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Resumo 

 

Esta pesquisa nasceu da necessidade e interesse em saber se os alunos de línguas usam 

dicionários e como os utilizam. Este é um tema de interesse por parte do redator deste 

ensaio, pois há uma noção geral de que o uso dessa ferramenta pode ser prejudicial para os 

alunos. No entanto, acredita-se também que isso pode trazer benefícios, que já se refletem 

na sala de aula. Para delimitar o campo de trabalho, optou-se por focar nos alunos do curso 

de Português 1, da Universidade dos Andes. Posteriormente, foi criado o Marco Teórico, 

onde foram consultados escritos acadêmicos que falavam um pouco sobre o assunto da 

redação, de forma a ter um contexto ainda mais amplo do assunto a ser tratado. 

Posteriormente, foi escrita a Metodologia, onde é explicado o processo de criação do 

ensaio. Depois se obteve a Análise dos resultados, que é a parte mais importante da 

redação. Para tal, foi criado um questionário para que os alunos de Português 1 

respondessem a determinadas questões, e desta forma soubessem qual é o uso que dão aos 

dicionários na sala de aula. O produto final deste ensaio foi a criação de um minidicionário 

como uma proposta de apoio ao material dos cursos de Português 1 da Universidade dos 

Andes. 

 

Palavras-chave: Dicionário, dicionário Bilingue (DB), dicionário monolíngue (DM), 

Língua estrangeira (LE), língua materna.  
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1. Introdução 
 

O espanhol e o português são línguas que compartilham muitas semelhanças, por nascerem 

da mesma raiz. Graças a isso, muitas pessoas podem acreditar que seria fácil aprendê-las, 

seja um falante nativo de um desses idiomas. No entanto, o processo de aprendizagem pode 

ser interessante, pois há bastante léxico idêntico e os alunos de espanhol ou português 

podem entender esse vocabulário com mais facilidade. “O português e o espanhol são 

línguas próximas no que concerne a grande semelhança no sistema vocabular e estrutural” 

(Leite; Lourenço; 2013). Mas, no momento de falar ou escrever, podem aparecer dúvidas 

do que está sendo escrito, pois a língua é desconhecida quando se começa a estudar. 

Como lidar com algo desconhecido? Existem maneiras de reduzir o impacto dos 

sentimentos, de lidar com a situação de forma objetiva? Quando as pessoas experimentam 

algo novo, elas podem sentir medo. Esse sentimento de incerteza diante de algo 

desconhecido é possivelmente algo que nos caracteriza. Isso é algo que pode ser aplicado 

em todos os aspectos da vida. Principalmente na universidade. Para muitas pessoas, a 

universidade é o primeiro passo para a independência. O aluno deve ser capaz de ter um 

senso de responsabilidade à altura de sua nova realidade.  

Focando-se um pouco no tema deste ensaio, a mesma coisa acontece nas aulas de língua 

estrangeira no meio universitário. Começar a estudar uma língua estrangeira é uma 

experiência única para muitos, pois os estudantes aprenderão um idioma pela primeira vez, 

onde experimentarão algo completamente novo. Pensando em outras disciplinas, como 

matemática, história, química e etc., o conhecimento básico pode ser adquirido desde a 

escola. Nem sempre isso acontece nas aulas de línguas. No entanto, hoje os alunos têm 

acesso a ferramentas que podem ajudá-los a receber novas informações, sobre a nova língua 

que estão estudando. Para esta ocasião, falarei sobre dicionários virtuais e físicos como 

ferramenta de apoio, nas aulas de língua estrangeira: “Praticamente todas as pessoas que 

estudam uma língua estrangeira procuram adquirir um dicionário bilingue, para melhor 

compreender a língua em questão também para tentar se expressar” (Tosque 2002). Os 

dicionários não são apenas ferramentas úteis para pessoas que começam a estudar uma 

língua estrangeira. Existe a possibilidade de que em algum momento você poderá ouvir ou 

ler uma palavra cujo significado é desconhecido em seu próprio idioma, e o recurso que 
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geralmente funciona melhor é um dicionário monolíngue. Pessoas com nível avançado em 

uma língua estrangeira também recorrem a este recurso. Para este ensaio, focaremos apenas 

nos alunos que estão aprendendo português no nível inicial (Português 1), na Universidade 

dos Andes.  

O português tem semelhanças com o espanhol, pois “como o português e o espanhol são 

duas línguas românicas com um radical comum, o latim, e que evoluíram de forma 

semelhante, (...) apresentam uma gramática estrutural de conformação linguística muito 

semelhante”. (Benedetti, 2002). Este é um dos pontos-chave do ensaio. Se pretende estudar 

por que e como, os alunos do curso de Português 1 usam dicionários. Algumas hipóteses 

que serão levadas em consideração são: os estudantes utilizam dicionários para economizar 

tempo, ter confiança ao escrever, dizer ou ler algo, o simples fato de não saber dizer uma 

palavra em português, entender um tópico com mais facilidade e etc. Pensando nas 

hipóteses do porquê e como os alunos usam dicionários (virtuais ou físicos), este ensaio 

propõe pesquisar essa frequência no seu uso em sala de aula. 

Além disso, antecedentes sobre este tópico serão consultados. Será dado um breve contexto 

sobre o que é um dicionário, serão explicados os diferentes tipos de dicionários e serão 

também conhecidos os benefícios da utilização de um dicionário nas aulas de língua 

estrangeira. Isso, para destacar os resultados obtidos pelos alunos de Português 1. No final 

desta pesquisa, queremos propor a criação de um "mini" dicionário, com as palavras e 

expressões que os alunos deste nível mais procuram. 

