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APRESENTAÇÃO

Língua portuguesa: história, diversidade e mundos de discurso é uma publicação 
do Centro de Estudos em Letras (das Universidades de Trás-os-Montes e 
Alto Douro e de Évora), inserida na sua área de investigação em “Ciências da 
linguagem”. Sob esta denominação, de facto tão plural quanto problemática ao 
nível da unidade do seu campo de conhecimento (nos termos de B. Colombat, 
J.-M. Fournier e C. Puech, Histoire des idées sur le langage et les langues, 2010, pp. 
210-215), reúnem-se, no presente livro, artigos distribuídos por duas secções 
que o título abarca: Língua portuguesa: história e historiografia e Língua Portuguesa: 
diversidade e mundos de discurso. Trata-se de um volume generalista, onde estão 
representadas várias áreas da linguística, nomeadamente a historiografia, no 
tocante a ideias gramaticais e lexicográficas (conceitos, procedimentos e técnicas) 
sobre a linguagem e a língua portuguesa, a morfossintaxe histórica, a linguística 
de corpus, a dialetologia e variação sociolinguística, a linguística aplicada ao ensino 
do português como língua materna e língua estrangeira, a análise do discurso. 
Dentro de limites temáticos, a pluralidade de posicionamentos, a partir de 
distintos olhares, foi a opção de não se resvalar para um só ângulo de observação.

Passe-se a cada uma das dez contribuições originais dos autores que 
generosamente responderam ao pedido de colaboração.

A primeira parte, Língua portuguesa: história e historiografia, agrupa quatro 
trabalhos com os seguintes conteúdos. Dicotomia ou mesmo antítese parece ser a 
relação entre os conceitos do par pureza/purismo, que se pode estabelecer com base 
no artigo “Pureza e Purismo Linguístico no Brasil dos Oitocentos”, de Ricardo 
Cavaliere. No quadro apresentado da historiografia gramatical e literária (ou 
de reflexão literária) brasileira, Ricardo Cavaliere constata que invocar a pureza 
idiomática significava apelar à defesa de valores retóricos, enquanto a ideologia 
do purismo gramatical representava o conservadorismo da regulamentação do 
bom uso, dialética em que se envolveram literatos (escritores) mais do que 
gramáticos e filólogos, já comprometidos com a gramática científica do século 
XIX. No contexto desta gramática científica ou dos primórdios da filologia 
científica portuguesa, Maria Helena Pessoa Santos faz uma “Evocação da Obra 
de Francisco Adolpho Coelho (1847-1919) no Centenário do seu Falecimento”, 
destacando algumas das vertentes da plurifacetada obra do linguista português, 
nomeadamente a pedagógica, a etnológica e sobretudo a filológica e a glotológica, 
com reflexões sobre o momento-chave de viragem da história que Adolfo Coelho 
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protagonizou. Ignacio Vázquez Diéguez ocupa-se de lexicografia. Protocolos 
de leitura presentes nos próprios dicionários são tratados em “O Trabalho 
Lexicográfico Português a partir da Década dos Anos 50: os Prólogos dos seus 
Dicionários”, no que à entidade leitor diz respeito, seja o leitor comum, seja o tipo 
estudante, professor, artista, filósofo, filólogo, escritor, visados por quem assina 
o prólogo (autor do dicionário, editor ou personalidade de destaque). No último 
artigo desta secção, “Sincronia e História: Variação Morfossintática no Português 
Medieval e Clássico”, David Suelela reflete sobre aspetos da variação sintática, 
com foco em fenómenos da morfossintaxe histórica do português, envolvendo o 
sistema dos pronomes pessoais (ele e lhe como acusativos), a distribuição sintática 
de haver e ter impessoais (na expressão da existência e posse) e construções 
perifrásticas com estar (em gerúndio e infinitivo).

A parte intitulada Língua Portuguesa: diversidade e mundos de discurso reúne seis 
contribuições. Manuela Tender e Carlos Assunção – “A Gramática nos Textos 
Programáticos do Séc. XX, em Portugal” – focalizam a atenção em conceções/
opções terminológicas e metodológicas do conceito de gramática, validadas por 
textos programáticos oficiais, procurando respostas para uma eterna questão no 
ensino da língua: de que falamos quando falamos em gramática, confrontados 
com a sua origem, história e abordagem teórica? Não deixa de ser uma outra 
forma de trabalhar a gramática o olhar informático-lexical de Isabel Moreira 
e Carlos Assunção sobre “As Classes de Palavras nos Contos da Tradição Oral 
Portuguesa: um Novo Olhar”, que, evidenciando estatísticas de ocorrências de 
verbos, nomes, conjunções, etc. em contos populares portugueses, contribui 
para uma perceção mais consistente do papel da morfologia na sintaxe, ao nível 
da compreensão, tanto quanto da produção. Outro é o domínio da língua, 
desta feita o da semântica lexical, em que se insere o artigo “Dialetologia e 
História do Léxico: Análise dos Campos Semânticos ‘Acidentes Geográficos’ 
e ‘Fauna’ em PE e PB”, de Jussara Dallemole e Paulo Osório. No quadro da 
variação dialetal e sociolinguística, Jussara Dallemole e Paulo Osório fazem 
um estudo descritivo-contrastivo dos falares de Cuiabá (Brasil) e Covilhã 
(Portugal) através da cartografia de dados lexicais de dois domínios semânticos. 
De discurso político, discurso humorístico e discurso digital da tuiteratura 
(ou discurso da literatura digital) tratam os três últimos artigos desta segunda 
parte. O eu e o outro de Maria Helena Saianda e Olga Gonçalves constituem, 
tanto em termos enunciativos (Benveniste), quanto discursivos (Bakhtin), um 
elemento dialógico comum aos três textos, baseados na interação verbal entre 
eu-tu ou entre diferentes vozes, independentemente de o humor (contribuição 
de Ana Rita Carrilho) e a tuiteratura (contribuição de Iolanda Ogando) serem 
explorados no contexto específico do ensino-aprendizagem de português como 
língua estrangeira (PLE). Maria Helena Saianda e Olga Gonçalves ocupam-se de 
um corpus político historicamente datado: “EU e o OUTRO. Num Espelho de 
Dupla Face… Memórias de um Político” apresenta uma análise de discursos do 
ex-primeiro-ministro português José Sócrates, a partir do referencial teórico da 
semiolinguística e com base em dados lexicométricos. O discurso humorístico, 
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na sua vertente fundamental de ato comunicativo, é tratado no artigo “O Humor 
no Desenvolvimento de Competências Comunicativas em Português Língua 
Estrangeira” de Ana Rita Carrilho, que visa sobretudo o potencial linguístico-
-pragmático de enunciados humorísticos em aulas de PLE. O ensino de PLE 
é também o domínio de aplicação da proposta de Iolanda Ogando, “Literacias 
Múltiplas no Twitter: Adaptações Literárias para a Prática da Leitura e da 
Escrita em Português Língua Estrangeira”, artigo que faz uma reinterpretação 
da literatura canónica no universo digital da tuiteratura, espaço discursivo de 
interação verbal entre autores e leitores.

Os seguintes membros da Comissão Científica deste livro foram os 
primeiros leitores das contribuições nele reunidas: 

Prof. Doutor Carlos da Costa Assunção (Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro)
Prof.ª Doutora Gerda Haßler (Universidade de Potsdam)
Prof. Doutor Juan María Carrasco González (Universidade da Extremadura)
Prof.ª Doutora Maria da Graça L. Castro Pinto (Universidade do Porto)
Prof.ª Doutora María do Carmo Henríquez Salido (Universidade de Vigo)
Prof.ª Doutora Maria José Grosso (Universidade de Lisboa)
Prof.ª Doutora Maria Teresa Rijo Fonseca Lino, 1947-2019 (Universidade 
Nova de Lisboa)
Prof.ª Doutora Marli Quadros Leite (Universidade de São Paulo)
Prof. Doutor Ricardo Cavaliere (Universidade Federal Fluminense)
Prof.ª Doutora Sónia Netto Salomão (Universidade La Sapienza)
Prof. Doutor Telmo Verdelho (Universidade de Aveiro)

A todos se agradece sentidamente terem permitido, com o seu envolvimento 
e prestígio, esta publicação.

Um agradecimento também ao revisor anónimo pelo empenhamento e 
atenção. Para além do essencial.

Maria do Céu Fonseca





PARTE 1
LÍNGUA PORTUGUESA:

HISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA





PUREZA E PURISMO LINGUÍSTICO
NO BRASIL DOS OITOCENTOS

Ricardo Cavaliere
Universidade Federal Fluminense, Brasil
ricardocavaliere@id.uff.br

RESUMO:
Este estudo visa a discutir os conceitos de pureza idiomática e purismo 
linguístico no contexto intelectual brasileiro dos Oitocentos, com especial 
relevo nas três últimas décadas do século. A ideia de pureza idiomática 
como nível de uso linguístico em que se exploram as construções de 
maior expressividade e valor estilístico não se confunde com a de purismo 
gramatical, cujo teor pejorativo diz respeito à ojeriza ao uso de estrangeirismos 
e construções desautorizadas pelo prescritivismo arbitrário. Não raramente, 
os termos pureza e purismo são usados sem a necessária distinção, como se 
fossem sinônimos, fato que conduz a certa imprecisão quanto a seu efetivo 
significado nos textos sobre a língua que se publicaram no período em foco. 
Por outro lado, uma corrente intelectual claramente ufanista e defensora 
dos valores genuinamente brasileiros no plano cultural opõe intensa reação 
ao purismo gramatical, em favor de uma norma linguística identitária 
que convalide a contribuição lexical das línguas africanas e da língua geral 
indígena como características próprias do português do Brasil.

Palavras-chave: pureza; purismo; norma linguística; português do Brasil; 
século XIX. 

ABSTRACT:
This paper aims to discuss the concepts of idiomatic purity and linguistic 
purism in the Brazilian intellectual context of the 19th century, with 
special emphasis on the last three decades of the century. The idea of 
idiomatic purity as a kind of linguistic use in which the constructions of 
greater expressiveness and stylistic value are explored distinguishes from 
that of grammatical purism, whose pejorative meaning refers to the use 
of foreign words and constructions that are unauthorized by an arbitrary 
prescriptivism. Not infrequently, the terms purity and purism are used 
without the necessary distinction, as if they were synonymous, a fact that 
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leads to some inaccuracy regarding their meaning in the context of the 19th 
century linguistic texts. On the other hand, a clearly ufanist intellectual 
current that defends the genuinely Brazilian values in the cultural plane 
opposes intense reaction to the grammatical purism, in favor of an identity 
linguistic norm that convalidates the lexical contribution of the African 
languages and the indigenous lingua geral as characteristic facts of the 
Brazilian Portuguese.

Keywords: purity; purism; linguistic norm; Brazilian Portuguese; 19th century.

1.  Pureza e purismo: uma dicotomia pouco esclarecida
Um traço categórico que se costuma atribuir à tradição gramatical1 no Brasil 

é o de pugnar pela defesa da língua contra os estrangeirismos e criar regras de 
bem dizer em conformidade com o padrão clássico da língua. Nesse mister, o 
corpus de descrição e prescrição linguísticas resume-se à língua literária de tempos 
passados, na verdade um corpus anacrônico se considerarmos sua aplicação a 
um parâmetro de uso em norma escrita. Por outro lado, uma certa atitude de 
depuração linguística, em que ecoam vozes avessas aos estrangeirismos – lexicais, 
sobretudo, mas não somente – encontra terra fértil para florescer no corpo da 
sociedade e, decorrentemente, ganha aceitação pacífica do público leigo, já 
que a língua é considerada simbolicamente um fator de identidade nacional, 
portanto digna de defesa e cultivo. Não será outro senão este o fator que mais 
se evidencia no uso político da defesa língua como argumento para a xenofobia 
e implementação de políticas de repressão à liberdade individual em Estados 
ditatoriais2. 

Tal fato, de modo objetivo e em certa medida laico, é o que se denomina 
purismo gramatical, uma característica do comportamento descritivo que 
raramente é defendido, ao menos explicitamente, mesmo pelos gramáticos mais 
puristas. Na verdade, ser purista parece constituir um traço de personalidade de 
que o gramático não se apercebe, ou se o faz, assim não o considera. Esse é um 
dos motivos por que se configura tarefa difícil conceituar purismo gramatical, 
sobretudo em face dos graus variados e das situações sociais distintas pelos quais 
o ato de defesa do idioma se manifesta ou implementa. 

Inicialmente, convém advertir que há uma tênue e crucial distinção entre 
pureza do idioma e purismo gramatical, que encontra raízes em Aristóteles, não 
no sentido de já estar claramente referida na obra do filósofo grego, mas no 
sentido de nela manifestar-se mediante um conceito de pureza que em nada 

1 Sobre o conceito de tradição gramatical e sua aplicação ao Brasil, leia Cavaliere (2016). 
Na verdade, não se pode falar em “tradição gramatical” no Brasil, senão em “tradições” 
decorrentes dos distintos paradigmas linguísticos que lhes servem de apoio teórico. 

2 No entanto, não compartilhamos a tese de que esta relação entre defesa da língua e 
governos ditatoriais constitua um fato necessário, já que o sentimento de preservação 
da língua como identidade nacional pode decorrer apenas da tradição cultural.
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equivale ao que se convencionou atribuir a purismo no devir dos séculos. A 
recorrente atribuição do conceito de purismo aos estudos da Antiguidade, 
nomeadamente à Retórica de Aristóteles, costuma ser indevida, já que nela se 
imiscuem ou confundem os conceitos distintos de pureza e purismo, esse último 
evidentemente pejorativo. Ao afirmar na Retórica que a pureza é o fundamento 
do estilo, Aristóteles nos remete ao cumprimento de regras simples e eficazes 
para que se chegue ao convencimento, portanto uma técnica oratória que não 
permite desvios sob pena de não se conseguir atingir o fim pretendido. As regras 
da pureza retórica, assim, incluem evitar a ambiguidade, usar adequadamente os 
conectivos, empregar o léxico com propriedade, ou seja, regras que conduzem à 
perfeição discursiva. Nada têm de puristas. 

Quando se passou a vincular a ideia de pureza linguística à obra poética, 
a premissa era de que nenhum texto poderia expressar melhor o potencial da 
língua do que a poesia, razão por que imitar o texto poético significaria respeito 
a essa especial capacidade de expressão. O purismo, por seu turno, não é 
propriamente um fato do uso linguístico, mas uma regulação arbitrária do uso, 
ou uma normatização que não condiz com o uso, via de regra calcada em valores 
anacrônicos. No âmbito do português, esse foi o espírito prescritivista que deu 
vezo ao Glossário (1880[1816]) do Cardeal Saraiva (1766-1845) no século XVIII3, 
a rigor um compêndio lexical cujo escopo ia além do linguístico, para atacar a 
onda de influência francesa na sociedade da época. 

Há, por outro lado, no conceito de purismo um forte conteúdo político. 
Defender o léxico de uma língua indígena ou de uma língua minoritária contra 
a invasão de palavras estrangeiras toma uma feição politicamente admissível que, 
decerto, não se acatará se a defesa for de uma língua culturalmente expressiva, 
como o inglês, o francês ou o português. Em outros termos, os movimentos 
sociolinguísticos que buscam preservar a própria existência da língua minoritária 
revestem de validez uma atitude defensiva, claramente purista, no sentido de 
se evitar sua contaminação por outra língua, fato que não se aplica a línguas 
que, por assim dizer, não precisam de defesa. Em relação a essas, a condenação 
dos estrangeirismos revela-se preconceituosa, sobretudo nos dias atuais em que 
as trocas linguísticas no campo do léxico renovam-se a cada minuto. Há nessa 
constatação uma espécie de purismo ideológico, que se relativiza de acordo com 
o interesse de quem o pratica ou condena. Alerta-nos Michael Shapiro (1989: 
22), por sinal, sobre a necessidade de contextualizar os movimentos em prol 
do purismo linguístico não como fenômeno psicológico, mas como fenômeno 
social, dada sua significação coletiva. Em seu estudo sobre o surgimento e 
desenvolvimento do purismo no cenário gramatical brasileiro, Marli Quadros 
Leite traça referência a essa modalidade de purismo ideológico, inclusive 
advertindo, na esteira de Jiří Neustupný (1933-2015), que pode ter caráter 
inconsciente “quando essas características são veladas e os falantes pensam estar 
lutando apenas pela preservação da língua” (2006: 48). 

3 Embora publicado em 1816, o glossário é obviamente um produto do século anterior.
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Portanto, o conceito de purismo passa não só pelo aspecto comportamental do 
linguista, como também pelos fatores axiológicos que justificarão ou condenarão 
esse comportamento, o que implica naturalmente levar em conta a natureza da 
língua que se busca preservar. De modo geral, especificamente no tocante ao 
português do Brasil, percebe-se uma progressiva condenação da atitude purista já 
a partir das últimas décadas do século XIX, tendo em vista não só os movimentos 
emancipatórios da língua do Brasil em face da língua do colonizador, como 
também pela crescente substituição de uma postura meramente normativa 
por outra investigativa no tratamento dos fatos gramaticais.4 Mas esse percurso 
é entremeado de hiatos, em que a onda purista, por vezes, volta a manifestar-
-se com energia expressiva, de tal sorte que não é incomum encontrarem-se 
textos didáticos de língua portuguesa do século XX mais rigorosos do que seus 
antepassados do século XIX. Basta lermos um Júlio Ribeiro (1845-1890) em 
confronto com um Laudelino Freire (1873-1937)5 para que tenhamos a exata 
noção desses momentos de descontinuidade na busca de uma gramática mais 
descritiva e menos purista. 

2.  A questão do purismo na língua literária e na letra gramatical
Outro fato que se deve levar em conta no percurso da gramaticografia 

brasileira diz respeito à influência que as escolas literárias exerceram na produção 
gramatical, já que, via de regra, os movimentos panfletários em prol da ruptura 
normativa e, portanto, de índole antipurista, nascem da própria renovação da 
língua literária, conforme nos prova a edificação da prosa romântica de um José 
de Alencar (1829-1877) e de um Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882) e a 
onda iconoclasta da Semana de 1922, na pena de um Mário de Andrade (1893- 
-1845), de um Manuel Bandeira (1886-1968), entre outros. No caso de Mário de 
Andrade, curiosamente, sua aversão ao purismo herdado aos clássicos e cultivado 
pelos parnasianos não se revela tão sintomática nos textos que resultariam em sua 
“gramatiquinha”6, ou mesmo em sua epistolografia.

A figura de José de Alencar costuma ser exaltada sempre que se refere 
ao combate à onda purista no Brasil, o que, efetivamente, se há de acatar 
considerando-se o teor de sua produção literária. Evidencia-se, por outro lado, 
um viés panfletário nas posturas linguísticas alencarianas, no que tange ao texto 
literário, que o torna bem mais libertário e antipurista do que efetivamente se 
pode abstrair das ideias linguísticas do autor de Iracema. Conforme adverte 
Leite, “o envolvimento de Alencar quanto às defesas de seus usos lingüísticos 
é tamanho que não lhe permite enxergar as contradições em que caiu, até 
mesmo em um único texto” (2006: 67). Vítima de crítica implacável em face 
4 Uma discussão ricamente fundamentada do tema encontra-se em Cunha (1970: 27-35).
5 Laudelino Freire, um arquétipo do normativismo linguístico no Brasil, publica o 

texto Galicismos (1921) mais de 40 anos após a publicação da Gramática portuguesa por 
Júlio Ribeiro.

