar as características dos estilos de aprendizagem a estratégias explícitas e 
gerais que otimizem o uso de dicionários no contexto de ensino de português 
como língua estrangeira. 

• tipos de obras mais adequadas (dicionário eletrônico, tradicional, online…) 

• tipos de busca mais consistentes (quais recursos estão disponíveis) 

• tipos de atividade mais promissoras (consistência)
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Estilos de aprendizagem: preferências sensoriais

• “Estilos de aprendizagem são as abordagens gerais que estudantes usam ao adquirir 
uma nova língua ou ao aprender qualquer outra matéria”. 

• Dimensões dos estilos de aprendizagem: preferências sensoriais, tipos de 
personalidade, graus desejados de generalidade e diferenças biológicas. 

    (OXFORD, 2003, p. 3) 



Estilos de aprendizagem: preferências sensoriais

• Preferências sensoriais referem-se aos “canais físicos e perceptuais de aprendizagem 
com os quais os estudantes se sentem mais confortáveis” (OXFORD, 2003, p. 3). 

• Importante: as preferências sensoriais não são excludentes, mas coexistem em um 
continuum. 

      



Estilos de aprendizagem: preferências sensoriais

1. VISUAL (leitura, estimulação visual) 

2. AUDITIVA (oralidade, conversação) 

3. CINESTÉSICA (movimento, ação, encenação) 

4. TÁTIL (tato, sensação física)  

       (OXFORD, 2003, p. 3-4) 
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Estratégias de aprendizagem

• As estratégias de aprendizagem são ações, comportamentos, passos ou técnicas 
específicas usadas pelos estudantes para melhorar o seu próprio aprendizado. 

     (OXFORD, 2003, p. 5)



• Eficazes 

• aprender ao ver/ouvir falantes nativos. 

• aprender palavras ao vê-las. 

• aprender vendo TV. 

• aprender conversando. 

• aprender muitas palavras novas. 

• Não eficazes 

• aprender sabendo dos próprios erros. 

• aprender palavras ao vê-las. 

• aprender com o ajuda para falar dos 
próprios interesses. 

• aprender com o meu livro-texto. 

• aprender palavras novas ao fazer algo.

Estratégias de aprendizagem (Wong e Nunan, 2017, p. 150)
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• Eficazes —> orientadas para a 
comunicação 

• aprender ao ver/ouvir falantes nativos. 

• aprender palavras ao vê-las. 

• aprender vendo TV. 

• aprender conversando. 

• aprender muitas palavras novas. 

• Não eficazes —> orientadas para 
autoridade 

• aprender sabendo dos próprios erros. 

• aprender palavras ao vê-las. 

• aprender com o ajuda para falar dos 
próprios interesses. 

• aprender com o meu livro-texto. 

• aprender palavras novas ao fazer algo.

Estratégias gerais (Wong e Nunan, 2017, p. 150)



Estratégias de aprendizagem

• Uma estratégia não é, em si, boa ou má. 

• Ela é neutra, até que seu contexto seja devidamente avaliado.  

• Uma estratégia é útil e positiva quando—entre outros aspectos—adapta-se às 
preferências do estilo de aprendizagem dos estudantes em alguma medida. 

• Estratégias são positivas quando “tornam a aprendizagem mais fácil, rápida, 
prazerosa, auto-dirigida, eficaz e passível de ser usada em novas situações” 

     (OXFORD, 1990, p. 8; OXFORD, 2003, p. 8-9)



Comparando estratégias

1. VISUAL: gosta de ler, gosta de estímulos visuais. 

2. AUDITIVA: gosta de instruções orais, interação e atividades de role-play. 

3. CINESTÉSICA & TÁTIL: gosta de movimento, objetos tangíveis, colagens, 
flashcards. 

        (OXFORD, 2003, p. 5) 
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Aspectos lexicais em foco

• Que aspectos lexicais são privilegiados por cada uma das preferências sensoriais? 

1. VISUAL: palavra escrita, elementos gráficos, morfologia. 

2. AUDITIVA: palavra falada, elementos sonoros, fonologia. 

3. CINESTÉSICA & TÁTIL: palavra em uso, elementos referenciais, semântica e 
pragmática.  



Observação importante!

• Você se lembra do que falamos sobre o consenso geral que se tem sobre a função do 
dicionário? (Vilarinho e Pires, 2016). 

• um auxiliar da leitura, 

• busca por significado (ou ortografia) das palavras, 

• organização alfabética.



Mas…

• O dicionário não é só uma “lista de palavras, mas fornece diferentes tipos de 
informações linguísticas combinadas, como as fonológicas, as ortográficas, as 
morfológicas, as sintáticas, as semânticas” (VILARINHO e PIRES, 2016). 

• Vamos usar isso ao nosso favor e a favor dos nossos alunos?
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Proposta: preferência sensorial visual

• Estratégia: trabalhar com a busca por elementos mórficos. 

• Mota, Anibal e Lima (2008): “a habilidade de refletir sobre os morfemas que 
compõem as palavras está associada ao sucesso no reconhecimento e 
compreensão de palavras, na leitura e na escrita”. 



Proposta: preferência sensorial visual

• Primazia da forma/morfologia. 

• Elementos mórficos: prefixos e sufixos, que também permitem o trabalho de elementos 
expressivos culturais da língua, como diminutivos, aumentativos. 



Proposta: preferência sensorial visual

• des- “oposição”: contente-descontente, leal-desleal. 