Da mesma forma, queremos levar em conta um possível impacto que a virtualidade teve 

devido à COVID 19.  Devido à pandemia e quarentenas que este vírus trouxe, houve uma 

pausa nas atividades presenciais de universidades e escolas em “mais de 190 países para 

evitar a propagação do vírus (...). Segundo dados da Unesco, em meados de maio de 2020, 

mais de 1.200 milhões de alunos deixaram de ter aulas presenciais” (CEPAL 2020). Isso 

trouxe uma mudança na forma de ensinar, já que tinha que ser feito remotamente. Essa foi 

uma mudança repentina para alunos e professores, que não estavam preparados. Ao 

contrário do que se poderia pensar, em várias regiões da Colômbia a educação a distância 

não é algo novo, já que muitas pessoas em áreas remotas das grandes cidades estudaram 

graças às transmissões de rádio ou televisão. No entanto, devido às políticas públicas, a 
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educação presencial tem se expandido ao longo dos anos (Ministério da Educação 

Nacional, 2016). Isso significa que, para as gerações mais jovens, a presencialidade faz 

parte do dia a dia no que se refere à educação. Não estando habituados ao ensino virtual e à 

distância, é interessante saber como os alunos do Português 1 se adaptaram a esta mudança. 

Especificamente, queremos saber se houve diferença na aprendizagem do idioma entre a 

virtualidade e o presencial, com respeito ao uso do dicionário. Seria pertinente pesquisar se 

os alunos desenvolveram certo grau de independência diante de algo desconhecido. E se 

para eles era diferente ter o professor na frente de um computador, ou tê-lo 

presencialmente, se deram um uso mais autônomo do dicionário devido à virtualidade, ou 

se é uma habilidade que já haviam desenvolvido anteriormente. 

Com a realização deste ensaio, queremos deixar uma ferramenta, mesmo que pequena, mas 

que possa ajudar os futuros alunos de Português 1 da Universidade dos Andes. Refiro-me 

ao minidicionário que se deseja criar no final deste ensaio. Acredita-se que ter uma 

referência a de conceitos poderá apoiar o trabalho do professor na hora de explicá-los (por 

exemplo, expressões idiomáticas). Da mesma forma, acredita-se que isso ajudará a resolver 

possíveis dúvidas que os alunos enfrentam. Portanto, este dicionário, que será criado, 

poderá ser muito útil, pois possivelmente ajudará tanto alunos quanto professores. 

 

1.2. Objetivos  
 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Conhecer qual é o uso que os alunos de Português 1 da Universidade dos Andes dão aos 

dicionários em sala de aula. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

- Saber que tipo de dicionário os alunos usam. Como eles usam dicionários e 

para que finalidade. 
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- Ver o que já foi escrito sobre o assunto em outras pesquisas e trabalhos 

acadêmicos. 

- Aplicar um questionário para descobrir como os alunos usam dicionários em 

sala de aula. 

- Propor um mini dicionário para apoio de alunos matriculados no curso de 

Português 1 da Universidade dos Andes. 

 

2. Marco teórico 
 

Neste marco teórico serão abordados temas expostos em livros ou artigos acadêmicos, que 

auxiliarão no desenvolvimento deste ensaio e também na interpretação dos resultados. 

Primeiramente, será dito o que é o dicionário para ter um breve contexto sobre ele. Depois, 

será falado sobre os tipos de dicionários existentes (monolíngue e bilíngue) e seus usos. 

Posteriormente, será discutido o uso destes em aulas de língua estrangeira, especificamente 

em salas de aula de português como língua estrangeira. Finalmente, que vantagens ou 

desvantagens podem trazer. 

2.1 Dicionário: um breve contexto. 

 

Um dicionário, segundo Cuadrado (2010), é um instrumento capaz de transmitir o 

significado das palavras, por meio de suas definições. O uso deste geralmente se deve ao 

desconhecimento do significado de uma ou mais palavras. O dicionário tem uma 

"arquitetura" especial. Possui dois tipos de estrutura: uma macroestrutura e uma 

microestrutura. A primeira consiste em uma "sequência vertical de elementos" (Parreira, 

Tosqui, Höfling; 2004), que são conhecidos como verbetes (as palavras que compõem o 

dicionário) que estão dispostos em ordem alfabética. A microestrutura, que ao contrário da 

macroestrutura, possui uma sequência horizontal composta por “verbetes”. São os textos 

que seguem um verbete que contém informação e/ou uma tradução de uma palavra, 

dependendo do tipo de dicionário, que será visto mais adiante. (Parreira, Tosqui, Höfling; 

2004). 
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Barbosa (2021) dá uma definição um pouco diferente, mas que complementa muito bem as 

informações já fornecidas. Ela menciona que um dicionário pode ser considerado uma 

espécie de sinônimo de vocabulário, léxico e glossário. Da mesma forma, refere-se aos 

dicionários como um “instrumento de referência”, onde se encontra um “inventário 

sistemático e descritivo das palavras de uma língua” (Barbosa, 2021). E, que também 

podem ser percebidos como livros didáticos. Os dicionários têm em consideração o 

contexto pedagógico, cultural e histórico. Isso ocorre porque trazem os diferentes tipos de 

significados que são dados às palavras e as transformações pelas quais elas passaram 

(Barbosa, 2021). Para continuar acrescentando informações à definição do dicionário, Lara 

(1997) o define como uma lista de palavras que tem indicações sobre como são escritas, 

"sua pronúncia, sua categoria gramatical, seu uso social, regional ou especializado, seu 

significado" e uma coleção não muito grande de exemplos que "ensinam como lidar com 

eles em diferentes contextos sintáticos. 

Nesta última definição, menciona-se algo muito importante que a maioria dos dicionários, 

principalmente os bilíngues, possuem: Pronúncia das palavras. É bastante comum 

encontrar, dentro da definição ou tradução de uma palavra, uma explicação de como ela é 

pronunciada (seja a palavra em si, ou sua tradução). Oliveira (2020) explica que um 

dicionário pode ser utilizado como uma ferramenta para conhecer a pronúncia de uma 

palavra em língua estrangeira (LE), por meio da transcrição fonética das palavras.  