6 Sobre a gramatiquinha de Mário de Andrade, leia Pinto (1990) e Silva (2007).
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dos inúmeros neologismos formados a partir do tupi, sem contar as diabruras 
sintáticas de seus solecismos, Alencar se vale da mesma pena severa quando em 
posição de crítico literário, conforme se observa em suas observações de cunho 
nitidamente purista a respeito de um galicismo semântico na obra de Gonçalves 
de Magalhães (1856, p. 12 das notas):

Pureza de Linguagem.
Em uma das cartas apontei como gallicismo o verbo gostar no sentido de 
beber o que na minha opinião é uma frase inteiramente franceza. 
O Sr. Magalhães diz á pag. 34.
Licores que o europeu não desdenhara gostar em taças de ouro; traduziu, 
pois palavra por palavra esta expressão franceza: - boissons, que l’europeen ne se 
dedaignairait de goutter en tasses d’or.
Ora haverá alguém por pouco entendido que seja na construção da frase 
portugueza, que julgue castiça e pura essa traducção de goutter, por gostar em 
logar de beber?
O latim tem é verdade o verbo gustare, donde se derivou o termo provar; mas 
a significação da palavra tanto latina, como portugueza não é a mesma que 
lhe deo o Sr. Magalhães no lugar citado. 
Em latim gusto exprime segundo o Calepino – labris primoribus attingo; e em 
portuguez segundo Bluteau e Moraes – exprime provar, experimentar a 
primeira sensação que nos causão os corpos saborosos applicadas á ponta 
da lingua. »
É neste sentido que usa Fr. Luiz de Souza na historia de S. Domingos gostar 
o vinho; e Amador Arraes nas suas Décadas – gostar fel e vinagre.
Se o Sr. Magalhães tivesse dito gostar o licor nesta significação de provar, 
a frase seria portugueza e derivada do latim; mas o sentido da palavra na 
oração apontada é muito diverso.
Gostar no poema foi empregado para exprimir a idéa de beber, e nem de 
outro modo se explicaria o pensamento do autor.
Com effeito que quer dizer não desdenhar provar? Acaso quando provamos 
uma cousa, é porque ella é saborosa, ou porque desejamos conhecer se nos 
agrada ou não?
A idéa do poeta é que os licores fabricados pelas índias erão tão saborosos 
que o europeo apezar de habituado aos vinhos delicados não desdenharia 
tomal-os em taças de ouro.
Estendemo-nos mais sobre este ponto porque foi combatido pelo autor 
das Reflexões, talvez por culpa nossa, e por não nos termos explicado bem, 
disendo claramente que o gallicismo não estava na palavra, mas no sentido 
em que era empregada.

Julgamos haver nesse trecho de Alencar um sentido de purismo no uso do 
termo pureza7. Observe-se o detalhismo que a erudição linguística de Alencar 

7 A pesquisa acurada, decerto, encontrará mais exemplos do uso de pureza para designar 
a ideia de purismo. 
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favorece para avaliar o uso semântico do verbo gostar e defender seu emprego 
“castiço e puro”. Por aqui bastaria ficarmos para perceber em Alencar um 
liberalismo linguístico mais comprometido com a causa literária do que com suas 
convicções pessoais, o que facilmente se pode comprovar, diga-se de passagem, 
pela leitura de seus textos parlamentares. Se admitirmos que em Alencar 
encontra-se uma voz expressiva da episteme brasileira nas primeiras décadas da 
segunda metade do século XIX, disso se poderá abstrair já haver, por essa época, 
intenso sentimento purista com respeito aos usos linguísticos. Cuide-se, por 
sinal que a formação linguística de Alencar forjou-se numa época em que se 
cultivava o beletrismo e condenava os galicismos, valores que decerto herdou das 
primeiras lições recebidas em sua passagem pelo Colégio de Instrução Elementar, 
no Rio de Janeiro, e nos cursos preparatórios para ingresso na Faculdade de 
Direito de São Paulo. Saliente-se que o clima favorável a uma atitude purista 
no Brasil pode-se atribuir, igualmente, à tentativa quixotesca de uma novel elite 
intelectual, mergulhada no complexo de inferioridade, com vistas a igualar-se ao 
colonizador no tocante ao uso castiço do vernáculo. 

A distinção entre pureza e purismo, entretanto, revela-se nitidamente nas 
ideias linguísticas de Frei Caneca (1779-1825), sobretudo ao cuidar de aspectos 
da Retórica. Em suas notas sobre eloquência, escritas, como sabemos, ainda 
nos verdes anos de um Brasil soberano, Frei Caneca não hesita em direcionar 
o educando pelas sendas da pureza da língua, salientando, entretanto, que o 
purismo ortodoxo ou radical constitui comportamento indesejável (1876: 104):

Pureza, primeira virtude da elocução, dá-se quando na elocução entram 
palavras do proprio idioma, em que o orador se propõe a fallar, adoptadas 
pelo uso dos que bem o fallam.
Os vicios oppostos a pureza são o barbarismo8 ou peregrinismo e o purismo.
Purismo, segundo vicio opposto a pureza da elocução, é a affecção demasiada 
da pureza de linguagem do orador, sem desviar-se jámais das regras da 
grammatica, e sem admittir palavras ou frase alguma, que não seja autorisada 
pelos melhores mestres da lingua.

Nessas palavras do Mártir da Confederação do Equador, nota-se nitidamente 
uma conceituação de purismo que se distingue do sentido de pureza tão somente 

8 Frei Caneca, à semelhança de inúmeros gramáticos brasileiros oitocentistas, entre 
eles Augusto Freire da Silva (1836-1917), usa barbarismo e peregrinismo para designar o 
emprego de palavras estranhas ao vernáculo, portanto um equivalente de estrangeirismo. 
Observe-se haver quem designe barbarismo o erro de ordem lexical, como em “o 
Barbarismo é erro contra aas regras da Lingua e pureza da Linguagem”, trecho que 
colhemos em uma enigmática gramática anônima publicada em Pernambuco (1852). 
Também Maximino Maciel refere-se ao barbarismo como uma incorreção referente 
“á palavra ou vocábulo tomado isoladamente” (2014: 390), opinião a que se irmana 
José Ventura Bôscoli (1855-1919) que define barbarismo como “o vício que deturpa a 
sentença nos seus elementos lexicologicos” (1898: 379).
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pela dosimetria do fato linguístico: purismo é pureza inidônea, por ser exagerada. 
Em outros termos, uma atitude normativa explícita, tal como a aversão ao 
barbarismo, pode fluir da pureza ao purismo apenas em face da dose de que 
se serve o escritor. Daí conceber os barbarismos como vícios que enodoam a 
pureza, mas taxar-se de purismo seu combate irrestrito e indistinto.

Não será temerário afirmar que a onda purista mais agitava os mares 
intelectuais do que os gramaticais, mesmo no período da gramática racionalista9, 
em que o normativismo superava o descritivismo como escopo principal. 
Decerto que a postura gramatical nesse momento é purista, mas o tom textual, ao 
se tratar o tema, costuma servir-se de escalas baixas. Por vezes, a polêmica chega 
a provocar contradições, como se pode observar em um texto crítico sobre as 
Postilas de Sotero dos Reis (1800-1871), publicado no periódico A Coalição (1863: 
1-2), em que Trajano Galvão de Carvalho (1830-1864) revela apreço à influência 
do francês no português, “admiravel instrumento aliás e vehiculo da moderna 
civilisação”. Revelando que o conceito de estrangeirismo e, por extensão, 
de purismo era relativo e moldado pelo interesse cultural, Trajano restringe 
o conceito de galicismo a uma avaliação pessoal, na medida em que o termo 
venha para contribuir e não para enfear a língua pátria. Assim, Trajano distingue 
o “galicismo torpe”, que consiste na imitação da sintaxe francesa na vinculação 
de proposições e na sintaxe dos complementos verbais, das “contribuições 
válidas”, nomeadamente no plano lexical, de que se serve a língua portuguesa 
para enriquecer-se e tornar-se mais expressiva. 

Por sinal, no curso de suas considerações, Trajano traça crítica severa a 
Filinto Elísio, pseudônimo de Francisco Manuel do Nascimento (1734-1819), 
“na guerra que emprehendeu contra o gallicismo, os exforços titanicos de seu 
peregrino engenho e rara erudição, amontoando, no decurso de sua tam longa 
vida, ode sobre ode, satyra sobre satyra, epigramma sobre epigrama” (1863: 2). 
Essa visão vanguardista, entretanto, põe o próprio Trajano em rota de colisão 
com Sotero dos Reis, cujo apreço pelo espírito combativo de Filinto Elísio na 
guerra contra os galicismos é reiteradamente expresso em seu curso de literatura 
portuguesa e brasileira: “Foi não só grande poeta e prosador distincto, mas grande 
pbilologo e profundo conhecedor da lingua, que enriqueceo como nenhum, e a 
que na phrase de Almeida Garret valêo elle só uma academia, para expurgal-a dos 
gallicismos, que a abastardavão” (Reis, 1868: 2).

Entre os mais afeitos aos valores culturais da nova nação sul-americana, 
que ainda engatinhava em seu meio século de independência, a defesa dos fatos 
linguísticos tipicamente brasileiros implicava natural condenação do radicalismo 
purista, conforme se observa na letra de um Sílvio Romero (1851-1914), que, 
ao comentar as diferenças entre o falar brasileiro e o português, em especial a 
noção de dialeto e sua aplicação às duas vertentes de uso da língua, afirma que 
o português passa e passará por transformações necessárias e indispensáveis, 
“quando não para outra cousa, ao menos para cohibir a monomania de ridiculo 

9 Sobre a periodização dos estudos linguísticos no Brasil, leia Cavaliere (2002).
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purismo de que se acham affectados certos pretenciosos desta côrte” (18802: 
212). E, com efeito, não eram poucos os “pretensiosos” referidos por Romero, 
em sua maioria intelectuais sem formação linguística e com larga atuação no 
meio jornalístico. A aversão aos estrangeirismos, em especial aos galicismos, 
impunha-se paradoxalmente numa sociedade que se afrancesava a olhos vistos, 
tanto no ordenamento urbano, quanto nos costumes públicos das rodas sociais. 

Nesse sentido, não são poucos os indícios de que o purismo linguístico era 
um traço categórico do cidadão letrado que buscava dignificar-se culturalmente 
no seio da sociedade. Na edição do Eco da Juventude, periódico maranhense 
dedicado à literatura, saída a 5 de fevereiro de 1865, um leitor, sob pseudônimo 
Zero, refere-se aos “gallicismos sem conto, de que anda inçada a imprensa”, aduzindo 
que não lhe parecia “esse o principal perigo de abastardamento para o idioma. 
O peior é quando se transvasão os idiotismos da lingua franceza; e quando 
principalmente se macaqueia a sua pobre construcção de phrase”. Nas páginas do 
Diário do povo, em sua edição de 9 de julho de 1868 (p. 3), o articulista L estende-
-se em algumas colunas para tecer comentários ao Curso de literatura portuguesa, 
que havia sido publicado dois anos antes como resultado do curso homônimo 
professado no Instituto de Humanidades do Maranhão. Em suas razões, diz o 
articulista:

Nos fins do século passado e nos começo (sic) do presente a lingua 
portugueza foi atacada de um contagio que lhe alterou consideravelmente a 
compleição. O livro francez, evangelho das doutrinas da revolução, invadio 
o mundo. E tal foi a influencia da nova civilisação que até as linguas dos 
differentes povos da Europa recebêrão profunda modificação. O portuguez 
inçou-se rapidamente de grande copia de palavras francezas, e o que mais 
é, a propria extructura da frase perdeu a feição nativa e afrancezou-se; os 
grandes excriptores desta epoca F. Elysio, Bocage, Caldas, resistirão a 
torrente do gallicismo, e salvarão as boas tradições.

Os exemplos multiplicam-se e podem ser facilmente encontrados na 
pesquisa de nossas hemerotecas. O que se percebe, enfim, é um clima generalizado 
de aversão ao galicismo no meio jornalístico como expressão de saber linguístico 
e instrumento de crítica ferina ao texto alheio, não obstante algumas poucas 
vozes se levantem em sua defesa. Nas páginas da Revista fluminense, Lourenço 
Maximiano Pecegueiro (1829-1885)10 judiciosamente faz observar (1868: 27):

Mas sejão ou não condemnados os gallecismos, o certo é que elles são e 
hão de ser sempre empregados em nossa allocuções quer como synonymos, 
quer como puros neologismos para exprimir com precisão nossa idéas. 

10 Segundo Rezende Filho (2011: 248), Pecegueiro foi um professor carioca de instrução 
primária e secundária, além de tradutor e latinista. Exerceu cargos públicos no Tesouro 
Público e no Ministério da Fazenda. Foi colaborador de vários periódicos com os 
pseudônimos Pérsico e L.M. Pecegueiro.
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Condenar gallecismos, barbarismos e neologismos surte efeito semelhante 
ao da citação de parêmias latinas cujo teor nem sempre se ajusta ao sentido 
pretendido. 
Praguejem-nos muito embora os Srs. philologos e lexicographos puristas; 
elles hão de continuar á proporção que a necessidade de sua applicação os 
invocar; mas o que se torna conveniente é não abusar d’elles, empregando-os 
por pedantismo, sem necessidade, e quando não seprestem por synonymia 
á clareza e discernimento das idéas.

No âmbito das gramáticas, evidencia-se o fato de que nenhum autor – até 
onde nos conduz a pesquisa – se autointitula um purista, dado o evidente teor 
pejorativo do termo. A rigor, sequer o purismo como traço da personalidade 
do texto é explicitamente referido, a não ser no corpo de críticas ao trabalho 
alheio. Não obstante, os fatos mais evidentes do purismo, conforme vimos 
referindo, nomeadamente a luta contra os estrangeirismos, bem como a aversão 
aos neologismos, via de regra vêm arrolados no capítulo intitulado “vícios de 
linguagem”. Por vezes, em especial torneio normativo, os neologismos são aceitos 
exatamente para evitar os estrangeirismos, conforme viria a indicar Antônio de 
Castro Lopes (1827-1901) em sua conhecida proposta de substituição do léxico 
estrangeiro (1889)11.

Reitere-se necessariamente que o conceito de barbarismo não era pacífico, 
já que poderia incluir, para além do uso de palavras estrangeiras, o erro de 
pronúncia ou de ortografia, conforme atesta Estêvão da Costa e Cunha (1880). 
Na segunda edição de seu Compêndio (1875), Augusto Freire da Silva (1836-1917) 
sequer menciona os barbarismos12 e neologismos como vícios de linguagem, fato 
relevante se considerarmos que os temas arrolam-se naqueles casos de prescrição 
normativa que cumpriria esperar em um texto gramatical da época. Já a partir da 
6.ª edição13, vinda a lume dezessete anos mais tarde, a postura de Freire da Silva 
é de traçar referência direta e explícita aos vícios léxicos que aviltam a pureza do 
texto, entre eles os neologismos, “palavras introduzidas de novo na lingua, e por 
isso de significação pouco conhecida” (1892: 403). Por sinal, cabe a Freire da 
Silva, nesta fase, estender significativamente o sentido de purismo, imiscuindo-o 
com o de pureza, à dessemelhança de Frei Caneca, conforme aqui referido, não 
obstante sua intenção, na esteira do gramático pernambucano, seja exatamente a 
de distinguir os dois princípios normativos. Observe-se (1892: 404): 

11 Sintomaticamente, Castro Lopes oferece seu trabalho à Academia Real das Ciências 
de Lisboa.

12 Leia o que dissemos na nota 7.
13 A 6.ª edição do Compêndio, saída em 1892, constitui-se verdadeiramente em outra 

obra, cujas bases teóricas são atualizadas e restam bem distintas das que caracterizam 
as cinco primeiras edições. O autor também promove alteração no título, que passa a 
ser Gramática portuguesa (1892).
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Pureza
A elocução será pura, si empregarmos palavras ou expressões, autorisadas 
pelo uso dos que bem falam ou escrevem.
Esta qualidade se adquire pela leitura persistente dos melhores monumentos 
litterarios, antigos e modernos.
Os vícios oppostos à pureza são:
1.º Os archaismos, porque são palavras ou phrases que envelheceram, e que 
as linguas lançam de si por inuteis.
2.º Os neologismos, quando, por affectação ou ignorancia, são usados em vez 
de termos nacionaes, que cabalmente lhes correspondem.
3.º Os solecismos, porque são construcções viciosas, contrarias ás leis da 
syntaxe recebida.
4.º Os peregrinismos ou barbarismos, porque são expressões estrangeiras, cuja 
estructura ou pronunciação é contraria á indole da lingua vernacula.
5.º Os provincianismos, porque são expressões peculiares a certos estados ou 
provincias, que não se admittem na linguagem da gente culta;
6.º O purismo, porque consistindo no refinado emprego de palavras só de 
cunho portuguez, torna o dizer affectado.
7.º Os cacographismos, porque são verdadeiros erros orthográphicos.

Observe-se que, entre os vícios que enodoam a pureza está o purismo, 
uma evidente confirmação do caráter pejorativo que se atribuía a “purismo” em 
confronto com “pureza”. Outro detalhe interessante nos conceitos de Freire da 
Silva está na vinculação entre neologismos – termos estrangeiros “usados em vez 
de termos nacionaes” – e peregrinismos ou barbarismos, a ponto de não se distinguir 
claramente um e outro fato, a não ser, talvez, em face do caráter desnecessário 
daqueles e deletério destes últimos. Saliente-se, ainda, a toda evidência, que o 
conceito de purismo mais se relaciona à área lexical, já que os demais vícios de 
linguagem arrolados são classificados em outra dimensão normativa. Saliente- 
-se, entretanto, que em alguns autores, sobretudo os que se dedicaram à análise 
linguística no plano sintático, a ideia de purismo ultrapassa os limites do léxico 
para chegar à sintaxe de construção, como se observa neste passo de Said Ali 
(1895: 174):

Todos sabem que na linguagem popular existe um pronome interrogativo 
com duas formas: que e o que. Embora a primeira forma seja mais erudita, 
a segunda, apezar de censurada por aquelles que não vêem os factos 
sinão atraves do prisma de um purismo estacionário, manifestamente vae 
supplantando a forma simples que.

3.  Duas palavras sobre liberdade linguística e identidade nacional
Cabem, por fim, algumas palavras sobre a relação entre o comportamento 

purista da intelectualidade brasileira dos Oitocentos em face do crescente 
sentimento nacionalista, ou de “brasilidade” expresso por algumas vozes mais 
afeitas às raízes culturais de uma nação que se esforçava por edificar uma 
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identidade cultural. Neste diapasão, leem-se palavras mais radicais contra 
o purismo nos Rascunhos (1881) de Batista Caetano (1826-1882), em que 
se percebe, na verdade, um combate à atitude depuradora do idioma como 
bandeira para legitimação do português brasileiro em face da vertente europeia. 
A ojeriza de Caetano aos puristas mais serve à sua luta pela dignidade linguística 
do denominado “dialeto brasileiro” do que à defesa do livre arbítrio nos usos 
linguísticos. 