• -eiro, -eira “o que produz, negocia, cuida ou trata de”: pedra-pedreiro, ferro-ferreiro. 

• -vel “o que pode ser”: lavar-lavável, quebrar-quebável. 

• -ada “nominalizador”: correr-corrida, olhar-olhada, caminhar-caminhada. 

• -izar “verbalizador”: humano-humanizar, suave-suavizar. 

• -inho/-ão “diminutivo, aumentativo”: minuto-minutinho, favor-favorzão. 



Que dicionários usar?

• Dicionários eletrônicos são uma boa ferramenta para a pesquisa de elementos 
mórficos. 

• permitem pesquisa combinada; e 

• permitem pesquisar por todas as palavras terminadas ou iniciadas por determinado 
afixo. 

• Dicionário Houaiss, Dicionário Aurélio, Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa, Caldas Aulete dicionário escolar da língua portuguesa, Portal da Língua 
Portuguesa (dicionário de nomes deverbais, outros).



Proposta: preferência sensorial auditiva

• Estratégia: trabalhar com a busca por elementos sonoros. 

• Mota, Anibal e Lima (2008): “O processamento morfológico está mais fortemente 
associado ao princípio semiográfico, ao passo que o processamento fonológico 
está mais fortemente associado ao princípio fonográfico”. 



Proposta: preferência sensorial auditiva

• Primazia do som. 

• Elementos sonoros: pronúncia de palavras, simbolismo sonoro, rimas e outros 
elementos expressivos da fala, como as interjeições. 



Que dicionários usar?

• Dicionários online são uma boa ferramenta para a pesquisa de elementos sonoros, 
pois têm suporte e recursos de áudio próprios. 

 
                                Figura 1. Dicionário de pronúncia. 

• Dicionários de pronúncia, https://pt.howtopronounce.com/, alternativa: Google, 
dicionários de rimas (https://www.rhymit.com/pt/), e outros. 

https://pt.howtopronounce.com/
https://www.rhymit.com/pt/


Exemplos

Figura 2. Dicionário Houaiss versão online



Estratégia: preferência sensorial cinestésica & tátil

• Estratégia: trabalhar com a busca por conceitos, trabalhar com materiais 
concretos, trabalhar com a produção de dicionários (“brincar de lexicógrafo”). 

• Oxford (2003, p. 4): aprendizes cinestésicos e táteis são orientados para o 
movimento e para o toque, respectivamente, eles gostam de trabalhar com 
objetos tangíveis e de se mover pela sala de aula. 



Proposta: preferência sensorial cinestésica & tátil

• Primazia do uso, da semântica, da pragmática. 

• Elementos semânticos/pragmáticos: deixis (esse, este, aquele), referencialidade, uso de 
palavras e expressões que dependem do contexto e do aqui e agora. 



Que dicionários usar?

• Dicionários tradicionais (“de papel”) e Apps de dicionários permitem o manuseio e 
o envolvimento com um objeto concreto. 

• Ferramentas online (e offline) de produção de vocabulários, infográficos e jogos 
permitem materializar o léxico para aprendizes cinestésicos e táteis, permitem que 
professores e estudantes brinquem de ser lexicógrafos—criação de um vocabulário ou 
glossário da turma. 



Exemplo

Figura 3. Secret Word - Ferramenta Genially



Exemplo

Figura 4. Starts with a - Ferramenta Genially



Exemplo

Figura 5. Template dicionário Overleaf



Exemplo

Figura 6. Verbete do Dicionário Analógico Aulete “árvore”



Exemplo

Figura 7. Verbete do Dicionário Analógico Aulete “árvore” > “vegetal”



Exemplo

Figura 8. Verbete do Dicionário Analógico Aulete “árvore” > “sombra”



Exemplo

Figura 9. Verbete do Dicionário Analógico Aulete “árvore” > “ascendência”
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Conclusão e encaminhamentos futuros

• Estimular alunos (e professores!) a sair da chamada “zona de conforto 
estilística” (Oxford, 1999, p. 449). 

• Incorporar diferentes estratégias de uso de dicionários que contemplem mais de um 
estilo de aprendizagem para otimizar o ensino de vocabulário.



Recapitulando nossos objetivos iniciais…

• Ir além do consenso sobre o uso e a função dos dicionários: 

• um auxiliar da leitura, da expressão escrita e da expressão oral. 

• busca por significado (ou ortografia) das palavras, além de pronúncia, uso, 
elementos mórficos, rima, ilustração, sinônimo, antônimo, etimologia… 

• organização alfabética, mas também por conceitos. 

• tipologia rica de obras, tanto na sua materialidade: dicionários tradicionais (“de 
papel”), dicionários eletrônicos, dicionários online, quanto natureza: monolíngues, 
bilíngues, analógicos, ilustrados, de especialidade, de rimas, de sinônimos, entre 
outros. 



Encaminhamentos futuros

• Roteiro de avaliação de dicionários (Faulstich 2011) 

• Familiarizar-se com ferramentas de avaliação de dicionários (Faulstich, 2011), de 
modo a conhecer a riqueza da tipologia de obras lexicográficas. 

• possibilita a avaliação de dicionários de diferentes tipos e naturezas, de forma 
organizada e sistemática.  

• fornecer ao leitor e ao usuário de dicionários uma síntese lexicográfica da vasta 
informação que um dicionário registra. 

• pode ser usado como o norte do professor que deseja diversificar as   
possibilidades de uso do dicionário. 
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