2.2 Tipos de dicionários. 

 

Primeiramente, é importante mencionar que há um número muito grande de dicionários: 

Etimológico, sinônimos e antônimos, especializados, rimados, gramaticais e muito mais. 

Para sintetizar, serão discutidos dois tipos de dicionários. Especificamente, dicionários 

monolíngues (DM) e dicionários bilíngues (DB). Uma diferença fundamental entre os dois 

é que os DMs se dedicam a dar uma definição exclusivamente na língua estrangeira, e os 

DBs dão definições da língua estrangeira em relação à língua materna do aluno. Pois os 

DBs podem dar informações extras. Isso significa que os DMs dão uma definição mais 

completa das palavras. 
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Além do que já foi explicado, diz-se que existem variações sistemáticas entre os dois, tendo 

em conta o seu objetivo. Por exemplo, em DMs não é necessário adicionar todas as 

palavras do idioma em questão. Uma vez que se pressupõe que quem os consulta já tem 

algum conhecimento básico do idioma. Em contraste, os DBs têm uma lista muito mais 

ampla e flexível de "itens lexicais", que inclui muitos mais verbetes, já mencionadas 

anteriormente, ou pode incluir cobertura semelhante à de um DM, mas com foco em duas 

linguagens, o que ampliaria seu tamanho (Tosque 2002). 

Pode-se inferir que ambos tipos de dicionários possuem objetivos diferentes, e dentro de 

cada um deles podem ser encontrados objetivos específicos ou “subobjetivos”. Segundo 

Tosque (2002), os DBs têm dois objetivos principais: a compreensão aprofundada de uma 

língua estrangeira (LE), ou a compreensão e produção de uma LE. Consequentemente, há 

diferenças notáveis na escolha dos itens lexicais e seus verbos. Há quem dê atenção 

especial à explicação da palavra, dê exemplos mais extensos de seu uso e até compartilhe 

expressões idiomáticas para entendê-las com clareza. Isso é para pessoas que querem 

decodificar e entender a LE em profundidade. Nos dicionários que têm como objetivo 

ensinar a língua e ensinar a falá-la, faz-se maior uso da LE nas definições, e amplia-se o 

uso de itens que focam exclusivamente esse objetivo. No entanto, o autor destaca que hoje 

os dicionários costumam incluir ambos objetivos. Além disso, também menciona que os 

alunos tendem a adquirir DBs de menor tamanho devido à sua conveniência e, portanto, seu 

conteúdo é limitado (Tosque 2002). 

Devido à certas limitações que o DB pode ter (que serão mencionadas mais adiante), o 

autor fala de outro tipo de dicionário: Semi–bilíngue. “O formato de dicionário semi-

bilíngue com inclusão de frases-modelo e definições apresenta melhores condições para um 

aprendiz mais adequado do que o dicionário bilíngue tradicional, o que mostra falta de 

definições” (Tosque 2002). 

2.3 O uso de dicionários nas aulas de língua estrangeira. 

 

No início de seu texto, Welker (2006) menciona dois aspectos muito interessantes sobre o 

uso do dicionário nas aulas de língua estrangeira. A primeira é que, em maior ou menor 

grau, todos os alunos utilizam dicionários em sala de aula. A segunda é que, apesar do 
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exposto, o uso do dicionário não é recomendado pelos professores. O autor afirma que os 

professores têm uma noção negativa, ao invés de terem evidências empíricas das possíveis 

consequências negativas do uso de dicionários. Ele esclarece que, embora possa ser 

verdade, a noção negativa é erroneamente generalizada. Welker cita autores que não 

incentivam o uso do dicionário. Menciona-se que não deve ser usado em exercícios de 

leitura, caso o aluno não conheça uma palavra, deve inferir seu significado graças ao 

contexto do texto. Menciona-se também que, em relação a isso, se forem buscadas palavras 

isoladas, elas podem ser retiradas do contexto, o que pode ser prejudicial (Welker, 2006). 

Levando isso em conta, o autor menciona que é a favor do uso do dicionário, citando vários 

autores para validar seu ponto de vista. Menciona-se que nas instruções governamentais é 

recomendado o uso do dicionário. Em alguns países, o uso de um dicionário é permitido até 

mesmo durante os exames de idioma. Da mesma forma, os dicionários são referidos como 

um mal necessário para os alunos que têm um nível não muito avançado da língua 

estrangeira. Welker cita Matthews, que diz que os dicionários são mais importantes do que 

os alunos podem imaginar, e que são poucos os professores que incentivam o uso correto 

dos dicionários (Welker, 2006). O autor também menciona que eles devem deixar claro 

para que servem os dicionários e como usá-los de forma eficiente. Da mesma forma, 

menciona que, na prática, se o professor fizer o mencionado, o aluno deve começar a fazer 

uso inteligente do dicionário monolíngue em leituras extensas, e o mesmo na tradução para 

a língua materna (Welker, 2006). 

2.4 Vantagens e possíveis desvantagens do uso de dicionários nas aulas de língua 

estrangeira. 

 

O uso do dicionário garante o acesso à informação sem a necessidade de um professor 

intermediário. Logo, ensinar aprendizes/consultores com um manual ou dicionário e outras 

obras de referência é uma tarefa em que todos os envolvidos diretamente no processo de 

ensino e aprendizagem de línguas são justamente incumbidos, portanto, segundo Hartmann 

(2001) eles trarão autonomia. Além disso, fazendo uso constante de dicionários, os alunos 

podem desenvolver sua competência lexical. Isso significa que eles terão a capacidade de se 

expressar melhor ao falar a língua estrangeira (Oliveira, 2020). 
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Em seu texto, Rodrigues (2014) explica que o dicionário pode ser um recurso muito valioso 

nas aulas de língua estrangeira, não sendo apenas um mero material de apoio. Se os 

professores ensinarem seus alunos a usar essa ferramenta, os alunos poderão esclarecer 

dúvidas inevitáveis e confusas de forma autônoma. Da mesma forma, eles são capazes de 

usar palavras com seu uso real e, no caso específico que o autor dá, os alunos podem criar 

seu próprio glossário adaptado às suas necessidades. 