Paradoxalmente, Caetano condena os galicismos resultantes da influência 
francesa no texto de intelectuais que, a rigor, não expressavam nem o legítimo 
português europeu, nem o novidadeiro português brasileiro, senão um português 
denominado castiço, típico dos modernos escritores portugueses, que, a seu 
juízo, não passava de “affectação de purismo, como do estapafurdio estylo que 
parece tradução literal do francez”. E arremata: “para mim, não é bonito o que 
não é natural” (1881: 4). Por aí se vê que a índole libertária de Batista Caetano 
mais servia a um propósito de afirmação da cultura nacional do que à liberdade 
de expressão linguística.

Nessa linha de legitimação das raízes brasileiras pela condenação do 
purismo linguístico, Sílvio Romero (1851-1914) investe duramente contra 
pseudointelectuais que insistiam numa política de saneamento linguístico, 
infensos às naturais mudanças que o português sofrera em solo americano no 
curso do contato linguístico não só com a língua geral, como também com as 
línguas africanas presentes na boca da população escrava. Suas farpas, entretanto, 
não visam aos gramáticos, senão aos romancistas, estes não raro mais caturros do 
que aqueles (18801: 31).

O espírito polemizador de Romero, como sabemos, rendeu-lhe não poucos 
adversários políticos e outros tantos desafetos literários, bastando, como prova 
conclusiva, lembrarmos aqui seus ataques inclementes a Machado de Assis. 
No entanto, será na linha da emancipação linguística do português brasileiro, 
bem como da legitimação das mudanças inevitáveis da língua, que Romero e 
Machado confluem na mesma direção renovadora do português em terras 
brasileiras, ainda que em discurso bem mais moderado por parte do autor de 
Dom Casmurro. Saliente-se, por necessário, haver na postura de Sílvio Romero 
uma indisfarçável má vontade com a crítica dos intelectuais portugueses, que 
não hesitavam em desqualificar o valor literário dos brasileiros, mormente por 
desrespeito às normas da língua clássica. Daí, resultam manifestações como esta: 
“No Brazil é realmente sem emprego este disparate da linguagem falada em 
Portugal. Só um ou outro luso-maniaco, que descobre limpeza e purismo em 
toda e qualquer droga em materia de linguagem que nos envia o reino, e que usa 
desse falar censuravel” (18803: 316)

Por outro lado, a inteligência aguçada de Romero facilitava-lhe a argumentação 
consistente, até para buscar amparo em intelectuais e gramáticos portugueses, 
conforme se verifica em uma referência que faz a Teófilo Braga (1843-1924) e 
suas críticas ao vernaculismo estéril de Almeida Garrett (1799-1854), Alexandre 
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Herculano (1810-1877) e Antônio Feliciano de Castilho (1800-1875)14 em sua 
História do romantismo recém-lançada a público. 

Portanto, há de acatar-se o combate ao purismo linguístico na seara literária 
como uma ode à soberania cultural brasileira, isto é, não há nesse movimento 
uma intenção propriamente científica, que busque reintepretar a língua como 
organismo em mutação e, consequentemente, sujeito a aquisição de maneiras 
de falar renovadas. Recordemos, aqui, as já referidas contradições de José de 
Alencar, libertário em seus textos, reacionário quanto aos textos alheios. Em 
certa medida, o combate ao purismo nas manifestações oitocentistas muito se 
aproxima politicamente do movimento panfletário na Semana de Arte Moderna, 
que agitou a sociedade brasileira em 1922, já que o discurso antipurista nos dois 
casos não se expande do literário para o extraliterário. Em outras palavras, a onda 
libertária sacode os meios culturais, na busca de um Brasil legítimo, que honre 
seu passado marcado pela miscigenação étnica e crie identidade nacional. Eis por 
que, julgamos, leem-se palavras mais candentes em prol da liberdade linguística 
no seio da comunidade literária e jornalística do que no âmbito dos filólogos e 
gramáticos, já que estes, sobretudo a partir dos últimos decênios do século XIX, 
assumem uma postura eminentemente científica no estudo da língua.
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RESUMO:
Propomo-nos relembrar alguns aspetos que considerámos mais significativos 
da vida e da plurifacetada obra de Francisco Adolpho Coelho (1847-1919), 
neste ano de 2019, que marca o centenário do seu falecimento. 
Muitos foram os estudiosos – coevos do Autor e de épocas posteriores – que 
se dedicaram a parcelas de eixos globalizantes de uma obra cujo objetivo 
consistia em colocar Portugal no epicentro do desenvolvimento intelectual 
das chamadas ‘ciências do espírito’. As inovações, os contrastes e as 
singularidades que marcaram a época em que atuou Coelho desembocaram 
no reconhecimento tácito de que uma língua natural, enquanto manifestação 
da linguagem humana, era, afinal, o que, no século XX – na sequência dos 
resultados obtidos no Simpósio sobre os sistemas semióticos (1962) havido 
no Instituto de Estudos Eslavos da Academia de Ciências de Moscovo –, 
viria a ser denominado de sistema semiótico modelizante primário do mundo, 
sobre o qual se organizariam sistemas culturais classificáveis como sistemas 
semióticos modelizantes secundários. Uma língua não era mais do que o reflexo 
dinâmico da vida humana que dela dependia.

Palavras-chave: Francisco Adolpho Coelho; centenário da morte; destaques 
biobibliográficos.

ABSTRACT:
It is our goal to recall some of the aspects that we considered most significant 
of the life and the multifaceted work of Francisco Adolpho Coelho (1847- 
-1919) this year 2019, which marks the centenary of his death.
Many were the scholars – from the Author’s time and from later times – 
who dedicated themselves to portions of globalizing axes of a work that, 
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ultimately, intended to place Portugal at the epicenter of the intellectual 
development of the so-called ‘spirit sciences’. The innovations, contrasts and 
singularities that characterized the period of time in which Coelho worked 
led to the acknowledgment that a natural language, as a manifestation of 
human language, was what, in the 20th century – in consequence of the 
results obtained in the Symposium on semiotic systems (1962) held in 
the Institute of Slavic Studies of the Academy of Sciences of Moscow –, 
would be called the world’s primary modeling semiotic system, on which cultural 
systems, designated by secondary modeling semiotic systems, would be organized. 
After all, one language was seen as dynamically reflecting the human life 
that depended on it.

Keywords: Francisco Adolpho Coelho; centenary of death; bio-biographical highlights.

1.  Quem foi Francisco Adolpho Coelho (1847-1919)?
Nascido, em Coimbra, em 15 de janeiro de 1847, F. Adolpho Coelho faleceu, 

em Carcavelos, em 9 de fevereiro de 1919, nove dias depois de ter proferido a 
sua última lição na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (cf. Santos, 
1946-1947: 20): tendo estado doente, desde, pelo menos, 1913, “quase nada 
[via]” então (Santos, 1946- -1947: 20; cf. Rogério Fernandes, apud Coelho, 1973: 
“Esboço bibliográfico da obra de F. Adolfo Coelho”, 228, nota 1). 

No dia das exéquias fúnebres havidas no cemitério de São Domingos de 
Rana, José Leite de Vasconcellos (1858-1941) proferia as seguintes palavras:

‘Espírito de múltiplas feições, submetido a disciplina de ferro, que o punha 
em luta consigo mesmo, por ele não poder, como parece que desejava, 
abraçar, e indagar, até aos mínimos pormenores, todo o corpo das sciencias a 
que se dedicava, o Snr. Dr. Adolfo Coelho traçou sulcos luminosos em tres 
campos, qual d’eles mais vasto e difícil: no da Glotologia, no da Etnologia, e 
no da Pedagogia’ […] (Vasconcelos, apud Coelho, 1969: 6). 

Com efeito, em 15 de novembro de 1880, a propósito da sessão inaugural 
dos “Congressos Anthropologico e Litterario” (R., 1880a: 166) – ocorrente, em 
Lisboa, na sala da Biblioteca da Academia Real das Ciências, em 20 de setembro 
de 1880 –, F. Adolpho Coelho era descrito como alguém que “[…] trabalha[va] 
sempre”, observação a que o redator acrescentara:

A sua aula, os seus trabalhos glottlogicos e ethnologicos, algumas conferencias 
literárias, eis em que emprega o seu tempo […]. No principio da sua carreira 
foi alguma coisa injusto com outros trabalhadores mais antigos, que já não 
podiam vêr as coisas do mesmo modo que elle. Hoje tem mais sciencia, 
mais trabalho, e portanto é mais rasoavel e justo. (R, 1880b: 186.) 
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Órfão de pai aos 19 meses, frequentou o Liceu2 em Coimbra, tendo 
chegado a matricular-se, em 1862, na Universidade de Coimbra, embora na 
idade pueril já tivesse estado, enquanto “mero espectador”, segundo se deduz 
do seu próprio relato, ora nas salas das aulas que viria a frequentar enquanto 
aluno universitário, ora em espaço destinado a defesas públicas de Provas de 
Doutoramento, havendo-lhe causado “grande efeito” e gerado “respeito” tal 
ambiente (Coelho, 1872: “Advertencia”, V, VI). Abandonaria, porém, em 1864, 
aquela instituição de ensino superior, por considerar “esteril” o seu ensino 
(Coelho, 1872: “Advertencia”, VIII). Em 1872, afirmava que, aos dois únicos 
lentes a cujas aulas assistira e a quem se referia em termos pouco abonatórios – 
um de Química e outro de Matemática –,

[devia] principalmente o ter perdido as illusões ácerca da Universidade 
logo na edade em que mais fortes foram para [si] até [àquela data de 
1872] a coragem e as aspirações, [logo na idade] em que por consequencia 
[sentira] forças para tentar a empresa difficil e arriscada de [se] educar 
intellectualmente a [si] proprio (Coelho, 1872: “Advertencia”, VII-VIII). 

Cinco anos depois, em 1869, já em Lisboa, ainda chegou a matricular-se, 
novamente em vão, no Curso Superior de Letras (cf. L. Saavedra Machado, apud 
Coelho, 1973: 20), “o primeiro” “e[,] durante a sua existência [(1861-1911)], o 
único estabelecimento português [que,] consagrado, de forma específica, ao ensino 
superior autónomo das humanidades e das ciências sociais” (Couvaneiro, 2011: 
339), “[teria conseguido] materializar-se pela acção de D. Pedro V, graças à afectação 
de verbas da sua dotação” (Almeida, 2018: 137), passando a constituir “um dos 
epicentros do orientalismo académico em Portugal” (Almeida, 2018: 136):

2 “Três meses após a Revolução Setembrista de 1836, que colocou no poder a ala esquerda 
liberal, Passos Manuel, Secretário de Estado dos Negócios do Reino e um dos Mentores 
da Revolução, promoveu uma série de reformas que afetaram todos os níveis de ensino, 
no reino. Porém, é à reforma da instrução secundária, assim designada pela primeira 
vez, que o nome de Passos Manuel ficou vinculado, com a criação de um novo tipo de 
estabelecimento escolar – O Liceu – inspirado na escola criada por Napoleão em 1802 
para esse nível escolar.” (Ferreira & Vechia, 2016: [2]). “Em Portugal, a reforma de Passos 
Manuel, decretada em 1836, somente começou a ser implementada no então inaugurado 
Liceu de Coimbra no ano letivo de 1840-41. Apesar de [recém-criado], enraizava-se no 
Collegio das Artes, com a sua tradicional educação.” (Ferreira & Vechia, 2016: [4]). “No 
período de 1837 a 1843, a maioria dos Liceus não conseguiu cumprir as disposições legais em 
vigor, em consequência da instabilidade política e [de] problemas de ordem econômica.” 
(Ferreira & Vechia, 2016: [8]). Com efeito, “[e]m 1844[,] somente funcionavam os liceus 
de Lisboa, Coimbra, Porto, Braga e Évora e o número de alunos estava longe do que se 
pretendera” (Ferreira & Vechia, 2016: [11]). Entretanto, “[o] Ministro Costa Cabral, por 
decreto de 20 de setembro de 1844, […] reformula o ensino secundário, passando […] 
os liceus a [ser] vistos como escolas de preparação para o ingresso no ensino superior ou 
na carreira eclesiástica ou de formação de pessoal que devia desempenhar cargos públicos 
superiores” (Ferreira & Vechia, 2016: [8]).
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A contínua revisão dos planos curriculares não deixa dúvidas quanto ao facto de 
estarem em andamento […] diversos processos ligados à institucionalização 
e à especialização das várias áreas do saber, nomeadamente no que respeita 
ao estabelecimento e [à] definição epistemológica de matérias[,] e à sua 
integração nas estruturas académicas, assegurando, assim – em paralelo a 
todo o idealismo universalista que sustentava os estudos indo-europeus – o 
ensino e disseminação do conhecimento sobre os territórios ultramarinos. 
(Almeida, 2018: 136-137).

Não obstante não ter obtido formação universitária completa, foi em função 
do seu próprio mérito, enquanto autodidata – como realça Manuel de Paiva 
Boléo (1976: 834, col. 2 – 835, col. 1; Coelho, 1969: 6) –, que Coelho logrou 
ser nomeado, por decreto de 6 de junho de 1878, aos 31 anos, para a regência, 
no já mencionado Curso Superior de Letras, da cadeira de Filologia Comparada, 
havendo, aí, ainda, lecionado, também, Pedagogia, a partir de 1901 (cf. L. Saavedra 
Machado, apud Coelho, 1973: 32): “Foi Teófilo Braga [(1843-1924)] que a muitas 
instâncias conseguiu que o marquês de Ávila e Bolama [(1806-1881)] criasse 
uma cadeira de Filologia Comparada no Curso Superior de Letras e que fôsse 
nomeado para a sua regência Adolfo Coelho.” (V.V.A.A. [s.d.], vol. VII, 41, col. 
2.) Entretanto, publicado, em 1883, o Regulamento Provisorio das Escolas Centraes, 
Teófilo Ferreira, que, em 1882, começara um mandato de dois anos à frente do 
pelouro da instrução no município de Lisboa, criou o lugar de “visitador das 
escolas, para o qual foi nomeado [, nesse mesmo ano,] Francisco Adolfo Coelho” 
(Silva, 2012: 460-461, nota 11):

O visitador […] era uma figura que, obrigatoriamente, teria de reunir com os 
regentes no final do ano letivo, propondo depois à Câmara ‘as modificações 
que a prática ou o progresso da pedagogia [mostrasse] ser conveniente 
introduzir nos programas e horários’ (artigo 9.º). Mas tinha ainda por 
missão assistir às aulas dos professores, podendo, inclusive, interrogar os 
alunos para saber do seu aproveitamento (artigo 35.º). Acresce que presidia 
aos conselhos escolares por si convocados, tendo voto de qualidade (artigo 
59.º). (Silva, 2012: 461, continuação da nota 11 [460].)

Entre 1883 e 1916, F. Adolpho Coelho foi, ainda, diretor da Escola 
Primária Superior Rodrigues Sampaio, que, mediante o decreto de 06 de 
maio de 1892, já sob a tutela do Estado, passaria a ser designada, com sede 
num edifício diferente, por Escola Técnica Preparatória (cf. Silva, 2012: 461), 
tendo-se Coelho mantido como diretor, ainda que a Escola se tivesse dividido 
em duas secções, a Escola Preparatória Rodrigues Sampaio, que esteve sob 
a sua direção direta, e a secção subdirigida por Agostinho de Carvalho, a 
qual, sita em edifício separado daquela, se autonomizaria, em 5 de abril de 
1895, enquanto Escola Industrial do Príncipe Real (cf. http://arquivo-ec.sec-  
-geral.mec.pt/details?id=63411).
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O nosso Autor obteve, entrementes, reconhecimento internacional. Com 
efeito, em 1887, terá recebido, da Universität Göttingen, o título de Doutor 
Honorário em Filosofia (cf. Boléo, 1976: 835. col. 1), havendo-se apresentado, 
ainda, nesse ano, como membro do Instituto Arqueológico Imperial Alemão – 
designação que assume, em 1874, o internacional Instituto di Corrispondenza 
Archeologica, fundado em 1829, – e como Professor Honorário da Institución 
Libre de Enseñanza, (cf. Coelho, 1887: página de rosto), centro educativo 
privado de Espanha dirigido inicialmente apenas a estudantes universitários e, 
posteriormente, a estudantes de outros níveis de ensino, tendo sido fundado, 
em Madrid, em 1876, por um grupo de Professores Catedráticos expulsos da 
Universidad Central de Madrid, atual Universidad Complutense, em virtude de 
se terem oposto às diretrizes oficiais de então. 

Desempenhou, também, o papel de secretário adjunto, ao lado de outros 
com a mesma função, do Congresso Antropológico de Lisboa, inaugurado em 
20 de setembro de 1880, nele tendo apresentado Note sur les cultes peninsulaires 
anterieures à la domination romaine e Note sur les relations prétendues des Macrocéphales 
d’Hippocrate avec les Cimbres (cf. R, 1880b: 186). Os seus trabalhos foram muitíssimo 
apreciados pelos “sábios estrangeiros”, que os tiveram por “profundos”, resultado, 
provavelmente, também, das suas intervenções em “discussões ethnologicas” 
(R., 1880b: 186).

Segundo Rogério Fernandes, Coelho (1973: “Esboço bibliográfico da obra 
de F. Adolfo Coelho”, 226, nota 1) foi nomeado “vogal da Comissão Consultiva 
do Ensino Secundário, Superior e Especial”, tendo produzido um relatório sobre 
a Reforma de 1905.

Importa, ademais, referir que Coelho deu continuidade ao seu labor, no 
ensino superior, na sucedânea do Curso Superior de Letras, a saber, a Faculdade 
de Letras da antiga Universidade de Lisboa (1911-2013) (cf. Boléo, 1976: 835, 
col. 1; cf. Coelho, 1969: 6).

2.  Da polivalência do seu labor científico
Autodidata por excelência, F. Adolpho Coelho foi, numa época dominada, 

em grande parte, pelo movimento do Romantismo, de expressão mais tardia em 
Portugal, um exímio tradutor, bem como um fiel e crítico intérprete, de ideias 
plasmadas em obras inovadoras produzidas sobretudo em alemão, facto que 
desencadeou um forte deslumbramento quer pelas perspetivações sincrónica e 
diacrónica de sistemas semióticos modelizantes primários do mundo radicados 
no parcialmente reconstituído indo-europeu, quer por todas as manifestações 
culturais – quais sistemas semióticos modelizantes secundários3 – que desses 
sistemas sincronicamente emanavam. A busca insaciável – sempre crítica – de 
eixos determinantes fosse para a descoberta de teorias pedagógicas eficazes, fosse 

3 Sobre as noções apresentadas de sistema semiótico modelizante primário e sistema modelizante 
semiótico secundário, vide Silva, 1983: 90-95).
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para a compreensão de elementos etnológicos essenciais ao entendimento dos 
fundamentos de uma ciência da linguagem particularmente manifesta numa 
língua – a portuguesa –, ou nos seus dialetos, cuja descrição dinâmica e cuja 
explicação histórica se impunham por meio da análise de factos glotológicos 
concretos, embora psicologicamente determinados, que eram abordados 
numa visão globalizante, fosse para a abordagem filológica stricto sensu de textos 
literários portugueses favoreceu um posicionamento extremado e acutilante, a 
que ninguém podia ficar indiferente, dada a expressão veemente da necessidade 
de aplicação, em Portugal, de uma metodologia baseada na adoção de princípios 
epistemológicos que garantissem a constituição, neste país, das “sciencias do 
espirito” (Coelho, 1887: 14), a saber, 

a psychologia, a logica, as sciencias historicas (philologia, glottologia, 
historica, mythologia, ethica e esthetica historicas, etc.), as sciencias sociaes 
(demographia, ethica social, sciencias economicas, direito), e a ethnologia, 
sciencia geral, que é uma das bases das sciencias historicas e das sociaes 
(Coelho, 1887: 14).

2.1.  Pedagogia
Sentiu desencadear-se nele o interesse por questões de índole pedagógica, 

quando, ainda na Universidade de Coimbra, percebeu que, “se queria a sciencia, 
a que aspirava, não a buscasse ahi” (Coelho, 1872: “Advertencia”, VI):

Tractando de dirigir o meu proprio ensino, naturalmente devia buscar 
os meios de o dirigir, bem como uma das condições indispensaveis; isto 
levou-me logo de começo ao estudo da pedagogia, ao exame dos methodos 
d’ensino empregados em differentes paizes e principalmente na Allemanha. 
(Coelho, 1872: “Advertencia”, VIII.)

Provavelmente na senda da criação, em Espanha, no ano de 1882, do Museo 
Pedagógico Nacional, foi ele quem organizou o primeiro museu pedagógico 
em Portugal – o Museu Pedagógico Municipal de Lisboa –, que, em 1969, se 
encontrava na Escola do Magistério Primário de Benfica (Coelho, 1969: 17, nota 
19), designação atribuída, em 1930, ao edifício que, desde 1918, fora designado 
de Escola Normal de Lisboa e que, em 1985, redundaria na atual Escola Superior 
de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa (cf. Ferreira, 2016: 92-93). A 
tal museu, independentemente dos desdobramentos sofridos, está associado 
um conjunto único de obras colecionadas, entre 1883 e 1892, por F. Adolpho 
Coelho, “com o objetivo muito específico e claro de constituir uma biblioteca 
pedagógica”, ou seja, “especializada em educação e ensino”, “a primeira a ser 
formada em Portugal com natureza pública e com a função explícita de contribuir 
para o aperfeiçoamento dos professores” (Sanches, 2016: 1-3).
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2.2.  Etnologia
Se, em 1887, apresenta, ao lado da psicologia e da lógica, a etnologia, 

enquanto parte da “ethnica”, como a ciência geral do espírito, “uma das bases das 
sciencias historicas [em que figuravam, entre outras, a filologia e a glotologia] e 
das sociaes” (Coelho, 1887: 14, 20), perto do final da década de 70 do século XIX, 
já havia referido que “[u]ma questão de primeira importancia nos problemas da 
ethnologia antiga da peninsula, como em todas as questões similhantes, [era] a 
das linguas” (Coelho, 1879: 16):

A ethnica, de que são divisões a ethnographia, a ethnogenia e a ethnologia, 
[…] não póde deixar de considerar a linguagem, já como meio para penetrar 
no espirito dos povos, já como auxiliar poderoso para a classificação 
genealogica dos povos, para o estudo das suas relações, que actuam sobre 
as linguas, já no vocabulario, já na propria grammatica (Coelho, 1887: 20).

2.3.  Filologia
Digna de destaque constitui a importante distinção que Coelho (1881: 1-2, 3; 

1887: 10-14) claramente estabelece entre filologia e glotologia, independentemente 
das designações flutuantes que alternam, à época, com o segundo termo: filologia 
comparada, filologia científica.

O interesse em analisar e decifrar os códigos culturais das antigas civilizações 
resultaria, de finais do século XVIII em diante, num grau de especialização 
cada vez mais apurado por parte dos orientalistas europeus, traduzindo-se 
rapidamente no desenvolvimento de matérias como a Filologia, a Glotologia, 
a Epigrafia ou a Paleografia. Mas não só: os chamados estudos indo- 
-europeus também estarão directamente ligados à definição epistemológica 
de disciplinas como a Etimologia, uma vez que era enfatizado o estudo da 
história das palavras, as suas origens e o modo como forma e sentido se 
transformam ao longo do tempo (Almeida, 2018: 133).

Curiosamente, no início do século XVIII, Raphael Bluteau (1720: 482, 
col. 1) já havia plasmado, sob a entrada “PHILOLOGIA”, depois de uma 
larga definição do conceito inerente ao termo em causa, que também incluía a 
gramática, o que segue: 

[…] Alguns confundem a Philologia com a Grammatica, mas das palavras 
de Seneca [(4 A.E.C.-65 E.C.)] na Epiſtola 108. conſta que a Philologia tem 
ſua differença da Grammatica […]. Porèm, como advertio Cauſobono in 
Athen. lib. 3. o uſo tem identificado eſtes dous nomes […].

Refletindo, até certo ponto, a essência da definição por que Bluteau inicia o 
seu verbete, F. Adolpho Coelho assinala que “[p]or philologia portugueza deve pois 
entender-se o estudo dos monumentos litterarios da lingua portugueza sob todos 
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os pontos de vista”, de entre os quais se destacam “o estudo da lingua”, “o estudo da 
metrica”, “o estudo das allusões historicas, etc.”, o estudo da biografia dos autores 
de tais obras e “a restituição dos textos a uma forma tão proxima quanto possivel 
da original, tendo por base principalmente os factos da lingua e da metrica” (1881: 
2-3; 1887: 12). Por essa razão, observa “[s]ó [haver] philologia no dominio das 
linguas que servem d’instrumento a litteraturas” (Coelho, 1881: 3). 

Curiosamente, citara, em 1879, estudiosos “eminentes noutros ramos 
de sciencias” (Coelho, 1879: 17), os quais pensavam que “nenhum ramo das 
sciencias historicas tinha chegado a possuir um methodo tão rigoroso como a 
linguistica”, ou seja, que “as demonstrações da linguistica egualavam em rigor as 
demonstrações da physica e da chymica e da biologia” (Coelho, 1879: 16-17). A 
esse propósito, aduz um longo extrato da 2.ª edição de uma obra de Ernst Häckel 
(1834-1919) traduzida do alemão para o francês por Ch. Letourneau e publicada, 
em Paris, no ano de 1877, Anthropogénie ou l’histoire de l’évolution humaine: leçons 
familières sur les príncipes de l’embryologie et de la phylogénie humaines: 

‘Il serait d’un haut intérêt, diz Häckel, d’étudier plus en detail cet arbre 
généalogique indo-germain; la linguistique comparée, qui l’a dressé, a ainsi 
montré qu’elle est une véritable science, une science naturelle. En effet, cet 
méthode phylogénétique, dont nous usons avec tant de succès en zoologie 
et en botanique, servait déjà depuis longtemps à la linguistique. De quelle 
utilité ne serait-il pas pour notre instruction publique d’enseigner 
dans nos écoles la linguistique, c’est-à-dire l’un des plus puissants 
moyen de culture, et de mettre, au lieu et place de notre philologie 
mort aride, la linguistique comparèe, si variée et si vivante? Entre 
la linguistique et la philologie, il y a la même différence qu’entre l’histoire 
vivante de l’évolution des organismes et la taxinomie morte des espèces.’ 
(Häckel, apud Coelho, 1879: 17-18; negrito nosso).

Coelho (1879: 18; cf. 1881: 3; cf. 1887: 14-15) entende, então, que, como 
todas as ciências, a ciência da linguagem tinha ainda um longo caminho a 
percorrer “para se livrar das influencias do subjectivismo”, situação para que 
contribuiria, definitivamente, o método de Franz Bopp (1791-1867), na altura 
ainda “quasi um segredo d’iniciados”, a maioria dos quais não partilhava da 
ideia – singularmente apologizada por August Schleicher (1821-1868) mediante, 
por exemplo, a influência de Matthias Jacob Schleiden (1804-1881) e de Ernst 
Häckel – de que a ciência da linguagem fosse uma ciência natural. Seria, sim, 
um “producto social” (Coelho, 1881:3), “um produto ou antes uma fórma da 
actividade psychica do homem na sociedade” (Coelho, 1887: 15), conciliando, 
assim, Coelho a noção de produto social com a noção de processo psíquico. Este facto 
traz à tona a teoria linguística de Hugo Schuchardt (1842-1927), que Pierre 
Swiggers (1989: 81-82; 82; 83) analisa ao pormenor:
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Pour Schuchardt, le principe fondamental est que l’unité du langage réside 
dans sa fonctionnalité: la langue est fonction, et sa fonction consiste à assurer 
les échanges communicatifs entre des individus. […] En même temps, la 
définition de la langue comme fonction permet de rendre compte de deux 
propriétés essentielles: sa nature dynamique et son caractère social. […] Le 
caractère social est donc lié, par nécessité, a la nature dynamique du langage: 
la langue est un processus […], ce qui requiert (et justifie) la prépondérance 
de la visée génétique […]. 

Quanto à glotologia, estudaria as línguas “por ellas mesmas” (Coelho, 
1881: 3), constituindo uma “sciencia historica” (cf. Coelho, 1881: 3) ou 
“historiologica” (Coelho, 1887: 17) que integraria uma “parte descriptiva, 
comparativa e classificatoria”, bem como uma “parte geral”, no quadro qual 
da qual se estabeleceriam “principios relativos ás condições de producção e de 
evolução da linguagem” (Coelho, 1887: 17; cf. 1881: 3). 

Um estudo glotológico convocaria, assim, inevitavelmente, conhecimento 
do âmbito da fisiologia, da antropologia, da psicologia, da etnografia, da etnogenia 
e da etnologia, da ética e da estética, da lógica e da história (Coelho, 1887: 17-22).

2.4.  Glotologia
Introduziu em Portugal, de forma sistemática e consistente, o método 

comparativo e histórico apreendido nas obras de especialistas alemães, 
aplicando-o a diferentes áreas da língua portuguesa.

Dá conta de duas perspetivações – sincrónica e diacrónica – de factos da 
língua portuguesa, tendo assinalado, desses dois pontos de vista, quer “alterações 
nos sons ou phonicas”, “alterações nas fórmas ou morfológicas” e “alterações 
nos typos syntacticos” (Coelho, 1871: XXX, col. 1), a que acrescenta “as de 
funcção (sematologicas) ainda não reduzidas a systema”, classificando todas essas 
alterações de “grammaticaes” (Coelho, 1887: 59), quer “alterações lexicologicas”, 
decorrentes do que chama de “lucta” entre o arcaísmo e o neologismo:

Podem sem duvida estabelecer-se e estabelecem-se de facto relações 
entre as linguas independentemente de qualquer consideração historica 
propriamente dicta; mas os dados de natureza historica, no sentido geral 
da palavra, completam, esclarecem os resultados puramente glottologicos 
e servem muitas vezes de guia prévio para a investigação do glottologo. 
Em summa sendo a glottologia, como é, um ramo das sciencias historicas, 
facilmente se concebem as suas estreitas relações com os outros ramos 
d’essas sciencias. (Coelho, 1887: 21-22.)

Recuperou o termo etimologia, para designar o “estudo das origens das 
palavras e suas modificações no som e significação” (Coelho, 1868: “Prefação”, 
III). Em 1871 (XXIX, col. 2), Coelho assinalava que, “infelizmente [,] a sciencia 
não [tinha formado] ainda um systema de princípios de variabilidade de 
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significação”: “Falta ainda essa base á etymologia scientifica que tem unicamente 
o criterio ideologico, o encadeamento historico e as analogias e parallelos por 
auxilio no estudo das filiações das significações.” (Coelho, 1871: XXIX, col. 2.) 

Por isso, em 1887, depois de ter colocado a fonologia, a morfologia e a 
sintaxe ao lado da sematologia, no âmbito do que aponta como diferentes géneros 
de gramática, encarada como apenas uma das partes da glotologia (Coelho, 1887: 
cf. 15-17; 23), afirma que aquela última área da gramática, a sematologia, termo 
que criou para substituir um outro que adiantara, semiologia (Coelho, 1881: 4), 
por correspondência ao termo proposto por Karl Christian Reisig (1792-1829) 
para a filologia latina, “semiasologia (sic!) ou theoria da significação” (1871: 
XXIX, col. 2), de que dera conta na tradução de um trecho da 2.ª edição4 (1866) 
de Grundzüge der griechischen Etymologie, da autoria de Georg Curtius (1820- 
-1885), tinha de “determinar as leis geraes que [presidiam] á transformação da 
significação das palavras” numa língua românica (Coelho, 1881, 10; 1887: 41), 
em função do “estudo dos phenomenos psychologicos” (Coelho, 1887: 41), 
antecipando o francês Michel Bréal (1832-1915), que viria a submeter, para um 
conceito semelhante, uma outra designação.

Na verdade, a história escrita da língua portuguesa foi uma das suas 
prioridades, tendo apontado, certeiramente, o século XII como seu termo a quo 
(cf. Coelho, 1868: 26-27; 1887: 128-129). Aliás, em 15 de novembro de 1880, 
dá-se nota de que “[se encontrava a preparar] uma grammatica historica da 
lingua portugueza, escripta em francez” (R. 1880b: 186), obra cujo paradeiro 
desconhecemos e que evidenciaria o impulso de revelar, internacionalmente, o 
progresso da glotologia em Portugal, nem que apenas fosse pela lavra de alguns.

Aliás, Coelho preocupou-se com a identificação dos períodos da história 
geral da linguagem (cf. 1887: 52-54), que entendia dever levar em linha de conta 
fatores externos e fatores internos (psicológicos) que sobre ela atuassem.

Nas suas asseverações, ecoava a essência do pensamento de H. Schuchardt:

Ce processus [- la langue -] n’est pas seulement celui d’une évolution 
d’une langue sur l’axe extérieur du temps; la dynamicité est aussi interne, 
car toute langue est soumise à un processus de nivellement e de mélange 
[…]: l’évolution linguistique resulte d’un jeu de forces (centripètes et 
centrifuges), liées à des facteurs historiques. (Swiggers, 1989: 83.)

Daí a deteção do que designa de processo de diferenciação dialetal, “pelo qual 
uma mesma lingua modificando-se no tempo e no espaço vem a apresentar 
fórmas distintas, segundo as regiões, constituindo linguas diversas ou dialectos”, 
segundo fossem consideradas independentes ou “variantes d’um mesmo typo”, 
respetivamente (Coelho, 1887: 58, 59), observação que evoca o pensamento 
linguístico de H. Schuchardt: “Quant au niveau synchronique, l’idée que toute 
langue constitue un mélange […] – le prototype étant constitué par les langues 

4 A 1.ª edição data de 1858-1862.
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créoles – implique qu’il n’y a pas de frontières absolues entre les langues, ou 
entre les dialectes” (Swiggers, 1989: 87).

Reflexo do interesse de Coelho por tal processo foi não só o estudo dedicado 
ao que denomina de “dialectos creolos” de base portuguesa na África, Ásia e 
América (Coelho, 1881: 68), como também o estudo, ainda incipiente, dedicado, 
em 1892, à língua dos ciganos de Portugal, bem como a outros aos mesmos 
relativos, trabalho em que foi significativamente coadjuvado, no que diz respeito 
aos ciganos do Alentejo, pelo etnógrafo António Thomaz Pires (1850-1913) e 
seus próprios colaboradores e, no que diz respeito aos ciganos do Cadaval, por 
José Leite de Vasconcelos. Este último estudo, ligando-se às suas investigações 
sobre as “linguas mixtas”, tinha por fim “ministrar á sciencia os dados essenciaes 
de que ella carecia para completar com o conhecimento dos ciganos de Portugal 
o dos outros grupos irmãos, já mais ou menos estudados” (Coelho, 1892: 4).

Foi, entretanto, da sua pena que saiu, pela primeira vez, no que à língua 
portuguesa diz respeito, o termo português fonologia (Coelho, 1968: 31; 1871: 
XXX; 1881: 4; 1887: 23), alternado, em 1881 e em 1887, com fonética (1881: 4; 
1887: 23), que, nessa altura, igualmente introduz em Portugal, juntamente com 
o termo fonema5 (Coelho, 1881: 4; 1887: 24), embora aquela sinonimização nos 
não pareça absoluta. 

Com efeito, em 1871 (XXX, col. 2; negrito nosso), afirmava o seguinte:

A grammatica scientifica […] tem uma parte destinada ao estudo das 
transformações dos sons das linguas de que tracta e que busca para cada 
momento dado da historia d’essas linguas achar o modo de ser anterior 
dos sons que n’ella se encontram n’esse momento e assim sucessivamente 
até chegar ao som primitivo e original: essa parte chama-se phonologia ou 
phonetica.
A phonologia examina por categorias as modificações phonicas que se dão 
no seio d’uma lingua, d’uma familia ou d’um grupo de linguas; estuda o 
encadeamento historico d’esses phenomenos, mas não dá d’elles a explicação 
final que pertence a uma outra sciencia[,] á physiologia dos sons da palavra. 
Não é esta um ramo da glótica mas sim da physiologia geral do homem; por 
isso a classificação dos sons adoptada em phonologia é a que fornece esse 
ramo da physiologia.

Já na década de 80, Coelho (1881: 4; 1887: 23-24) observaria:

Chama-se phonologia ou phonetica o estudo dos sons constitutivos das 
palavras e das suas transformações. A phonetica é physiologica, quando se limita 
a descrever os sons de uma ou mais linguas com relação ao modo da sua 

5 “El término fonema (fr. Phonème) lo introdujo el modesto fonetista A. Dufriche- 
-Desgenettes em 1873, para traducir alem. Sprachlaut (‘sonido del lenguaje’), y de 
éste lo adoptó el romanista L. Havet, que lo emplea con el mismo sentido a partir de 
1874.” (Coseriu, 1981 [1973]: 132.)
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produção nos orgãos da voz; historica, quando estuda as leis que regem a 
supressão ou a substituição d’esses sons por outros no curso da vida das 
linguas.

Quanto, porém, ao conceito inerente ao termo fonema, enquanto, em 
1881, apenas indica que se trata de “todo o som articulado, vogal ou consoante 
(segundo as antigas denominações)” (Coelho, 1881: 4), em 1887, na segunda 
edição, emendada e aumentada, da mesma obra, procede a um acrescentamento 
significativo: “Chama-se phonema todo o som articulado, vogal ou consoante 
(segundo as antigas denominações), e phonação a producção dos phonemas nos 
orgãos da voz.” (Coelho, 1887: 24.) Parece, assim, aproximar-se do pensamento 
que o polaco Jan Ignacy Niecislaw Baudouin de Courtenay (1845-1929) vinha 
maturando, quando diferenciava a efetiva pronúncia de um falante daquilo que 
o falante julgava pronunciar e o correspondente ouvinte julgava captar, vindo a 
acabar por propor, em 1895, que se separasse a fisiofonética da psicofonética: 

En fait, la principale idée de Baudouin de Courtenay était que la 
linguistique devait essentiellement s’attacher à la façon dont les sons du 
langage sont perçus sans tenir compte de leur aspect physique, abandonnée 
à la physiophonétique. Il y avait là un pas importante vers la phonologie; 
toutefois, la perception des sons par les locuteurs d’une langue n’étant pas 
exactement parallèle à l’analyse différentielle que l’on peut faire de ces sons 
la psychophonétique n’était q’une approche de l’abstraction sur laquelle 
s’est ensuite élaborée la phonologie. (Calvet, [s.d.]: [s.p.]).