Embora os dicionários bilíngues sejam uma ferramenta muito útil para aprendizes de 

línguas estrangeiras, têm algumas limitações. Por exemplo, o principal problema é a falta 

de profundidade das definições que eles podem trazer. Consequentemente, as necessidades 

do aluno podem não ser supridas, pois ele não consegue encontrar a palavra que procura. 

(Duro 2002). 

Outro problema relacionado a essa falta de profundidade é que o contexto em que a palavra 

pode ser usada não é mostrado. Segundo Tosque (2002), muitos dicionários bilíngues 

mostram apenas a tradução de palavras com uma pequena lista de sinônimos. Portanto, 

existe a possibilidade de que um uso adequado da palavra não seja utilizado, pois não há 

informações suficientes para isso. O aluno será forçado a adivinhar qual palavra se encaixa 

melhor no contexto da frase que ele quer escrever. Se errar, pode causar desorientação, 

frustração e insatisfação quanto ao uso do dicionário. 

Uma desvantagem importante segundo Rodrigues (2014) é que o dicionário pode ser uma 

ferramenta ineficiente. Espera-se que o aluno chegue com uma compreensão básica de 

como usar dicionários. No entanto, este não é o caso. Os alunos podem saber usar 

dicionários em sua língua materna, mas isso não significa que eles saibam usar um 

dicionário bilíngue. É ineficiente porque os professores podem ensinar seus alunos a usá-lo 

corretamente, pois a falta do uso adequado do dicionário bilingue em sala de aula, poderia 

ser um problema.  

2.5 Dicionários virtuais, seu uso em aulas de língua estrangeira. 

 

Os primeiros dicionários virtuais surgiram na década de 1980, graças aos avanços 

tecnológicos e à necessidade de criação de bancos de dados. Segundo Barbosa (2021), os 

dicionários virtuais são “coleções de dados eletrônicos estruturados, essencialmente 
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orientados para o ser humano, que dão informações sobre a forma, significado e utilização 

de palavras numa ou mais línguas e são armazenados numa série de dispositivos”. Levando 

isso em conta, o acesso a estes pode ser muito variado. Eles podem ser acessados de 

diferentes dispositivos e em contextos muito diferentes. Estes têm a mesma estrutura micro 

e macro como mencionado acima. Assim, graças aos recursos técnicos e recursos de 

pesquisa, eles podem ser ainda mais completos que os dicionários físicos. Seu uso nas salas 

de aula é constante, pois facilita a busca de palavras de maneira mais rápida e eficiente. A 

idade é um fator bastante importante, pois quanto mais jovem o aluno, maior a 

probabilidade de usar dicionários virtuais. 

 

3. Metodologia 
 

3.1. Introdução 

 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. No entanto, alguns dados obtidos pelo questionário 

também podem fornecer informações de natureza quantitativa. Para realizar esta pesquisa, 

buscamos saber quais são os tipos e benefícios do uso de dicionários na aprendizagem do 

português.  

Conforme mencionado na introdução, o objetivo principal deste ensaio é ver qual é o uso 

real dos dicionários nas aulas de português 1 na Universidade dos Andes. Para isso, 

primeiramente foram consultados documentos e fontes externas, que discutiam o assunto do 

ponto de vista acadêmico. Isso, com o objetivo de ter uma base teórica para começar a 

desenvolver o ensaio. O estudo começou com uma hipótese em mente: os alunos deste 

nível de português usam dicionários? Caso isso fosse constatado, por que usam?  Para 

economizar tempo? Para entender mais facilmente? A hipótese e os objetivos foram 

levados em conta na elaboração do Marco Teórico, pois se desejava trazer à coalizão fontes 

de informação pertinentes ao tema desta redação.  

Encontrar informações relevantes não foi totalmente fácil, pois este é um tema muito 

específico. Foram encontrados diversos estudos sobre o uso de dicionários nas aulas de 

inglês, por exemplo, alguns dos quais citados no Marco Teórico. No entanto, por mais 

valiosa que seja a sua contribuição, não quisemos dar muita ênfase a esta língua porque não 



14 
 

tem a mesma dinâmica que o português. Esta língua e o espanhol são muito semelhantes 

devido ao fato de terem as mesmas raízes. Desta afirmação nasce o interesse de criar este 

ensaio, é interessante ver qual é o uso do dicionário por falantes de espanhol que estudam o 

português, por causa de sua semelhança.  

 

3.2 Participantes 

 

Para aplicar o questionário, visitou-se duas turmas de Português 1 da professora Karina 

Vieira. Nestes, foi feita uma breve explanação sobre em que consiste este ensaio e porque 

este questionário está sendo aplicado. Os alunos participantes receberam um consentimento 

informado físico (porque era necessária a assinatura dos alunos), ficou explicado para eles 

que não era obrigatório participar e que eles poderiam desistir da atividade a qualquer 

momento. As aulas começaram às 9h30 e 11h, respectivamente. No total participaram 29 

alunos, existindo algum absentismo em ambas as salas. 