Utilizou, ainda, pela primeira vez, em português, o termo morfologia 
(Coelho, 1868: folha de rosto e p.18, nota 1; 1871: 32; 1881: 4; 1887: 23), 
enquanto “estudo da estructura ou fórma das palavras” (Coelho, 1881: 6; 
1887:29), na senda da inovação provavelmente atribuível a A. Schleicher (cf. 
Bynon, 2001: 1230), por via da identificação, da classificação, por categorias, 
e do acompanhamento da transformação dos seus constituintes, a saber: das 
raízes, “elementos fundamentaes e primordiais” (Coelho, 1871: XXXI, col. 2) 
que “exprimem a idea principal” (Coelho, 1887: 29), e dos sufixos, prefixos 
ou infixos, “que seguem, precedem ou se incluem na raiz e que exprimem as 
ideas secundarias ou relações” (Coelho, 1881: 6; 1887: 29), ou seja, os sufixos 
temáticos, “que combinando-se com as raizes produzem themas derivados”, 
os sufixos de caso, “que juntando-se ás raizes ou aos themas derivados lhe[s] 
accrescentam idéas de relação expressas pelos casos e a de numero”, e os sufixos 
verbais, que “juntos ás raizes ou aos themas derivados lhes accrescentam as idéas 
de tempo, modo, pessoa” (Coelho, 1871: XXXI-XXXII).

3.  Reflexão final
Aturado estudioso de que destacámos apenas algumas facetas de 

incontornável valor, F. Adolpho Coelho refletiu o espírito enciclopedista 
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e eclético do século que o precedera, embora imbuído da consciência da 
importância da adoção de uma metodologia científica que favorecesse o alcance 
de princípios epistemológicos que conferissem valor de ciência a áreas de estudo 
que, cedo, encontrara estagnadas em Portugal pela evidente falta de informação 
acurada, abundante noutros países e ao alcance dos que amassem as chamadas 
‘ciências do espírito’.

A sua tão vasta obra aparece dispersa, surgindo, aqui e ali, uma notícia de 
uma ideia que pretendia concretizar ou de artigos publicados que não chegaram 
a ser recenseados.
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RESUMO:
A emergência do dicionário monolingue (no caso português, no século 
XVIII) surgiu como resposta à necessidade de dignificar a língua. Ora bem, 
o usuário a quem este se dirigia nem sempre estava bem especificado. Será 
a partir da segunda metade do século XX, com a democratização da cultura 
e o acordo ortográfico de 1943, que o dicionário vai passar a dar relevância 
a esse dado: o usuário da obra, definido nos prólogos que se analisarão no 
presente texto.
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ABSTRACT:
The emergence of the monolingual dictionary (in the Portuguese case in 
the 18th century) answered the need to dignify the language. But the user 
to whom it was addressed was not always well specified. It will be from the 
second half of the 20th century, with the democratization of culture and the 
orthographic agreement of 1943, when the dictionary will give relevance 
to this data: the user of the work, defined in the prologues, which will be 
analyzed in this text.

Keywords: monolingual dictionary; prologue; user; democratization of culture.

Tentar responder a uma questão como aquela que se refere à necessidade 
do dicionário não parece hoje pertinente, contudo, este fator continua a ser 
determinante na lexicografia. Que o dicionário nasceu como um produto bilingue 
é facto sobejamente conhecido. Ele obedecia a necessidades de comunicação 
precisas e o seu usuário era claro (o falante da língua A quer saber como se 
diz alguma coisa na língua B e o inverso). Ora bem, justificar a necessidade do 
dicionário monolingue já não é tão fácil devido à sua história. As grandes línguas 
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europeias começaram no século XVI – o português, no XVIII – a produzir 
dicionários de uma só língua e com definições. Silvestre (2008: 7) resume o 
assunto com estas palavras: 

Na segunda metade do século XVII, e à semelhança do que acontece em 
outros países europeus, a questão da valorização do património linguístico 
e literário português passa pela edição de dicionários. Tendo apenas à 
disposição obras cujo principal objetivo era a descrição do latim, há a 
expectativa de um dicionário que amplie a nomenclatura do português, 
demonstrando que a língua possui léxico para todos os registos.

Essa era a finalidade principal do dicionário monolingue, ou seja, dignificar 
a língua (no nosso caso, românica) e demonstrar que esta era tão válida quanto 
o latim para a expressão de qualquer âmbito1. Nessa mudança para o dicionário 
monolingue, era necessário verificar que função atribuíam os leitores a essas 
novas obras, agora já metalinguísticas.

A progressiva estilização do dicionário monolingue, desde os seus inícios até 
hoje, conferiu-lhe uma série diferente de funções, nem sempre bem definidas 
e, sobretudo, nem sempre especificadas num aspeto fundamental: o usuário a 
quem se dirige.

Será esse, o usuário, o fio condutor destas alíneas. Parece-nos que é, na 
atualidade, a razão da existência do dicionário e da sua pertinência. Não 
entraremos noutras questões igualmente importantes, mas, a nosso ver, 
subsidiárias, em qualquer caso, como são os principais aspetos metalexicográficos 
(existem numerosos trabalhos a esse respeito) e historiográficos2 da lexicografia 
portuguesa. Em primeiro lugar, decide-se qual é o leitor a que se destina o 
dicionário e só depois se decide a tática lexicográfica que se vai utilizar para 
transmitir a esse mesmo leitor a informação espectável (ou tradicionalmente 
espectável) da obra.

Como se verá, por vezes, e dependendo da época e do autor do dicionário, 
nos prólogos destes livros maravilhosos, apenas se presume quem é o 
destinatário, não cumpre especificá-lo. Até meados do século XX, portanto antes 
da democratização do ensino, o dicionário tinha um usuário restrito: os (poucos) 
que sabiam ler e escrever, como lembra Cândido de Figueiredo, de maneira 
velada, no seu Novo diccionário da língua portuguesa de 1899.

É, precisamente, essa escolarização que vai determinar, no século XX, 
a produção de obras lexicográficas, porém, essa escolarização nem sempre 
corresponde a alfabetização. A partir do século XVI, foi promovida nas sociedades 
europeias, mas chegava-se a ela através de vias alheias ao Estado (conventos, 
mosteiros, mestres de coro, etc.) e, normalmente, baseava-se só em saber ler e 
escrever, no mínimo, o nome próprio. No século XVIII, o Iluminismo tomou 

1 Veja-se Vázquez Diéguez (2013) onde se trata sobre a luta entre latim e português no 
século XVI e a emergência final da língua românica.

2 Destacamos, especialmente, os trabalhos de Telmo Verdelho (1994) e (1995).
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consciência da importância que tinha a educação para o desenvolvimento dos 
povos e, já no século XIX, sob os ideais da Revolução Francesa, foi introduzido 
o conceito de Escola Pública. No caso português, Almeida e Vieira (2006), que 
fazem um percurso pela história da escolarização, oferecem dados determinantes; 
o primeiro deles informa que Portugal “é dos primeiros países ocidentais a 
instituir a obrigatoriedade escolar – logo em 1835 – por contraste com outros 
que só o fazem em finais do século XIX ou mesmo princípios do século 
XX”3 (p. 33). Apesar dessa determinação, os recenseamentos de escolarização 
demonstram que em 1870 apenas 13% da população portuguesa era escolarizada, 
27% em 1900, 40% em 1930 e 48% em 1940, sendo “saber ler e escrever” o 
critério fundamental da tal escolarização. Será a partir dos anos 40, precisamente, 
que o Estado concretiza a escolarização plena, ampliando esse critério secular. O 
índice de escolarização plena cresce desde então (58% em 1950, 67% em 1960, 
74% em 1970, 79% em 1981, 89% em 1991 e 91% em 2001). Assim, poucos 
eram os portugueses que, durante o século XIX, acediam à escola e menos à 
universidade. Estes eram os usuários dos dicionários.

Relacionado com este assunto, aprender a ler e escrever minimamente, 
levanta-se, em Portugal, uma outra questão problemática, a da ortografia, o 
modelo gráfico que se deve seguir. Desde que existem testemunhos escritos 
da língua, perante a ausência de uma norma e de uma Academia, a decisão 
sobre o seu uso ficava na pena dos escritores. Houve inúmeras discussões 
sobre o assunto (lembramos o caso de Verney4 e de todos os dicionários que 
fazem menção ao problema). Em finais do século XIX, e apesar de muitos 
esforços para sistematizar a ortografia, a anarquia na escrita era total. O início 
da estabilização – lenta, é preciso dizer – deu-se em 1885, quando Gonçalves 
Vianna e Guilherme Abreu publicaram as Bases da reforma ortográfica simplificada 
da língua portuguesa5. Já na República, o governo, que se impusera a tarefa de lutar 
contra o analfabetismo, dispôs as bases de Vianna e Abreu como o fundamento 
da “Reforma Ortográfica”, normas aprovadas pelo Estado em 1911. Contudo, o 
Brasil não assinou esta reforma e continuou a usar a antiga escrita, de cariz muito 
mais etimológico. Perante esta situação, os dois países acordaram, em 1931, 
encetar novas conversações com o objetivo de chegarem a uma entente cordiale. 
Esta deu-se em duas fases, em 1940 e em 1943 (Portugal primeiro e o Brasil 
depois publicaram o respetivo Vocabulário oficial), mas divergências entre eles 
mantiveram-se. Decidiu-se aproximar posições numa nova reunião da qual saiu 
o Acordo de 1945, que infelizmente não foi validado pelo Brasil. Finalmente, 
em 1990, ratificou-se a unificação da ortografia em todos os países de fala 

3 Em Espanha, por exemplo, foi a ‘Constitución de 1812’ o primeiro texto legal que 
pregoou que a educação tinha de ser universal, pública e gratuita. Contudo, só em 
1857 se aprovou a Lei Moyano que regulamentava o ensino obrigatório. 

4 1746, Verdadeiro Método de Estudar.
5 Estes dois filólogos eram também grandes editores e essas bases regiam as normas 

pelas quais as suas edições se deviam escrever e imprimir.
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portuguesa. Porém, este viria a entrar em vigor apenas em 2008. O fantasma da 
norma ortográfica é uma constante na lexicografia portuguesa.

Todos os dicionários sobre os quais nos debruçaremos fazem especial 
menção à ortografia “oficial” utilizada. Todos os dicionários entram no jogo 
comercial competitivo de serem “o mais copioso”, “o que tem mais vocabulário”, 
“o melhor da língua portuguesa dado ao prelo até hoje” e assim sucessivamente. 
A maioria da trintena de obras originais que a seguir se apresentarão menciona o 
usuário estudante, para além do geral.

Começaremos, então, a nossa viagem lexicográfica a partir da segunda 
metade do século XX, basicamente por duas razões: a publicação do Acordo 
ortográfico de 1945 coincide no tempo, mais ou menos, com a democratização 
real da escolarização (e, portanto, o acesso à cultura) e esses dois factos 
determinam o tipo de usuário.

Essa democratização bem como o acesso maciço dos estudantes à 
escolarização fez com que os dicionários não fossem já restritos a uma minoria, 
dando assim origem a que a metodologia utilizada passasse a ser diferente. 
As editoras começaram a dominar o mercado dicionarístico, não obstante o 
aparecimento de dicionários de autor e a continuação de obras de referência 
anteriores. Esta situação foi assim explicada por Mário Vilela (2001: 50):

Não podemos dizer que, nos últimos tempos, em Portugal, não tenham 
surgido dicionários, quer dicionários de língua, quer dicionários temáticos. 
Se quanto a estes há alguma qualidade, relativamente aos primeiros, 
ou se trata de dicionários que pretendem servir mais de prontuários do 
que dicionários propriamente ditos, ou se trata de dicionários que são 
actualizações (normalmente duvidosas) de dicionários do século XIX.

Como se observa, resta a ideia de dicionários que pretendem “servir de 
prontuários”, eis a questão ortográfica. E por outro lado, a tradição.

A obra de dois lexicógrafos domina todo o século XX: Cândido de Figueiredo 
e Jaime Séguier. Toda a segunda metade é governada pelos dicionários dos 
dois autores referidos à qual se juntam a figura de Machado e a Porto Editora. 
Paralelamente, em tempos mais recentes, surgem outras editoras bem como 
obras de autor. Como se observará e, como anteriormente mencionado, a maior 
diferença entre as obras que procedem do século XIX e as que se produzem no 
XX está relacionada com o facto de se verificar uma radical mudança quanto ao 
destinatário do dicionário.

Nesta cronologia que nos impusemos, começaremos com o primeiro 
dicionário de autor, que foi publicado, em 1948, o Dicionário Geral e Analógico 
da Língua Portuguesa em três volumes (26cm; 1871 pp.) de Artur Bívar [1]6. Foi 
coordenado por Manuel dos Santos Ferreira e Maria Vitória Garcia dos Santos 
Ferreira. No seu prefácio, o autor faz questão de explicar que:
6 Este número indica a ordem cronológica de publicação e remete, alfabeticamente, 

para os dados editoriais na bibliografia final.
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Pela sua natureza, o trabalho que ora se publica é absolutamente inédito 
em Portugal; pela grandiosidade do seu plano de concepção, é o único em 
língua portuguesa; pelo alcance dos seus objectivos, é um extraordinário 
agente de cultura. […] O estudante de ciências físicas e naturais, de 
história e de filologia, encontra ali quadros e esquemas que lhe resumem 
páginas compactas de exposição compendial. O artista colhe rapidamente 
informações precisas […], o filósofo recorda ideias sobre um sistema; e 
para o filólogo a mina é inesgotável. Mas é sobretudo a composição que tira 
maiores vantagens, porque para o escritor é especialmente concebido um 
dicionário analógico.

Este dicionário é, assim, dedicado ao público em geral, mas especialmente 
aos escritores. Apesar da sua parte analógica, trata-se de um dicionário tradicional, 
de uso geral.

No mesmo ano, publicou-se também a terceira edição do Dicionário 
contemporâneo da língua portuguesa (26cm; 2 vols. 2900 pp.) de Caldas Aulete7, a 
segunda obra que apresentamos [2], e que viria a ter uma reimpressão em 1952, 
sendo que a sua primeira edição data de 1881 (Diccionario contemporaneo da lingua 
portugueza)8. A segunda edição desta obra veio a ser publicada em 1925. E a partir 
de 1958, a quarta edição (e seguintes até hoje) foi publicada apenas no Brasil. No 
prefácio da terceira edição pode ler-se:

Esta 3ª edição do DCLP por Caldas Aulete, mantendo tôdas as características 
que acreditaram as anteriores, tem a valorizá-la a cuidadosa actualização 
devida à competência de consagrados filólogos (Botelho de Amaral e Botelho 
de Amaral). […] temos a consciência de apresentar a público uma obra 
digna do nome de quem a planeou – F. J. Caldas Aulete – e de contribuir, 
como é missão do editor, para o prestígio da cultura nacional.

O plano geral da obra explicita-se, realmente, no prólogo da primeira edição:

Não foi nosso intento fazer um diccionario encyclopedico: empreza de 
tanta magnitude só poderia ser tentada e levada a cabo com bom éxito por 
alguma associação que no seu gremio possuisse cultores dos tantos e tão 
variados ramos em que se divide o saber humano.
Tambem não tivemos em mira coordenar um diccionario exclusivamente 
classico, em que só inserissemos os vocabulos abonados pelos mestres da 
lingua, e suas diversas accepções nos differentes periodos. Este genero de 
trabalhos pertence ás accademias, cujo principal dever consiste em fazer 
o registo de todos os termos nacionaes […]. Alem d’isto, os diccionarios 
colligidos por tal plano são principalmente destinados áquelles que se 
dedicam á profissão das lettras, e nós dirigimo-nos em geral a todos que 

7 Diz na capa: em parceria com António Maria Pereira.
8 Caldas Aulete morrera antes de acabar o dicionário e este viria a ser continuado por 

Santos Valente.
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necessitam de consultar o lexicon da lingua, para resolver alguma d’essas 
dificuldades philologicas […]. O nosso intuito foi coordenar um diccionario 
portatil para a maioria das pessoas que falam a lingua portugueza; um 
vocabulario que represente a lingua portugueza como ella é hodiernamente.

Ele faz uma crítica de todos os dicionários publicados anteriormente. A 
segunda edição tem um longo prefácio da autoria de José Timóteo da Silva Bastos, 
encarregado da publicação que faz um percurso por questões filológicas. É um 
dicionário geral de consulta.

O terceiro dicionário [3] é a quinta edição do Dicionário complementar da 
língua portuguesa (20cm; 1412 pp.), de Augusto Moreno. Deste dicionário viriam 
a ser publicadas oito edições compreendidas entre 1936, data da sua primeira 
edição, e 1971, data da última edição, tendo tido, pelo meio, sucessivas edições, 
em 1938, 1941, 1944 e 1954 (duas edições). Trata-se de um dicionário geral de 
consulta. No prólogo da sexta edição, José Pedro Machado escreve: “Acostumado 
desde cedo a compulsá-lo com proveito, habituei-me a considerar o Moreno uma 
espécie de seguro tira-teimas, de esclarecedor indiscutível”.

O quarto dicionário [4] dos que apresentamos é a décima edição do 
Dicionário da língua portuguesa (26cm; 2 vols. 2700 pp.), de Cândido de Figueiredo, 
editado pela Bertrand em 1949. É uma obra de autor que tem o seu antecedente 
no século XIX (primeira edição de 1899 com o título Novo diccionário da língua 
portuguesa). A sua segunda edição é publicada em 1913, a terceira em 1922, a 
quarta em 1925, a quinta em 1936 e, ainda, uma sexta em 1939. O prólogo da 
primeira edição viria a servir todas as outras que se lhe seguiram, com exceção 
da sexta. É particularmente interessante verificar como ele indica perfeitamente 
o ideal que persegue Figueiredo e o tipo de leitor a que se dirige (os itálicos são 
nossos):

Razão da obra
A história dos diccionários da língua portuguesa, de par com alguns 
deploráveis documentos de insciência, de leviandade e de mera exploração 
mercantil, offerece á nossa admiração perduráveis monumentos de muito 
saber, de laboriosas e inestimáveis investigações, de honestíssimo e profícuo 
trabalho. […] succedeu que a língua andou e os diccionários pararam.
E pararam, sem que ao menos tivessem conglobado em vocabulário a 
maior parte dos thesoiros, disseminados nos nobiliários, nos cancioneiros, 
nas chrónicas quinhentistas, em Gil Vicente, em Bernardim Ribeiro, em 
Vieira, em Filinto… Pararam, e a esphera da linguagem foi-se ampliando 
successivamente, não só por effeito de numerosas derivações internas, 
senão também, e principalmente, pela formação e diffusão da moderna 
technologia scientífica, artística e industrial, pela permutação internacional 
de muitas fórmulas, pela febre do neologismo, e pela necessidade de dar 
nome a coisas e factos que nossos avós desconheceram. […] Ora, desde que 
eu senti em mim o mofino sestro de cultor das letras, preoccupou-me e dissaboreou-me 
sempre a falta de um vocabulário, que me dirigisse no estudo dos mestres da língua […]
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Processo da obra
A linguagem não é inventada pelos diccionaristas: falada ou escrita, registam-
-na, e deixam a responsabilidade della aos que a criaram. Nenhum de nós, os 
que escrevemos, conhece metade dos termos da sua língua, e, como já notei, muitos 
julgarão archaico um vocábulo, que só vimos usado em escritores quinhentistas ou 
pre-quinhentistas, e que póde deparar-se-nos acaso no uso corrente de alguma região 
portuguesa, e até na escrita de algum escritor moderno.
A orthographia
A orthographia, que, para os antigos padres-mestres, era uma parte 
da grammática, está reduzida actualmente a um intricado e curioso 
problema. Àparte meia dúzia de eruditos, que tomam o assumpto a sério, 
a generalidade dos nossos escritores modernos observam a orthographia 
que lhes ensinaram ou aquella a que se habituaram, preoccupando-se 
mediocremente com a razão do que escrevem. Todos os escritores estão 
convencidos de que orthographam bem e, entretanto, cada qual ortographa 
de sua maneira. Como descargo de consciência, suppõem praticar a 
orthographia usual. A orthographia usual reduz-se á orthographia de cada 
um, o que dá em resultado cem ou duzentas orthographias differentes e 
quási todas autorizadas. Officialmente, considera-se modêlo a orthographia 
do Diário do Govêrno. É verdade que o próprio Govêrno, isto é, os ministros, 
só a praticam nas columnas da mesma fôlha; cá fóra, praticam o que lhes 
ensinou o professor de primeiras letras, cuja orthographia já brigava com 
a do professor da vizinha escola. Êste facto, só o não vê quem fôr cego de 
vontade.
De maneira que os diccionaristas, julgando que tem igual direito ao dos 
outros escritores, escrevem geralmente como entendem, condemnando 
implicitamente todas as fórmas divergentes. Consequência: lemos glycose e 
ouro num livro, procuramos êstes termos num diccionário, e não os topâmos porque o 
diccionarista escreve glucose e oiro. Ou viceversa.