3.3 Coleta de dados 

 

Além das fontes consultadas, uma parte fundamental foi pedir aos alunos de Português 1 da 

Universidade dos Andes que respondessem a diferentes perguntas sobre o uso do dicionário 

em sala de aula. A primeira razão para isso é porque se acredita que os alunos do primeiro 

nível de português são os que mais usariam os dicionários, e queremos ver que uso eles dão 

a eles. Isso foi muito importante na hora de decidir o tema da pesquisa, pois, tendo em vista 

que possivelmente são eles que mais usam dicionários e que mais precisam de orientação 

na hora de usá-los. A segunda, porque este ensaio foi escolhido para ser escrito em 

português, então queremos observar e perguntar aos alunos desta língua em particular e não 

de outras. Além disso, isso tem um peso importante para o aluno que escreve este ensaio, 

porque ele próprio estava nessas aulas de português na Universidade dos Andes.  

Portanto, para descobrir qual é o real uso dos dicionários nas aulas de português 1 da 

Universidade dos Andes, foi criado um questionário virtual com 12 perguntas na 

ferramenta Google Forms. Isso foi útil para criar pesquisas on-line com facilidade, e 

também permitiu que os alunos participasse facilmente, pois eles só tinham que clicar em 
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um link no seu dispositivo eletrônico para responder às perguntas. Para algumas das 

questões foi pedido ao aluno que desenvolvesse um pouco mais a sua resposta anterior com 

perguntas abertas. Foi feito dessa forma porque a grande maioria das questões principais 

são questões fechadas, e foi muito importante coletar mais informações para o 

desenvolvimento da redação.  

Os resultados do questionário foram muito interessantes, pois confirmaram algumas 

hipóteses que estavam em mente antes de aplicá-lo, e também foram encontrados resultados 

inesperados. Graças à ferramenta Google Forms, visualizar os resultados das pesquisas é foi 

muito simples, pois forneceu a porcentagem exata dos alunos quando escolheram suas 

respostas. Além disso, fornece gráficos que ajudam a ver a magnitude da diferença que 

existe ou não na seleção das respostas. Da mesma forma, nesta seção do ensaio, queremos 

fazer um pequeno contraste com o que foi encontrado nas fontes consultadas no Marco 

Teórico, para avaliar se há diferenças entre o que foi escrito e o que foi encontrado nos 

resultados do questionário realizado.  

No final do ensaio e graças aos resultados obtidos no questionário, pretendemos criar um 

minidicionário com palavras e expressões que os alunos de Português 1 mais procuram. 

Isso, para dar um guia aos futuros alunos do mesmo nível desta língua.  

 

4. Análise de resultados 
 

Observando os resultados do questionário, percebe-se que a grande maioria utiliza 

dicionários. Além disso, também foi constatado que a grande maioria vê benefícios no uso 

de dicionários. Levando isso em consideração, queremos dar um guia para os alunos que os 

utilizam. Eles usam essa ferramenta de forma autônoma na maioria das vezes, e por razões 

práticas deve ser assim porque o professor da sala de aula não consegue orientar cada um 

dos alunos ao longo da aula. Deve haver um certo nível de autonomia e os dicionários 

garantem isso. Este último ficou conhecido pelas observações que o redator do ensaio fez 

nas aulas de português 1 que frequentou. Mas, essas observações somadas a experiências 

que o mesmo aluno teve antes nas aulas de português na Universidade dos Andes, 

confirmam como os alunos usam os dicionários em sala de aula de forma autônoma. 
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Graças ao questionário mencionado na Metodologia, foram encontrados vários resultados 

bastante interessantes para o desenvolvimento desta seção. Para que haja uma ordem, as 

questões utilizadas no questionário serão mencionadas na mesma ordem em que foram 

feitas aos alunos de Português 1. Além disso, é fundamental mencionar que o aluno que 

escreveu este ensaio fez observações nas aulas de Português 1 da Universidade dos Andes, 

como também mencionado na metodologia. Isso é importante, pois essas observações feitas 

em aula serão mencionadas ao longo desta análise. 

A primeira pergunta é aos alunos foi “Sua aula de Português 1 começa às 9h30 ou 

11h00?” A razão para isso é porque queríamos avaliar se o horário da aula influencia o uso 

do dicionário nos alunos. Ao contrastar com outras questões, pode-se concluir que isso não 

é relevante para os alunos, não há comportamento que diga que os alunos são afetados pelo 

horário da aula. Os resultados do número da população pesquisada por horários podem ser 

observados no gráfico abaixo: 

 

                                                   Figura 1 – População 

 

A segunda pergunta é aos alunos foi “Você estudou um idioma ou o português na 

virtualidade derivada do COVID 19?”. Conforme mencionado na introdução, queremos 

ver se a pandemia que ocorreu em 2020 devido ao COVID 19 teve algum impacto no uso 

de dicionários. A grande maioria não estudou um idioma durante esse período, apenas 

alguns (aproximadamente cinco alunos) o fizeram. Após essa pergunta, esses alunos foram 
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instruídos no questionário a explicarem como o dicionário foi utilizado durante a 

virtualidade. Houve respostas mistas, dois alunos não usaram dicionários, mas usaram 

ferramentas como Duolingo ou YouTube para reforçar seus conhecimentos. Os outros 

alunos usaram dicionários nessa época, mas de maneiras diferentes. Um aluno usava 

dicionários com muita frequência, menciona que os usava para quase todos os exercícios 

que tinha que fazer. Outro aluno menciona que utilizou um dicionário que o professor 

habilitou em um link. Por fim, em relação a esta questão, um aluno menciona que não 

utilizou dicionários, mas sim utilizou tradutores como o Word Reference, e comenta que 

não sabe se essa ferramenta qualifica como dicionário. Esse comentário é bastante valioso e 

interessante, pois mostra que há confusão com as ferramentas de tradução digital, sem dar 

certeza se são dicionários ou não. Os resultados dessa pergunta podem ser observados no 

gráfico abaixo. 

                                          Figura 2 – O estudo do português na virtualidade 

 

A seguinte pergunta é aos alunos foi “Você estudou português antes do curso que está 

cursando atualmente?”. Esta pergunta teve uma intenção semelhante à primeira pergunta. 

Quisemos avaliar se ter estudado português antes influencia o uso de dicionários nas aulas 

de português 1. Os resultados são muito semelhantes à questão anterior. É um pouco 

surpreendente ver que há alunos que estudam português há vários anos e ainda estão no 

nível mais básico de português. Houve um aluno que estudou português por apenas duas 
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semanas, e outro que estudou por dois meses. Neste ponto, os resultados surpreendentes 

podem ser vistos. Também, houve um aluno que estudou português por um ano, outros dois 

estudantes por dois anos, e um deles chegou a frequentar aulas de português por três anos. 

Graças aos resultados de uma questão posterior, que é uma das questões mais importantes 

(Você usa um dicionário virtual bilíngue na aula de português?), sabe-se que isso não tem 

muita influência no uso ou não de dicionários, pois os resultados são diferentes. Portanto, 

pode-se concluir que, apesar de existirem alunos que estudam português há vários meses ou 

anos, o uso de dicionários não é influenciado por isso. 

 

                                 Figura 3 - Estudo de português prévio ao curso atual 

 

A quarta pergunta é aos alunos foi “Já viajou para algum país de língua portuguesa?”. Os 

resultados mostram que vários estudantes viajaram para países deste tipo: 
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                           Figura 4 – Viagem realizada a um país lusófono 

 

Como podemos ver, o país mais visitado é Portugal. Isso é algo extremamente importante. 

Durante o desenvolvimento do ensaio, discutiu-se com a professora orientadora desta 

pesquisa, que Portugal é um país que tem se tornado importante para os alunos, pois 

aparentemente tem sido mais visitado que o Brasil. Este gráfico mostra isso. É muito 

importante ter isso em mente porque grande parte do material usado nas aulas de português 

na Universidade dos Andes é focado no português brasileiro. Quase todos os professores 

dessa língua nesta universidade vêm do país brasileiro, portanto, é natural que ensinem sua 

própria noção de língua. Para a criação do minidicionário proposto ao longo deste ensaio, 

isso será levado em consideração, serão acrescentadas palavras de uso exclusivo em 

Portugal, bem como algumas expressões do mesmo. 

A próxima pergunta é aos alunos foi “Você usa dicionário impresso bilíngue nas aulas de 

português?”. Isso é extremamente pertinente, pois está diretamente ligado à questão de 

pesquisa do ensaio, pois determina uma forma de uso dos dicionários na sala de aula de 

Português 1. A resposta a essa pergunta é esmagadora, nenhum aluno usa dicionários 

impressos na aula:  

 

                                    Figura 5 – O uso de dicionários impressos bilingues em aula 
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Portanto, pode-se dizer que o uso dado pelos alunos é apenas com dicionários virtuais. Nas 

perguntas anteriores foi visto que eles usam dicionários. Portanto, é natural concluir que os 

dicionários são usados por meio de dispositivos eletrônicos.  

A sexta pergunta é aos alunos foi “Você utiliza dicionário virtual bilíngue nas aulas de 

português?”. Os resultados foram praticamente 50/50, estão muito próximos entre “nunca” 

e “às vezes”. É sugestivo ver os resultados desta questão, não se sabe se os alunos 

responderam nunca porque não sabem se tradutores online (por exemplo, Google Translator 

ou Priberam) são considerados dicionários virtuais ou não. Os que responderam sim, 

escreveram quais utilizam. Os mais usados são o Google Tradutor e o Word Reference. 

Além das respostas mais comuns, dois alunos mencionaram que usam Reverso e Deepl. 

Algo importante a ser mencionado é que, nas observações feitas na aula de português, foi 

evidenciado que quase todos os alunos, durante uma atividade de escrita, utilizavam 

dicionários virtuais em seus computadores ou celulares. Da mesma forma, deve-se 

mencionar que, em diferentes ocasiões, os alunos também buscaram o professor para 

esclarecer dúvidas sobre o vocabulário. Isso poderia explicar como os alunos podem 'cobrir' 

a necessidade de usar um dicionário na sala de aula, possivelmente recorrendo o ao 

professor que pode esclarecer suas dúvidas mais rapidamente.  

 

                               Figura 6 - Uso de dicionário virtual bilingue em aula 

 

Neste ponto da pesquisa há duas questões que estão intimamente ligadas, portanto, serão 

analisadas em conjunto. São elas: Até o momento, quais palavras você aprendeu em 
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português que para você são muito diferentes do espanhol? E: Em relação à pergunta 

anterior, como você conseguiu obter o significado dessas palavras? Não foi gerado 

gráfico para estas perguntas, pois eram questões abertas.  

As palavras que os alunos escreveram para responder à primeira pergunta mostram algo 

claro: As palavras não são homógrafas com sua tradução em espanhol, isso significa que 

saber o que elas significam sem ter algum tipo de contexto é muito complicado. Algumas 

delas são: Jantar, colheres, frango, pesquisa, dica, peixe, ontem, janela, escrivaninha, 

escritório, cadeira, xícara, abacaxi, ônibus, cedo; entre muitas outras. Quatro alunos não 

escreveram uma pequena lista das palavras que aprenderam. Ao contrário, mencionaram 

que aprenderam vocabulário alimentar e pronomes pessoais em geral. Essa questão 

específica é essencial para a criação do minidicionário. Este é um guia para saber que tipo 

de palavras são desconhecidas pelos alunos de Português 1, e quais serão incluídas no 

dicionário que será criado. São muitas palavras que os alunos escreveram, todas elas 

serão levadas em consideração e muitas outras serão adicionadas.  