A sexta edição (a primeira publicada pela Ed. Bertrand) apresenta um 
prólogo da autoria de Júlio Dantas – naquela altura presidente da Academia – 
(“O melhor Dicionário da Língua Portuguesa”) que se repete na décima terceira 
edição, de 1954, na décima quarta, de 1976, na vigésima terceira, de 1986 e, ainda, 
na vigésima quinta, de 1996. Evidentemente, também a décima edição, de 1949, 
ou seja, a primeira publicada pela Bertrand, e que viria definitivamente a mudar 
o título da obra, partilha também o mesmo prólogo. Nele pode ler-se:

Uma língua viva é um organismo em incessante transformação. Nela, a 
cada momento, alguma coisa nasce e alguma coisa morre. Os seus léxicos, 
inventários etimológicos e históricos das riquezas vocabulares, envelhecem, 
não apenas porque o afluxo das palavras novas é constante e porque a 
evolução semântica atribui às velhas palavras novos valores; mas ainda 
porque os regimes ortográficos se sucedem, consequentes muitas vezes 
de vicissitudes da política da Língua; e, finalmente porque os próprios 
processos e a própria técnica lexicográfica se modificam sem cessar no 
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sentido da maior perfeição. O Dicionário de Cândido Figueiredo era já, em 
vida do autor, o melhor dicionário da língua portuguesa; o mais opulento, o 
mais vivo e, tecnicamente, o mais perfeito.

O resto do prefácio redunda na ortografia e na necessidade de afirmar que 
o método lexicográfico seguido pela editora foi o mesmo que Figueiredo havia 
utilizado. É um dicionário geral de consulta. Depois do de Caldas Aulete, este 
viria a completar o ciclo “dos dicionários de acumulação, que se caracterizam pela 
excessiva valorização da quantidade da nomenclatura” (Verdelho, 1994: 684). Não 
obstante, haverá outras obras com estas mesmas características (nomeadamente, 
Bívar, alguns trabalhos de Machado, o de Zúquete, o de Moreno, alguma obra 
da Lello & Irmão e o Houaiss).

Ainda em 1949, viria a ser publicado o primeiro volume dos doze de que se 
compõe o Grande Dicionário da Língua Portuguesa de António de Morais Silva (26cm; 
12 vols.), a quinta obra aqui apresentada [5]. Esta foi editada pelo prolífico José 
Pedro Machado que inicia a sua atividade com esta publicação e não mais parará 
de produzir obras lexicográficas até 1999. Trata-se da décima edição do dicionário 
publicado em finais do século XVIII por Morais Silva9 (contudo, a edição 
definitiva viria a ser a segunda, a de 1813). A referida publicação (a de 1999) 
faz-se acompanhar do prólogo dessa segunda edição (a de 1813), antecedido de 
uma dedicatória dos editores (Borel & Borel) onde deixam clara a intenção do 
dicionário:

SENDO a riqueza das Linguas com justa razão considerada como huma 
balança fiel, em que se póde pezar ouro e fio o progresso da civilisação 
das Nações, grande argumento de gloria dahi resulta á Gente Portugueza, 
cuja Lingua em todos os conhecimentos humanos não só chegou a ter seu 
proprio o cabedal preciso, mas ainda repartia com as outras Nações, […]. A 
fatalidade dos tempos, sem diminuir a riqueza da Lingua, empobreceo seus 
naturaes; e hum tão rico, e formoso idioma veio a ser reputado defeituoso, 
assim que começava a propagar-se entre os Portuguezes a funesta liberdade 
de introduzir termos estranhos, que só fazia necessarios a ignorancia dos 
proprios.

Era, portanto, necessário remediar esta situação e então justifica:

Restava porem ainda a maior das dificuldades a vencer pela falta que havia 
de hum bom Diccionario, que não só abrangesse, quanto ser pôde, todos os 
vocábulos Portuguezes, mas os explicasse, expondo a energia, e propriedade 
de cada hum, e o uso, que delle fizerão os Escritores Classicos, segundo o 
genio, e idiotismo da lingua. Este impedimento pois julgamos vai agora a 

9 As edições que o antecedem respondem a estas datas: 1789, 1813, 1823, 1831, 1844, 
1858, 1877-78, 1891 e s/d. Obra que, por sua vez, tem o seu antecedente no Vocabulario 
Portuguez e Latino de Bluteau, 1712.
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ser removido com a publicação do novo Diccionario da Lingua Portugueza, 
que pertendemos dar á luz; o qual por ser extrahido de quantos até agora 
tem apparecido, e concertado por sugeito, em quem concorrião as partes de 
bom entendimento, discrição, zelo, e constancia precisas para tão difficil, e 
trabalhosa empreza, tem sido reputado no juizo das pessoas mais entendidas, 
senão absolutamente perfeito, ao menos o melhor de quantos ha, e todavia 
bastante para encher o importantissimo fim a que se dirige.

O prólogo de Morais, de 1789, diz o seguinte:

A ignorancia, em que eu me achava das cousas da Patria, fez que lançasse mão 
dos nossos bons Autores, para nelles me instruir, e por seu auxilio me tirar 
da vergonha, que tal negligencia deve causar a todo homem ingenuo. […] / 
Contento-me com autoridade classica, que abone o sentido, e a naturalidade 
da palavra […] / Quanto á Orthografia que segui, declaro altamente, e de 
bom som, que na maior parte a sigo contra o meu parecer, e porque assim 
o querem. Eu sou pela Orthografia Filosofica, a qual fundada na analise dos 
sons proprios ou vogaes, e na de suas modificações, pede que a cada hum se 
dè hum só sinal, ou letra privativa, distinta, e que não represente nenhum 
outro som, ou consoante.

E finalmente, veja-se o que se diz na décima edição (1949):

Prefácio 10ª ed. (dos Editores). Compulsando qualquer das duas últimas 
edições do velho Dicionário da Língua Portuguesa, de Morais Silva […] uma 
coisa curiosa pode verificar-se: que, ao passo que esse Dicionário é ainda 
hoje, pelo que toca à exactidão de significados, diversidade de sentidos 
e segurança e riqueza de abonações clássicas, o mais autorizado dos que 
possuímos […] ele se nos apresenta, não obstante e ao mesmo tempo, um 
verdadeiro caos ortográfico e prosódico. 

Em 1994, e a propósito desta mesma publicação, Verdelho viria a considerar 
que ela: “constitui a última e, até ao momento, a mais importante realização da 
dicionarística portuguesa” (p. 685). Opinião divergente foi manifestada por Morais 
Barbosa que, em 2002, haveria de afirmar que o Diccionario da Língua portugueza 
de Morais Silva (primeira edição 1789 e a segunda de 1813) “repetidamente 
editado, continua a ser superior, pela técnica lexicográfica, a quantos depois dele 
se publicaram em Portugal até 2001, inclusive à sua desastrada 10ª edição” (p. 
45). Consideramo-lo um dicionário de uso geral e formato clássico.

O ano 1952 é particularmente frutífero no que à publicação de dicionários 
diz respeito. O primeiro deles, a sexta obra apresentada [6] neste trabalho, tem 
também um antecedente de princípios de século. Trata-se de uma edição não 
numerada do Dicionário prático ilustrado: novo dicionário enciclopédico Luso-Brasileiro 
(ed. atualizada e aumentada por José Lello & Edgar Lello; 22cm; 1809 pp.), 
segundo os planos de Jaime Séguier. É um dicionário enciclopédico publicado 
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pela primeira vez em 1910 (Diccionário prático illustrado: novo diccionário encyclopédico 
luso-brasileiro), e que haveria de conhecer outras edições: a segunda delas é de 
1927, sendo a terceira de 1931, a quarta de 1935, e ainda uma quinta publicada 
em 1944 e, imediatamente a seguir, a que foi referida10. Todas elas apresentam 
o mesmo prólogo, o primeiro, de 1910: “AOS LEITORES. Ao darmos á 
publicidade o Diccionário Prático Illustrado, não nos desvaira a pretensão ambiciosa 
de dotar as letras luso-brasileiras com uma obra de erudição profunda […]”. As 
pretensões limitaram-se:

ao plano modesto de condensar em um único volume, de formato 
cómmodo, tudo que debe conter um diccionário verdadeiramente prático, 
isto é, um diccionário em que se encontrem, com facilidade e presteza, todas 
as indicações de que possam carecer as classes de leitores a que se destina, 
compostas pela maior parte de homens de acção e de trabalho, que as 
complexas obrigações da vida moderna solicitam incessantemente e que não 
podem perder tempo em demoradas pesquisas para encontrar o vocábulo, a 
definição, a noção breve e precisa, que lhes importa utilizar.

E continua apresentando uma série de pautas ortográficas para “introduzir 
um pouco de ordem e de lógica onde até agora tem reinado a confusão e o 
arbítrio”. Atentemos no facto de que, no ano seguinte à publicação destas 
pautas, entrou em vigor o novo acordo para tentar colmatar as lacunas por ele 
identificadas. A edição de 1944 foi elaborada já segundo o formulário ortográfico 
de 1943 (que viria a dar origem ao acordo aprovado em 1945, decorrente da 
revisão do anteriormente publicado, em 1911). Depois de muitos anos repetindo 
o mesmo prólogo, em 1989 aparece no mercado uma nova edição, desta feita 
com um prólogo diferente, e que se repetirá nas edições de 1995 e 199611. Nele, 
pode ler-se:

O Dicionário Prático Ilustrado editado pela primeira vez em 1927, pela 
Livraria Lello & Irmão, veio, como se acentuou nessa edição, satisfazer uma 
necessidade: condensar num volume manuseável o que há de essencial nos 
domínios da linguagem usual, na linguagem científica, na bibliografia, na 
arte, na geografia, na história, na mitologia, etc., principalmente no que diz 
respeito a Portugal e ao Brasil.

É um dicionário de caráter enciclopédico para público geral, especialmente 
“homens de acção” e que têm de encarar “as necessidades da vida moderna”. 

10 Outras edições são de 1955, 1956, 1957, 1960, 1962, 1966, 1968, 1969, 1973, 1974, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1986, 1988.

11 Nesse mesmo ano, a Lello & Irmão publicou uma versão reduzida da obra de 
Séguier, o Lello popular: novo dicionário ilustrado da língua portuguesa: segundo as bases do 
novo acordo ortográfico entre o Brasil e Portugal. Não tem prólogo. Reeditou-se em 1956, 
1968, 1971 e 1978.
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A sétima obra [7] da nossa cronologia volta a ser da autoria de José Pedro 
Machado. Trata-se do Dicionário do estudante (19cm; 732 pp.), publicado em 
195212. Escreve o autor na explicação preliminar (itálico nosso):

Destina-se este dicionário aos rapazes que estudam os primeiros anos de Português 
nos nossos ensinos técnico e liceal; não houve por isso preocupação de 
conseguir registo exaustivo de vocabulário, sobretudo das palavras cuja 
significação ninguém procura.

O oitavo dicionário [8] que apresentamos é um dos que mais se destacará 
durante toda a segunda metade do século, com várias edições e inúmeras 
reedições. Apesar de ser uma obra de autor na primeira edição (1952), este 
dicionário foi atualizado desde bem cedo por uma equipa da editora. Falamos do 
Dicionário da língua portuguesa (21cm; 1465 pp.) da Porto Editora. Foi dirigido por 
Joaquim Almeida da Costa e António de Sampaio e Melo. A obra enquadra-se na 
coleção “Dicionários Editora”. Declaram os autores no prólogo:

O contacto directo e constante que, há cerca de quarenta anos, temos 
mantido com a vida escolar, revelou-nos, por uma série de factos concretos 
e insistentes, que nem sempre os léxicos em curso apresentavam aquela 
disposição e clareza indispensáveis ao conhecimento e colheita acertada do 
significado de muitas palavras. […] Na mira de prevenir tais inconvenientes, 
organizando um trabalho sequente que rodeasse de facilidade e maior 
segurança a seriísima tarefa do aprendizado, […] propusemo-nos elaborar 
o presente Dicionário que temos a honra de apresentar ao estimado Público, 
em geral, e de um modo particular aos Estudantes Portugueses de quem nos 
orgulhamos de ser humílimos mestres (itálico nosso).

A segunda edição, de 1956, altera-lhe o título e aparece publicado como 
Dicionário de português. A terceira edição, de 1958, e também a quarta, de 1964, 
mantêm esse mesmo título. A quinta edição, de 1974, volta ao título original 
que se mantém até hoje. O prólogo da segunda edição, diferente do da primeira, 
vai-se manter inalterado até ao aparecimento da sexta edição, de 1985 (sem plano 
da obra), e diz o seguinte: “Não é preciso demonstrar a ninguém que uma obra 
do género desta – Dicionário geral de uma língua – nunca pode ser totalmente 
criação daquele ou daqueles que nela assumem a responsabilidade de autoria”. 
Afirmam não existir ninguém suficientemente enciclopédico, daí a obra ser 
12 Ainda que só queiramos especificar os dicionários de língua propriamente ditos, não 

podemos deixar de mencionar os três principais etimológicos dados ao prelo no século 
XX. Neste ano de 1952, também de Machado, foi publicado o Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa: com a mais antiga documentação escrita e conhecida de muitos dos vocábulos 
estudados. Não tem prólogo nem plano sobre a obra (2ª ed. 1967; 3ª ed. 1977; 4ª ed. 
1987; 6ª ed. 1990; 8ª ed. 2003 e apareceu outra vez em 2008).

 Em 1957 apareceu o Novo dicionário etimológico da língua portuguesa de Rodrigo Fontinha. 
Em 1984, o Dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa, de José Pedro Machado.
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apresentada como um trabalho de equipa. As obras anteriores, por falta de vários 
especialistas, “caíam em dislates por falta de domínio intelectual do assunto”. 
Consequentemente:

A Porto Editora apercebeu-se do exposto e decidiu, na medida do possível no 
nosso país, enfrentar e remediar o mal. Aqui se apresenta, com esse fim, uma 
tentativa honesta de dicionário geral da Língua Portuguesa que é obra de uma 
equipa – como só tem sido de uso fazer-se com dicionários enciclopédicos. 
Teve-se em vista que as proporções da obra e o seu preço se ajustassem às 
conveniências gerais da mais vasta zona de público que recorre a dicionários. 
E, como nesta zona se encontram os estudantes de ensino secundário em 
grande proporção, procurou-se conseguir que nenhum desses estudantes 
esbarrasse com lacunas ou deficiências graves, no respeitante às matérias dos 
seus estudos, ao consultar o dicionário. [… o dicionário] é o mais vasto, o mais 
desenvolvido de todos os do seu género, o mais correcto e o mais expurgado 
de erros quanto a definições de termos técnicos e científicos. 

O prólogo da sexta edição (1985) aparece com mínimas variações que 
marcamos a negrito:

A Porto Editora apercebeu-se do exposto já em 1952 aquando da 
publicação da 1ª edição do seu Dicionário da Língua Portuguesa e 
decidiu, na medida do possível no nosso país, enfrentar e remediar o mal. 
E assim na 2ª edição de 1956 apresentou com esse fim uma tentativa 
honesta de dicionário geral da Língua Portuguesa que é obra de uma equipa. 
Teve-se em vista… (resto igual).

Em 1994, publica-se a sétima edição; numa nota da editora que acompanha 
um pequeno guia de utilização, pode ler-se:

Mantendo esta obra na categoria de dicionário geral da Língua Portuguesa, 
sem quaisquer tendências para a especialização, e tendo presente que na 
vasta zona do público que habitualmente faz uso de dicionários se situam 
estudantes e professores dos Ensinos Básico e Secundário, procurou-se, 
mais uma vez, ajustar o nível de informação e os termos em que é prestada 
às necessidades dos seus utentes, proporcionando respostas adequadas e 
seguras a quaisquer perguntas que procedam do público que é o seu natural 
destinatário.

A oitava edição, de 1998, diz na nota da editora:

A revisão desta obra vem mais uma vez demonstrar a preocupação de 
actualidade e de rigor que caracterizava já as edições anteriores, acrescida do 
esforço renovado de satisfazer as expectativas dos milhares de utilizadores 
dos Dicionários Editora.
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Já neste século, em 2002, aparece a nona edição e, já nas próximas a nós, 
temos a edição de 2009 redigida segundo o Acordo Ortográfico atual e cuja 
máxima inovação é precisamente essa aplicação (reeditado em 2013). Na 
conhecida nota da editora lemos:

Sempre atenta às necessidades específicas dos utilizadores dos seus 
dicionários, a Porto Editora apresenta uma nova edição do seu Dicionário 
da Língua Portuguesa que regista as alterações introduzidas pelo Acordo 
Ortográfico de 1990, conservando, contudo, as grafias anteriores a esta 
reforma. O objetivo desta obra é oferecer ao utilizador um vasto vocabulário 
e a multiplicidade de informação inerente, bem como as duas grafias 
coexistentes durante o período de transição previsto pelo governo.

Dicionário destinado especialmente aos estudantes, ele abrange, igualmente, 
o âmbito geral. As preocupações com a questão ortográfica são manifestas. Este 
viria a ser atualizado com premissas metalexicográficas modernas, só nos últimos 
anos (edns. em 2014, 2015, 2016 e 2018). 

A nona obra [9] que aqui referenciamos aparece nas livrarias em 1958 com o 
título Dicionário da língua portuguesa: ortoépico, ortográfico, etimológico e arcaico (21cm; 
1612 pp.), de Fernando José da Silva. O prólogo deste dicionário foi escrito por 
Sebastião Pestana e diz assim:

O presente Dicionário da língua portuguesa obedece às normas que se 
exigem para trabalhos deste género: segurança na informação etimológica, 
obediência cêga aos preceitos da vigente Reforma Ortográfica, (de cuja 
unidade só poderão advir benefícios de consolidação para a Lusitanidade 
no mundo), definições claras, e sinonímia fácil e bem referenciada. Para os 
fins a que se destina, especialmente para os estudantes do Ensino Primário e 
Médio, é um esplêndido auxiliar.

Como é facilmente percetível, trata-se de uma obra para os estudantes 
redigida de acordo com a ortografia vigente. 

A décima obra [10], também ela de 1958, é o Dicionário da Língua Portuguesa 
(23cm.), de José Pedro Machado. É um dicionário em sete volumes, que acabou 
de se imprimir em 1971, destinado, sobretudo, à ortografia. Machado é claro 
quanto aos objetivos da sua publicação, afirmando no prólogo que: “Este 
dicionário, se deseja, por um lado, registrar grande parte do léxico português, 
pretende pelo outro fornecer ao consulente informações de natureza ortográfica. 
Tais são os seus principais objectivos”13. 

13 A segunda edição apareceu em 1981 com o nome de Grande Dicionário da Língua 
Portuguesa. 
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Debrucemo-nos agora sobre a décima primeira obra [11]. É o Dicionário da 
língua portuguesa (22cm; 667 pp.), também ele de Machado, publicado em 1960. 
Esclarece no prólogo:

Nunca sabemos a quem e até onde pode chegar um dicionário, seja ele 
grande ou pequeno, rico ou pobre. Este, organizado com o pensamento nos 
alunos dos nossos cursos secundários, não gozará do condão obrigatório de 
os contentar a todos, nem, por outro lado, de impossibilitar a sua utilização 
por pessoas melhor dotadas e apetrechadas.

A diferença que verificamos em relação ao de 952 prende-se com o facto de 
este ser semienciclopédico.

A décima segunda obra [12] é o Novo dicionário compacto da língua portuguesa 
(25cm; 2565 pp.), de José Pedro Machado14, segundo o de Morais Silva (versão 
compacta do [5]). Não há plano da obra. Declaram os editores numa nota inicial:

A 10ª edição do Grande Dicionário da Língua Portuguesa de António 
de Morais Silva, revista, corrigida, muito aumentada e actualizada pelos 
lexicógrafos Profs. Augusto Moreno, Cardoso Júnior e José Pedro Machado 
– obra monumental em 12 volumes, com 12278 páginas, registando 306949 
vocábulos –, é o mais completo repositório da língua portuguesa e também 
a fonte mais segura de esclarecimento ortográfico, ortoépico, filológico e 
morfológico do idioma comum a Portugal e Brasil. O manusseio desses doze 
volumes, embora indispensável aos estudiosos da língua, cria aos menos 
especializados, dificuldades de arrumação e espaço. Pensaram, portanto, os 
editores ser oportuno publicar o mesmo dicionário, sob forma compacta, 
aliviado das abonações, das entradas similares e das flexões verbais, isto é, 
abreviado.

Em 1999, contavam-se já nove edições acompanhadas, todas elas, da mesma 
nota dos editores. Afirma Verdelho (1994) que se trata de uma fraude editorial 
visto que desmerece totalmente a obra original.

Apresentamos, de seguida, a décima terceira obra [13], o Dicionário geral 
luso-brasileiro da língua portuguesa (28cm; 956-955 pp.), de Afonso Zúquete, 
publicado em 1963, que é constituído por dois volumes. Tem um texto 
introdutório, A nossa língua, escrito por Aquilino Ribeiro, sem outro prólogo 
nem plano da obra. É um dicionário clássico, de consulta geral.

Em 1966, foi publicada a décima quarta obra que aqui damos a conhecer 
[14], o Vocabulário da Língua Portuguesa (26cm; 1121 pp.), de Francisco da Luz 

14 Foi publicado outra vez em 1991, por outra editora, o Círculo de Leitores. Os editores 
afirmam: “Com esta nova edição do GddaLP têm os editores a sólida convicção 
de estar prestando um importante serviço ao público português em particular e à 
comunidade lusófona em geral”.
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Rebelo Gonçalves. Trata-se do vocabulário com a nova ortografia; Rebelo 
Gonçalves fora o relator português nas conferências de 1945.

A décima quinta obra [15] é O nosso Dicionário (18cm; 666 pp.), de Alfredo 
Camacho, publicado em 1970. Em 1991, este dicionário viria a conhecer a sua 
décima segunda edição. Nenhuma delas vem acompanhada de prólogo ou nota 
introdutória. É um dicionário para o estudante.

A décima sexta obra [16], publicada em 1973, aparece aqui com o título de 
Lello Universal de 1973. Pode ler-se no prefácio:

A presente obra não é apenas um novo dicionário, mas sim um dicionário 
inteiramente novo. […] obedeceu ao propósito de condensar nos dois 
volumes a matéria duma grande enciclopédia, em que tudo se modifica 
insensivelmente. […]
Toda a gente conhece o prestígio que a Livraria Larousse alcançou, com os 
seus famosos dicionários, largamente espelhados por todo o Globo. É o novo 
LELLO UNIVERSAL feito em moldes semelhantes aos do LAROUSSE 
UNIVERSAL. […] Adoptámos para este Diccionário a ortografia oficial, 
baseados no Acordo Ortográfico Luso-Brasileiro, de 1945.

A obra cumpre os requisitos de um dicionário clássico de consulta, seguindo 
os parâmetros da famosa editora francesa.

Em 1976, é publicada a décima sétima obra [17] da nossa cronologia, o 
Dicionário da Língua Portuguesa (27cm; 678 pp.), da Academia das Ciências de 
Lisboa (edição de Joseph M. Piel, Pina Casteleiro, J. Prado Coelho & José A. 
Teixeira). Leia-se a Nota preliminar, de Jacinto do Prado Coelho:

Todas as academias que integram a Filologia no âmbito das suas actividades 
consideram a elaboração de um Dicionário da Língua entre os deveres 
primaciais. Com efeito, sendo o idioma o espelho fiel da realidade de 
um povo nos mais diversos aspectos (quer dizer, no caso português, o 
documento vivo de uma experiência e de uma criatividade colectivas ao 
longo de mais de oito séculos), constitui ao mesmo tempo para cada um de 
nós o meio em que se configura a visão que temos do mundo e das relações 
humanas – visão partilhada, na medida em que a língua desempenha este 
papel modelador, por outros povos que a aprenderam e adoptaram. E daí 
que, descrevendo-a de modo rigoroso e actual, inculcando uma norma que 
disciplina o seu uso sem lhe discriminar a ductilidade e o poder inventivo, 
um Dicionário-padrão se torne instrumento indispensável tanto de carácter 
pedagógico como de natureza político-cultural.

Fala da tentativa anterior e, sobre a nova, diz: “[o presente criou] condições 
mais adequadas para se levar a cabo a iniciativa, cujo êxito depende agora do 
empenho que nela puserem as entidades oficiais, decerto conscientes do interesse 
nacional que envolve”. Relativamente ao plano do dicionário ele explicita que:
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O presente Dicionário é, fundamentalmente, um dicionário da língua 
portuguesa contemporânea (isto é, dos séculos XIX e XX) literária e 
corrente, embora, atendendo à inexistência de um dicionário da língua 
literária clássica, deva cumulativamente servir para a boa compreensão das 
obras mais relevantes da literatura clássica portuguesa.

A seguir vem detalhado o plano da obra. Dicionário académico que “deveria 
utilizar largamente as autoridades da língua para abonar e concretizar o mais 
possível as acepções, os valores estilísticos e as circunstâncias contextuais do 
emprego”. Nele aparece incorporado um estudo histórico sobre o léxico 
português (Joseph M. Piel), um estudo sobre a distribuição geográfica do léxico 
português (Malaca Casteleiro), um estudo sobre semântica e estilística (J. do 
Prado Coelho) e ainda outro sobre vocabulário científico e técnico (José A. 
Teixeira).

A décima oitava obra [18], publicada em 1985, é a Lexicoteca: moderno dicionário 
da língua portuguesa (27cm.), de Henrique Barbosa. No prefácio pode ler-se:

Cada vez mais se impunha o lançamento de um moderno dicionário da 
língua portuguesa.
Efectivamente, nas sucessivas edições existentes, não se verifica, na maior 
parte delas, a necessária e conveniente actualização da linguagem, de 
forma a satisfazer razoavelmente a premência da consulta que a vida actual 
obriga a utilizar amiudadamente sobre novos termos e suas variantes, os 
quais, os dicionários correntes ou ainda não registam ou imperfeitamente 
revelam. Um dicionário, além de etimológico, deverá ser orotoépico ou de 
correcta pronúncia […]. Em resumo: um prontuário prático de língua, de 
fácil consulta e rápida apreensão, pois não basta apresentar a definição dos 
vocábulos, mas também orientar o modo de exactamente os utilizar o que é 
ensinado por quem ao estudo da língua e sua corrente aplicação tem dado o 
seu saber e dedicação. O EDITOR.

Trata-se de uma obra semienciclopédica.
O décimo nono dicionário que se apresenta [19] é o Dicionário da língua 

portuguesa (19cm; 1071 pp.), publicado pela Fluminense Editora, na coleção 
“Dicionários do estudante”, em 1987. No ano 1992, ia já pela décima segunda 
edição. Nenhuma delas tem prólogo, nem sequer uma simples nota. No entanto, 
podemos facilmente inferir que se dedicam aos estudantes, pela coleção na qual 
se encontram inseridas.

A vigésima obra [20] da nossa lista de dicionários é o Lexillelo: Novo dicionário 
da língua portuguesa (24cm; 5 vols. 3.079 pp.), da Lello & Irmão, publicado em 
1989. Destina-se aos estudantes. O prefácio esclarece que:

Conhecida a necessidade que o homem dos finais do século XX tem em 
interessar-se e conhecer o Mundo que o cerca, perante as transformações 
que se operam aos seus olhos em todos os domínios, quer nas ciências 
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fundamentais quer nas ciências aplicadas e nas ciências humanas, bem 
como no desenvolvimento da educação e da informática, tornava-se uma 
necessidade imperiosa o aparecimento do novo Dicionário Lexilello.

A vigésima primeira obra [21] publicou-se em 1990, o Dicionário do português 
básico (19cm; 1157 pp.), de Mário Vilela. Na introdução lemos:

O Dicionário do Português Básico, obedecendo a um plano essencialmente 
prático, é um manual de consulta e de manejo fácil. Ao elaborarmos este 
dicionário, pretendemos agrupar, num só manual, aspectos linguísticos 
muito diversificados, dando resposta a muitas das dúvidas que se põem 
quotidianamente a todos aqueles que têm o português como língua primeira 
ou como língua segunda.

Quando se refere ao tratamento de cada palavra diz: “faz-se o tratamento 
da palavra, que compreende vários planos: gramática, semântica e léxico”. 
Dicionário de “carácter informativo e formativo”, é destinado, sobretudo, aos 
estudantes e ao público geral.

A vigésima segunda obra [22] foi publicada em 1993. Trata-se da edição fac-
-símile do dicionário da Academia de 1793, o Diccionario da lingoa portugueza. Da 
edição de 1993 retiramos:

[no dicionário] Ao analisarem, porém, os princípios teóricos e metodológicos, 
quase sempre não expressos, mais implícitos, a que obedece a elaboração 
dos dicionários tradicionais, os linguistas descobriram neles o resultado de 
uma profunda reflexão sobre o funcionamento e a estrutura das línguas, em 
especial no domínio lexical e semântico. O dicionário tem como objecto de 
descrição o léxico. Na lexicografia moderna, o dicionário de língua, para se 
tornar mais utilitário e eficiente, terá de ser cada vez mais uma gramática.

Na edição de 1793, salientamos estas palavras em que o caráter normativo 
deste dicionário é bem patente:

Não intenta a Academia dar á luz debaixo deste titulo hum simples 
Vocabulario de palavras Portuguezas; mas fixar em geral no idioma patrio 
(quanto se permite nos existentes) pela autoridade dos nossos melhores 
Escritores, a differença dos significados em seus vocabulos, a variedade de 
seus usos, as suas syntaxes, frases, anomalias, elegências. […] [o dicionario 
quere] até ajudar de hum certo modo a composição, ministrandolhe cópia 
no socorro dos epithetos, na multiplicidade das locuções, e na frequencia dos 
excellentes modêlos da nossa lingoagem, que a tudo, quanto fica referido, 
servem de confirmação.

A nossa vigésima terceira obra [23], publicada em 1995, é o Dicionário 
universal da língua portuguesa: escolar (25cm; 1653 pp.), da Texto Editora. No ano 
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2000, contavam-se já seis edições15. Trata-se de uma obra semienciclopédica. A 
nota do editor diz o seguinte:

Obra colectiva elaborada por uma vasta equipa da Texto Editora, tendo 
como base o texto original de Fernando J. da Silva. Não é um dicionário 
enciclopédico, sim um dicionário universal capaz de apoiar aqueles que nas 
escolas, no trabalho ou no lar utilizam diariamente a língua de Camões. 
Procurou-se que a obra, acessível a um vasto público, pudesse servir estratos 
populacionais mais exigentes, inclusivamente de nível universitário. […] 
Quis-se que este dicionário fizesse jus ao seu nome – Universal – daí 
que, pela primeira vez, um dicionário atenda à universalidade da Língua 
Portuguesa, incluindo os vocábulos do português fundamental usado no 
Brasil e nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Avançando na nossa cronologia, a vigésima quarta obra [24] surge em 1998, 
com o título O meu dicionário da língua portuguesa (17cm; 736 pp.), de Bernardo 
Barrosa. Não tem prólogo, apenas possui uma lista de abreviaturas. Destina-se 
aos estudantes.

A vigésima quinta obra apresentada [25] é o Dicionário Universal Milénio. 
Língua Portuguesa (25cm; 1653 pp.), da Texto Editora, publicada em 199916. É 
uma obra semienciclopédica. Veja-se o que consta da Nota do Editor:

Obra colectiva elaborada por uma vasta equipa da Texto Editora, tendo 
como base o texto original de Fernando J. da Silva. Não é um dicionário 
enciclopédico, sim um dicionário universal capaz de apoiar aqueles que nas 
escolas, no trabalho ou no lar utilizam diariamente a língua de Camões. 
Procurou-se que a obra, acessível a um vasto público, pudesse servir estratos 
populacionais mais exigentes, inclusivamente de nível universitário. Quis-
-se que este dicionário fizesse jus ao seu nome – Universal – daí que, pela 
primeira vez, um dicionário atenda à universalidade da Língua Portuguesa, 
incluindo os vocábulos do português fundamental usado no Brasil e nos 
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

Em 1999, é ainda publicado um outro dicionário cujo título é Língua 
portuguesa: dicionário elementar (30cm; 282 pp.), de Aldónio Gomes. Este dicionário 
aparece aqui como o vigésimo sexto [26] da nossa cronologia e é dedicado aos 
professores e aos alunos:

Este dicionário foi feito para os alunos das terceira e quarta classes (às 
vezes também da quinta classe). Por isso foi organizado a partir deles e em 

15 Em 1998, a Texto Editora publicou uma variante, o Dicionário universal fundamental: 
língua portuguesa (16 cm; 635 pp.). Sem prólogo nem referências ao usuário.

16 Em 2000, publicou-se a variante Dicionário universal língua portuguesa: compacto (13 cm; 
320 pp.).
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função da sua linguagem, do seu momento de aprendizagem de uma língua 
segunda, dos seus interesses. […]
Pronto, aí está o dicionário, que é para os alunos – mas que é também para 
os professores, porque os alunos nesta altura precisam muito de apoio para 
o utilizar.

Segue-se a vigésima sétima obra [27], o Breve dicionário enciclopédico da língua 
portuguesa: revisto e actualizado (24cm; 751 pp.), de Pedro José Machado, publicado, 
ele também, em 1999, um dicionário clássico de consulta geral. Do prólogo, 
salientamos as seguintes palavras:

Este dicionário procura esclarecer dúvidas gerais, responder a interrogações 
com respostas rápidas e o mais claras possível, não aprofundar matérias 
nem assustar com largas considerações […]. Como se verifica, ao preparar 
estas páginas teve-se em vista satisfazer quem eventualmente nelas procure 
encontrar com rapidez e algum proveito o esclarecimento desejado de 
Cultura Geral e de Língua Portuguesa.

Ainda de José Pedro Machado e do mesmo ano, a vigésima oitava obra [28] 
é o Grande Vocabulário da Língua Portuguesa (28cm; 533 pp.). Diz Machado no 
Prefácio: 

Estas páginas pretendem lembrar aos seus eventuais consulentes as 
actualmente preferíveis grafias de vocábulos portugueses. […] Ocorre 
acentuar que a colheita lexical para conseguir estas cerca de 190.000 entradas 
não podia, nem devia, desprezar os registos e a doutrina dos trabalhos 
congéneres de Soares Amora e de Rebelo Gonçalves.

O ano 1999 foi um ano particularmente fértil em publicações de dicionários, 
assim a nossa vigésima nona obra [29] é também deste ano, o Dicionário da Língua 
Portuguesa (21cm; 1585 pp.), de Francisco Torrinha. É o dicionário do Instituto 
Camões baseado no do referido autor cuja primeira edição havia visto a luz em 
1931. Leia-se o prefácio dessa primeira edição:

Desde há muito se nota nas nossas escolas a falta dum dicionário da língua 
portuguesa, que satisfaça primeiramente à ortografia oficial. Destinado às 
escolas, o presente volume tem êsse fim principalmente em tentar contribuir 
para a uniformidade da escrita da nossa língua, satisfazendo dêsse modo aos 
desejos do professorado português, claramente manifestados no congresso 
dos professores dos liceus, realizado em Évora.
Como se destina também ao povo, pareceu-nos de grande utilidade registrar 
[…] aquêles vocábulos estranjeiros que, por necessidade ou moda, são de 
uso muito freqüente.
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Uma edição de 1942 diz: “Destina-se o presente volume ao público em geral 
e, especialmente, aos alunos dos dois primeiros ciclos do ensino secundário”. 
O resto do prefácio fala das regras ortográficas seguidas, atendendo ao acordo 
ortográfico vigente. E na edição de 1999, o prólogo esclarece que: “Esta nova 
edição procurou defender o que é estável, sem, no entanto, esquecer o acessório, 
defender o que é estável, sem descuidar a flexibilidade da língua”.

É do ano de 2001 o Dicionário da língua portuguesa contemporânea da Academia 
das Ciências de Lisboa (25cm; 3809 pp.), que aparece aqui como a nossa trigésima 
obra referenciada [30]. Veja-se a Nota preambular:

O presente Dicionário situa-se na linha dos seus precedentes – o primeiro, 
publicado em 1793, e o segundo, dado à luz em 1976 – os quais, a pesar 
de terem ficado circunscritos à letra A, traçaram, cada um no seu tempo, 
uma metodologia de descrição rigoroso e multifacetada do léxico português, 
assente em fontes documentais copiosas e em princípios verdadeiramente 
inovadores e modelares no quadro da lexicografia europeia.
Esta obra visa, pois, honrar o desígnio inicial da Academia de pôr à disposição 
do público português e, por extensão, de todos os povos que se expressam 
em português, um dicionário da Língua amplo, inovador, rigoroso e 
normalizador do uso vocabular.
Público
O Dicionário da academia destina-se a um público muito vasto que 
compreende:
- todos aqueles cuja cultura requer a consulta frequente de obras deste tipo 
[…]
- todos os que, possuindo conhecimentos gramaticais básicos sobre a língua 
portuguesa, desejam aprofundar esses conhecimentos […]
- todos aqueles que usam a língua portuguesa como instrumento de trabalho 
– professores, tradutores, escritores, jornalistas… – […]
- os alunos de ensino secundário e estudantes do ensino superior […]
- os estudantes mais avançados de português como língua estrangeira ou 
língua segunda […].