Na outra pergunta “Como você conseguiu saber o que essas palavras significam?”, 

existem várias respostas diferentes, mas predominam dois tipos de respostas. Uma 

resposta frequentemente repetida é que graças ao uso de tradutores, o significado ou a 

tradução de uma palavra desconhecida é conhecido. O outro tipo de resposta é que se 

sabe graças à professora, ela é quem resolve suas dúvidas sobre vocabulário que não se 

conhece. Este último confirma que os alunos buscam os professores em vez de usar 

dicionários. Há alguns outros alunos que afirmam conhecer o significado das palavras 

graças aos exercícios em aula e às imagens do livro. É interessante saber que o uso de 

imagens ajuda os alunos a conhecer novas palavras. Essa proposta será usada no 

minidicionário porque pode ser visto como uma forma útil de ensinar um novo léxico, e 

também pode ser uma forma dinâmica e diferente de fazê-lo. Penso ser interessante fazer 

um dicionário diferente, para explorar uma nova forma de fazer dicionários.  

Também foi solicitado aos alunos que mencionassem o que para eles são os benefícios do 

uso de um dicionário bilíngue nas aulas de português (mínimo um, máximo três). 

Obviamente, cada aluno tinha seu próprio ponto de vista sobre esses possíveis benefícios, 

o que trouxe respostas diferentes. No entanto, existem alguns benefícios que foram 
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mencionados por vários alunos. Um deles é que os dicionários podem economizar o 

tempo do aluno, pois são bastante fáceis e rápidos de usar. Vale lembrar que esses alunos 

utilizam dicionários virtuais, pois seu acesso e uso é são praticamente instantâneos. Outro 

benefício que foi mencionado, sobre o uso de dicionários, em várias ocasiões, é que ajuda 

a entender uma palavra ou frase e são úteis para eliminar uma barreira na compreensão de 

um texto ou áudio. Devido à sua facilidade de uso, favorece a compreensão do português 

em geral. Um último benefício recorrente é que os dicionários podem ser usados para 

aprender um novo vocabulário. Eles não são usados apenas quando o aluno se depara com 

algo desconhecido, as respostas implicam que o aluno tenha certa autonomia para usar 

dicionários e assim aprender um novo léxico sem ser forçado.  

Com o exposto, duas coisas podem ser verificadas. Mas antes, é importante dizer que 

todos os alunos participaram desta questão, apesar de alguns deles não usarem 

dicionários. A primeira coisa que se pode verificar é que os alunos, mesmo que não usem 

dicionários, podem encontrar benefícios em usá-los. E segundo (que isso também leva em 

conta todas as perguntas já feitas), que os alunos precisam usar dicionários. Com isso 

queremos justificar a criação do minidicionário, os benefícios e usos podem ser múltiplos, 

mesmo para quem não está acostumado a utilizar esta ferramenta. Para enfatizar este 

último, foi feita a pergunta: “Para você, por que algumas pessoas usam dicionários 

enquanto estudam uma língua estrangeira?”. Casualmente se esperava que os alunos 

dessem respostas semelhantes às dadas na questão anterior, e realmente eles deram. Uma 

resposta que se destaca foi: “Porque, embora sejam línguas que também vêm do latim, 

existem algumas palavras que diferem e até se assemelham a palavras da língua 

materna”. Neste caso, faz-se referência a falsos amigos, palavras que são homógrafas 

entre uma língua e outra, mas têm significados diferentes. Isso também será levado em 

consideração ao criar o minidicionário, palavras cuja tradução pode ser confusa. É 

importante mencionar que vários alunos escreveram algo semelhante a "esclarecer 

dúvidas". Isso pode refletir que os alunos veem o dicionário como uma ferramenta para 

complementar, que pode ser utilizada quando não há outros recursos, como exercícios em 

aula ou o professor/a. 
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A última pergunta do questionário é aos alunos foi “Seus pais ou algum familiar usaram 

dicionários virtuais?”. Essa pergunta trouxe resultados surpreendentes, pois são poucos 

os pais ou parentes que não usaram ou usam dicionários virtuais. 

 

                                   Figura 7 – Uso de dicionários dos pais ou parentes 

 

No Marco teórico é mencionado que a idade é um fator importante no uso de dicionários 

virtuais, pois quanto mais jovem a pessoa, maior a probabilidade de utilizar esta 

ferramenta. No entanto, vê-se que há muitos pais que usam dicionários virtuais. Antes de 

realizar a pesquisa, esperava-se que os pais não usassem esses dicionários, ou que 

houvesse muito pouco uso. O motivo dessa pergunta, que pode parecer um pouco fora do 

que queremos investigar, é confirmar se pode haver diferença no uso de dicionários 

virtuais em função da idade, como menciona Barbosa (2021) ou se há uma cultura do uso 

de dicionários virtuais dentro das famílias. 

5. Conclusão 
 

Para concluir, para este ensaio pesquisou-se o uso de dicionários nas aulas de Português 1 

na Universidade dos Andes. Foi explicado que o espanhol e o português são línguas muito 

semelhantes, pois têm as mesmas raízes. Por isso, é interessante estudar o uso que os alunos 
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de português dão aos dicionários em sala de aula. Isso, porque acreditou-se que não seria 

muito usado, pois, como já mencionado, os dois idiomas são muito próximos.  

As conclusões serão mencionadas de acordo com os objetivos deste ensaio. O primeiro 

objetivo específico é era: Saber que tipo de dicionário os alunos usam, como eles usam 

esses dicionários e para que finalidade. Pode-se concluir que os alunos utilizam dicionários 

virtuais e não utilizam dicionários físicos. O objetivo de seu uso é economizar tempo e 

encontrar uma resposta rápida para suas perguntas. Portanto, faz sentido que eles usem 

dicionários virtuais, pois seu uso é bastante rápido.  

O segundo objetivo específico é era: Consultar o que já foi escrito sobre o assunto em 

outras pesquisas e trabalhos acadêmicos. Sobre o que já foi escrito, foi dado um pequeno 

contexto sobre o dicionário. Foi dada uma definição do que é e explicado que tipos de 

dicionário existem. Da mesma forma, foi explicado o uso desta ferramenta nas aulas de 

língua estrangeira. Buscou-se focar somente no português, mas a documentação dessa 

língua é muito limitada, por isso falou-se do seu uso nas aulas de línguas em geral também. 

Além disso, foram vistas as vantagens e desvantagens do uso de dicionários nas aulas de 

idiomas. Destaca-se que as há vantagens e desvantagens. Isso foi um tanto surpreendente de 

encontrar porque acreditava-se que havia mais vantagens do que desvantagens. Por fim, 

neste ponto, discutiu-se o uso de dicionários virtuais, que se pôde constatar ser uma 

realidade entre os alunos de Português 1. 

O terceiro objetivo específico é era: Aplicar um questionário para descobrir como os alunos 

usam dicionários em sala de aula. Esse objetivo foi parte fundamental, pois graças a isso é 

possível desenvolver a análise dos resultados. Com esse objetivo em mente, conclui-se que 

os alunos utilizam apenas dicionários virtuais em sala de aula, para tirar suas dúvidas de 

forma rápida e eficiente. O horário de início das aulas de Português 1 e o fato de ter 

estudado o idioma anteriormente não parecem influenciar no uso de dicionários. Além 

disso, deve-se notar que nem todos os alunos utilizam esta ferramenta. Muitos, para 

substituir a possível necessidade de uso, vão até o professor da sala de aula para que ele 

possa tirar suas dúvidas. Ao mesmo tempo, deve-se mencionar que a virtualidade derivada 

do COVID 19 parece não ter afetado o uso do dicionário hoje, na modalidade presencial. 



25 
 

O último objetivo específico é era: Propor um minidicionário para apoio de alunos 

matriculados no curso de Português 1 da Universidade dos Andes. Esse ponto foi proposto 

à medida que o ensaio estava sendo criado. Com a ajuda da professora orientadora, 

concluiu-se que seria bastante interessante criar um material que pudesse ajudar os alunos 

quando eles precisarem usar dicionários nas aulas de Português 1. Graças às observações 

que foram feitas em uma das aulas, percebe-se que o uso de dicionários é 100% autônomo. 

Isso significa que os alunos não têm um guia muito claro sobre como usar essa ferramenta 

corretamente. Portanto, a criação de um minidicionário que leve em conta as necessidades 

dos alunos, pode ser muito útil para as futuras aulas de Português 1 na Universidade dos 

Andes.  

Por fim, além dos objetivos deste ensaio, foi interessante saber como os alunos de 

Português 1 usam os dicionários em sala de aula e também pensar em como criar um 

minidicionário. No questionário realizado, ficou evidente que os alunos não tinham muita 

clareza sobre se uma ferramenta de tradução online era em si um dicionário ou não. Isso 

sugere que os alunos não usam essas ferramentas exclusivamente para pesquisar palavras 

isoladas, mas podem usá-las para traduzir frases inteiras. Isso é mera especulação, seria 

importante no futuro, pesquisar sobre qual o impacto que a tradução pode ter no processo 

de aprendizagem dos alunos de português.  
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Anexos 
 

1- Consentimiento informado 

 

Yo      he sido invitado(a) por 

el estudiante Luis Felipe Meza, para responder una serie de preguntas el uso del 

diccionario en clases de Portugués 1, como parte del ensayo de grado de la 

concentración Segunda Lengua de la carrera de Lenguas y Cultura de la 

Universidad de los Andes para el semestre 2022-1. 

 

Adicionalmente, certifico que he leído y comprendido la información contenida en 

este consentimiento informado, y que mis preguntas han sido respondidas 

pertinentemente. Después de la explicación clara de los objetivos, manifiesto que 

deseo participar en este  estudio de investigación. 

 

 

Firma del participante Fecha 

 

              Firma del investigador 
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2- Cuestionario 

 

1. ¿Tu clase de Portugués 1 inicia a las 9:30 am u 11:00 am? 

 

- 9:30 am 

- 11:00 am 

 

2. ¿Estudiaste un idioma o portugués en la virtualidad derivada del Covid 19? 

 

- Sí 

- No 

 

3. Si tu respuesta fue "Sí" a la pregunta anterior, responde: ¿Cómo fue el uso del 

diccionario en la virtualidad? (por favor, describe tu experiencia brevemente). 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Has estudiado portugués antes del curso que estás estudiando actualmente? 

 

- Sí 

- No 

 

 

5. Si tu respuesta fue "Sí" a la pregunta anterior, cuéntanos por cuánto tiempo. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Has viajado a algún país de habla portuguesa? 

 

- Sí  

- No 

 

7. Si tu respuesta fue "Sí" a la pregunta anterior, cuéntanos qué país visitaste. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Utilizas en la clase de portugués algún diccionario impreso bilingüe? 



28 
 

 

- Nunca 

- Algunas veces 

 

9. Si tu respuesta fue "Algunas veces" a la pregunta anterior, cuéntanos qué 

diccionario impreso utilizas. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Utilizas en la clase de portugués algún diccionario virtual bilingüe? 

 

- Nunca  

- Algunas veces 

 

11. Si tu respuesta fue "Algunas veces" a la pregunta anterior, cuéntanos qué 

diccionario virtual utilizas. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

12. Hasta este momento, ¿Qué palabras has aprendido en portugués, que para ti son 

muy diferentes al español? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

13. Sobre la pregunta anterior, ¿Cómo has logrado saber qué significan estas palabras? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. Menciona cuáles crees que son los beneficios de usar un diccionario bilingüe en 

clases de portugués (mínimo uno, máximo tres). 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15. Para ti, ¿Por qué algunas personas utilizan diccionarios mientras estudian una 

lengua extranjera? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16. ¿Tus padres o alguno de ellos han utilizado diccionarios virtuales? 

 

- Sí 

- No 
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3- Proposta do mini dicionário 
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