Este dicionário apresenta-se com um plano lexicográfico relevante.
A trigésima primeira obra [31] referida neste trabalho data de 2002. Trata-se 

do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (31cm; 6 vols. 3770 pp.), dirigido por 
Antônio Houaiss e seguido por Mauro Selles Villar (ed. mais recente é de 2015). 
Atente-se no que nos diz o prefácio:

Prefácio. Antônio Houaiss
Cremos não ser impertinente reconhecer que, dentro da sua tradição 
lexicográfica própria, a língua portuguesa – a nossa língua e da lusofonia, 
na qual se inserem os usos lingüísticos dos brasileiros, portugueses, 
angolanos, moçambicanos, cabo-verdenses, bissanenses, santomenses e 
quantos aceitam falar à sua imagem, onde quer que estejam – vê-se carente 



Língua portuguesa: história, diversidade e mundos de discurso

63

de um esforço de atualização que honre os lexicógrafos do passado, não 
os abjurando, mas buscando corresponder às necessidades do seu presente. 
E a realidade desse presente é o de uma coletividade numerosa, em que 
se reconhece um percentual por certo excessivo de ágrafos, vale dizer, 
de indivíduos que não dominam a sua expressão escrita, condição que a 
modernidade impõe como exigência da própria cidadania. […] Não se pode 
fugir à evidência de que cada utente da língua é senhor de determinado 
campo limitado do seu universo lexical, mas pode ampliar o seu senhorio na 
medida em que disponha de dicionários com registro seguro e aprofundado 
das outras unidades léxicas que não domina. À proporção que tal senhorio 
da língua aumenta, mais útil se faz o esforço da conscientização da língua 
como um acervo cultural que tem história.
Apresentação. Mauro de Salles Villar
Foi a importância de nossa língua no concerto das de maior curso 
de utilização o que plasmou a necessidade de projetar um dicionário 
abrangente que a fizesse ombrear com o que há de mais moderno no gênero 
pelo mundo. Alegra-nos pensar que nossa equipe talvez haja conseguido 
substancializar grande parte da idéia de início proposta, e que o tenha feito 
bem próximo do que Antônio Houaiss sonhou para este dicionário: um 
espaço de conscientização ecumênica da língua, que possibilitasse também 
a conquista de um novo patamar no desenvolvimento de nossa lexicografia.
Introdução à versão portuguesa. João Malaca Casteleiro

Esta obra é de consulta geral, no seu conceito clássico.
A trigésima segunda obra [32], de 2011, é o Dicionário moderno da língua 

portuguesa: (25cm; 1698 pp.), de João Costa. Leia-se a nota de abertura:

Surge agora o Dicionário Moderno da Língua Portuguesa segundo as normas 
vigentes do Novo Acordo Ortográfico. É fundamental sublinhar, desde já, 
que se trata, efetivamente, de um novo dicionário, redigido e estruturado 
dentro dos parâmetros mais atuais da língua portuguesa, tanto ao nível das 
entradas de novos e numerosos vocábulos antigos e modernos, como da 
introdução de centenas de termos técnicos não registados na maioria dos 
dicionários e ainda brasileirismos, neologismos, gíria e plebismos.

Tem um Epítome de Gramática Portuguesa sobre o Acordo Ortográfico.
Não gostaríamos de acabar sem antes mencionar uma nova tendência na 

lexicografia portuguesa: os dicionários de português língua estrangeira/segunda/
não materna.

Deu-se a conhecer ao público, em 2011 [33], o Dicionário português: ensino 
português no estrangeiro (19cm; 724 pp.), publicado pela Porto Editora. O Acordo 
Ortográfico aparece neste dicionário como elemento de particular relevância.

A Texto Editora publicou, em 2012 [34], o Dicionário de português, língua 
estrangeira (20cm; 681 pp.). Tem uma nota introdutória onde pode ler-se: “[este 
dicionário] constitui uma obra concebida de raiz para os alunos de Língua 
Portuguesa como Língua Estrangeira”.
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O Dicionário ilustrado de português: língua estrangeira, língua segunda, língua não 
materna: QECR, níveis A1-C2 (25cm; 272 pp.), publicado pela Lidel (feito por 
Maria Libéria Matos), surge no ano seguinte [35]. A introdução esclarece que: 
“Como livro de estudo ou de consulta, o Dicionário ilustrado será uma importante 
ferramenta para aqueles que, em Portugal ou no estrangeiro, se dedicam ao 
estudo da língua portuguesa”.

Em 2015, a Porto Editora publicou [36] também um outro dicionário que 
se situa na mesma linha do anterior. Trata-se do Dicionário de português língua não 
materna: iniciação, intermédio e avançado (autoria de Ana Isabel Fernandes, Júlio 
Corda e Margarida Mouta) (28cm; 96 pp.).

Por último, apresentamos uma obra curiosa [37], publicada já em 2016, 
cujo título é Dicionário de português europeu para brasileiros e vice-versa (15cm; 269 
pp.), elaborada por Vitor Barros para a editora Colibri. Na nota introdutória 
pode ler-se: 

O dicionário que agora se edita, e que vem colmatar uma lacuna no 
panorama editorial, tem como principal objetivo dotar os falantes de cada 
uma das variedades da língua portuguesa de um instrumento prático e 
sucinto […] suscetível de aprofundar o conhecimento do outro. Esta 
ferramenta contribuirá certamente para corrigir alguns erros e fantasias que, 
a respeito do vocabulário usado em Portugal e Brasil, grassam na internet e 
que alimentam a ignorância de muitos dos seus usuários. 

No fim deste percurso, resume-se, da seguinte maneira, o ideário exposto 
por cada dicionário no referente ao usuário:

– [16-1976], [21-1793 fac-símile] e [29-2001]; as obras da ‘Academia 
das Ciências de Lisboa’ acabam por ser exatamente o que referia Caldas Aulete, 
em 1881: “um diccionario exclusivamente classico, em que só inserissemos 
os vocabulos abonados pelos mestres da lingua” é trabalho que “pertence ás 
accademias, cujo principal dever consiste em fazer o registo de todos os termos 
nacionaes”.

– [1-1948 bívar], [2-1948 aulete], [3-1948 moreno], [4-1949 
figueiredo], [5-1949 machado], [12-1961 machado], [13-1963 zúquete], [16-
-1973 lello & irmão], [27-1999 machado] e [31-2002 houaiss] são dicionários 
gerais; seguem o conceito clássico de “uso geral de consulta” e “colaborar ao 
prestígio nacional”.

– [6-1952 séguier], [18-1985 barbosa], [23-1995 texto ed.] e [25-1999 
texto ed.] destinam-se a “homens de acção e trabalho” e “para a vida moderna”. 
Trata-se de dicionários semienciclopédicos.

– [28-1999 machado] e [32-2011 costa] são léxicos; vocabulários. 
Presumivelmente, constituem a base lexical de muitos dicionários.

– [10-1958 machado], [14-1966 rebelo] e [29-1999 torrinha] tratam da 
ortografia e são indiretamente destinados a estudantes.
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– [7-1952 machado], [8-1952 porto ed.], [9-1956 silva] [11-1960 
machado], [15-1970 camacho], [19-1987 fluminense ed.], [20-1989 lello & 
irmão], [21-1990 vilela], [24-1998 barrosa], [26-1999 gomes], [33- porto 
ed.], [34- texto ed.], [35- lidel], [36- porto ed.] e [37- colibri] são, claramente, 
dedicados a estudantes e derivam também para uso geral.
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RESUMO:
O presente trabalho tem como objeto a variação de algumas estruturas 
morfossintáticas no português medieval e clássico, a fim de contribuir para 
o corpo de estudos dedicados à gramática histórica do português. Pretende- 
-se dinamizar, a nível da especialidade, a descrição de fenómenos gramaticais 
segundo uma perspetiva pancrónica: a sincronia não é externa à história; a 
diacronia é a combinação de várias sincronias. 
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ABSTRACT:
The present work has as object the variation of some morphosyntactic 
structures in the medieval and classic Portuguese language, in order to 
contribute to the body of studies dedicated to the Portuguese historical 
grammar. The aim is to make the description of grammatical phenomena 
more dynamic, according to a panchronic perspective: synchrony is not 
external to history; diachrony is the combination of multiple synchronies.
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1.  Introdução
O presente trabalho visa descrever a variação de três fenómenos 

morfossintáticos no português medieval e clássico, a fim de, por um lado, se 
poder contribuir para o corpo de estudos existentes na especialidade sobre 
a gramática histórica do português e, por outro, acentuar a importância da 
realização de descrições morfossintáticas do português enquanto uma instituição 
pancrónica. Se em 1916, e talvez partindo de uma conceção linguística 
introspetiva e universal, não se reconhecia um ponto de vista pancrónico na 
análise e descrição de enunciados linguísticos produzidos por falantes de uma 
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língua – “[…] dès qu’on parle de faits particuliers et tangibles, il n’y a pas de 
point de vue panchronique” (Saussure, 1990: 135), as metodologias linguísticas, 
que surgiram a partir de 1926 no âmbito da escola de Praga, têm assinalado 
que “[n]em sincrônica nem diacrônica isoladamente, a língua é um fenômeno 
pancrônico: num mesmo tempo-espaço social e cultural convivem formas antigas 
e formas inovadoras” (Bagno, 2011: 77). 

Para além de ser significativa para a consolidação da gramática histórica do 
português, a realização de descrições morfossintáticas segundo a metodologia 
linguística pancrónica poderá ser um recurso complementar ao esforço em curso 
de sistematização de algumas normas africanas da língua portuguesa, partindo da 
própria língua portuguesa. Assim sendo, e, talvez, sem necessidade de se tributar 
este ou aquele fenómeno morfossintático a outras famílias linguísticas, será 
possível notar que “[e]m nenhum outro domínio da cultura o passado sobrevive 
tanto como na língua” (Coseriu, 1987a: 41).

Com base num acervo textual representativo formado do Corpus 
Informatizado do Português Medieval e do Corpus Davies do Português, serão 
estudados, no presente trabalho, os seguintes fenómenos morfossintáticos: 
sujeito expletivo com os verbos haver e ter, estruturas perifrásticas formadas pelo 
verbo auxiliar estar e a oposição funcional entre a sintaxe dos pronomes ele e lhe. 
Sendo fenómenos já estudados no âmbito da história do português1, pretende-
-se, agora, reanalisá-los segundo a sintaxe funcional de André Martinet e 
Alarcos Llorach por disporem de princípios teóricos e metodológicos capazes de 
descrever a estrutura e os mecanismos de funcionamento interno de línguas de 
vasta expansão histórica e geográfica, como o português, através de enunciados 
produzidos por falantes. A sintaxe funcional a ser adotada no presente trabalho 
“se forma a partir de un estudio sintagmático de la lengua, en diversos corpora 
diferentes diatópica, diastrática y diafásicamente. Deduciendo estructuras, 
relaciones y mecanismos de funcionamiento, se llega a configurar los paradigmas 
correspondientes” (Hernández Alonso, 1996: 33). 

Da sintaxe funcional de André Martinet e Alarcos Llorach se poderá trabalhar 
com os princípios do rendimento funcional, determinação e transposição. O 
princípio do rendimento funcional, usado inicialmente por Martinet (1995: 13) 
para análise e oposição de dados fonológicos, permitirá proceder ao tratamento 
estatístico dos três fenómenos morfossintáticos a estudar, opondo e isolando 
estruturas com maior ou menor produtividade no corpus (no sistema histórico). A 
determinação, princípio que indica a “relação sintáctica constitutiva do sintagma, 
da frase e da função sintáctica” (Santos, 2003: 48), permitirá analisar e descrever as 
relações de hierarquia, dependência e interdependência entre os sintagmas no 
enunciando para uma possível distinção, nas três sincronias do português, entre 
estruturas morfossintáticas nucleares e periféricas, obrigatórias e facultativas. A 
transposição, princípio da sintaxe estrutural de Tesnière (1994: 625), retomado 

1 Sobre a produtividade funcional de ter e haver, importa destacar os trabalhos de Mattos 
e Silva (1995) e Osório (2002).
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e desenvolvido no âmbito do funcionalismo espanhol sobretudo por Gutiérrez 
Ordóñez (1997: 152) e Martínez (1999: 46; 1994: 19), é um mecanismo de 
mudança de categoria de unidades gramaticais cuja operacionalização, nessa 
abordagem, possibilitará compreender e descrever o dinamismo interno de 
estruturas morfossintáticas no português medieval e clássico. Na versão mais 
clássica, a transposição “consiste, pues, en transferir una palabra llena de una 
categoría gramatical a otra categoría gramatical, es decir, en transformar un tipo 
de palabra en otro tipo de palabra” (Tesnière, 1994: 625).

2.  Sincronia, história e variação
No que pode ser considerado o primeiro tratado de linguística geral, 

sincronia refere-se à realidade linguística estática e história (diacronia) à 
realidade linguística evolutiva – “[e]st synchronique tout ce qui se rapporte à 
l’aspect statique de notre science, diachronique tout ce qui a trait aux évolutions” 
(Saussure, 1990: 117). Na realidade estática, não há heterogeneidade linguística. 
A variação e a mudança são inerentes à realidade evolutiva. Na mesma linha, mas 
de modo complementar, os signatários das teses do Círculo de Praga (1970: 17) 
e continuadores encaram a sincronia e a história como realidades indissociáveis, 
e não antitéticas. Desta feita, a descrição de um estádio de uma língua não 
exclui a sua história; é parte integrante da mesma. Aliás, no estudo sistemático 
e funcional de enunciados produzidos por falantes de uma língua, dificilmente 
o presente quebra com o passado: as estruturas correntes permitem conhecer a 
história interna e externa da língua em análise. Da tradição linguística de Praga 
e continuadores:

[..] la descripción sincrónica no puede excluir absolutamente la noción de 
evolución, porque incluso en un sector considerado sincrónicamente existe 
la consciencia del estadio en vías de desaparición, del estadio presente y del 
que está formando (CLP, 1970: 17).

Mas, uma vez que está em jogo a compreensão profunda do fenómeno 
linguístico, deve-se dar lugar na descrição a todas as margens, cuidadosamente 
caracterizadas como relíquias ou como anúncio de futuras estruturas 
(Martinet, 1995: 85). 

Na língua, a antinomia entre sincronia e diacronia (funcionamento e 
“mudança”) não existe, porque a mudança lingüística (construção histórica 
da língua) é, essencialmente, uma modalidade do funcionamento (Coseriu, 
1987b: 143). 

As citações acima, as quais interessam para os objetivos do presente trabalho, 
mostram que, no estudo realista e imanente de uma língua, a oposição entre o eixo 
da simultaneidade (sincronia) e o eixo das sucessões (diacronia) não é linear pelo 
facto de se poder observar heterogeneidade e variação linguística num estádio 
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concreto e funcional de uma língua. A sincronia, afirmava muitas vezes Martinet 
(1971: 14; 1995: 10; 2014: 54), não é uma superfície plana e homogénea; é uma 
realidade dinâmica. Com esta proposta de reposicionamento metodológico, 
Martinet (1995) introduzia, assim, o conceito de sincronia dinâmica em matéria 
de análise e descrição linguística: 

Uma visão dinâmica dos funcionamentos permitirá compreender melhor 
a razão das mudanças que conduziram a esse resultado. Todavia, convirá 
manter a distinção entre sincronia dinâmica, em que se isolam os traços 
divergentes, dos quais finalmente nos abstrairemos para encontrar um 
sistema médio, e panorama diacrónico, que acompanha a evolução da língua 
ao longo dos séculos (Martinet, 1995: 11). 

Nesta conformidade, uma gramática histórica representa o conjunto de 
“sincronias dinâmicas sucessivas de cada língua” (Martinet, 2014: 54). Assim 
sendo, e como síntese liminar do tópico sobre sincronia e história, entende-se, 
por um lado, que i) “descrever um momento de um objeto histórico já é um 
modo de fazer história” (Coseriu, 1979: 235) e ii), por outro, que “[t]anto o plano 
sistemático como o plano histórico ajudam a compreender simultaneamente o 
modus vivendi de uma língua” (Silva & Osório, 2008: 22).

Sendo a variação inerente à dinâmica dos sistemas linguísticos – “[...] 
uma língua muda porque funciona” (Martinet, 1995:49); “[a] língua muda 
justamente porque não está feita, mas, sim, faz-se continuamente pela atividade 
lingüística” (Coseriu, 1979: 63) –, uma sincronia carateriza-se pela existência de 
variantes ou estruturas linguísticas alternativas que se opõem e complementam 
no sistema para a comunicação entre indivíduos de uma comunidade e a 
expressão da vida e do mundo. Em regra, uma variante pode desaparecer ou 
ser estrutural e semanticamente reanalisada, devido ao seu baixo rendimento 
funcional no sistema, ou seja, no funcionamento de uma língua, como o 
português, as “variantes podem permanecer estáveis nos sistemas (as mesmas 
formas continuam se alternando) durante um período curto de tempo ou até 
por séculos, ou podem sofrer mudança, quando uma das formas desaparece” 
(Mollica, 2015: 11). 

No domínio das ciências da linguagem, a variação linguística pode ser 
determinada por fatores externos e internos. Entre os fatores externos, destacam-
-se a história cultural, política, social e económica de uma comunidade, o género, 
a idade e o nível académico-cultural dos falantes, a coabitação e contacto entre 
línguas. A nível interno, e conforme já referiu em 1, a transposição2, conceito 
análogo à gramaticalização, constitui um dos principais fatores da variação 
linguística pelo facto de ser um mecanismo intrínseco ao funcionamento e 

2 Em Tesnière (1994: 625), a transposição é um processo sintagmático de mudança de 
categorias de estruturas sintáticas. Em Gutiérrez Ordóñez (1997: 152) e recentemente 
em Suelela (2019: 47), a transposição é um processo sintagmémico, derivacional ou 
lexical e axiológico, semântico ou significativo.
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dinâmica dos sistemas linguísticos que contribui para a reconversão lexical, 
morfológica, sintática e semântica de estruturas gramaticais. Na terminologia 
coseriana, os fatores internos são denominados fatores do primeiro grau ou 
estruturais, ao passo que os fatores externos são denominados fatores do segundo 
grau, não estruturais ou históricos (cf. Coseriu, 1979: 51).

3.  CIPM e Corpus Davies: a investigação em morfossintaxe histórica 
do português

Os três aspetos morfossintáticos que constituem objeto do presente trabalho, 
serão analisados através de um conjunto representativo de textos formados do 
Corpus Informatizado do Português Medieval (CIPM), um projeto desenvolvido 
pelo Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa. Do CIPM reuniu-
-se um subcorpus de cerca de 625176 palavras, sendo 459920 palavras de textos do 
período arcaico (XIII-XIV)3 e 165256 palavras de textos do período médio (XV 
até à primeira metade do século XVI).

Os dados referentes ao período clássico serão analisados com base no 
Corpus Davies do Português, um projeto concebido pelos professores Mark 
Davies da Universidade Brigham Youg e Michael J. Ferreira da Universidade 
de Geogetown, que reúne textos diversos que vão do século XIII ao século XX, 
porquanto o último texto do Corpus Informatizado do Português Medieval data de 
1548 (primeira metade do século XVI) e o termo a quo do português clássico 
oscila entre 1536 (Castro, 1991: 243) e 1572 (Osório & Martins, 2007: 86), 
primeira e segunda metades do século XVI, respetivamente4. Para apreciação 
geral do corpus do qual se fará a análise dos três fenómenos morfossintáticos, 
veja-se o seguinte Quadro 1:

N.º Texto/Autor Período/Data Fonte

01 Testamento de D. Afonso II Arcaico/1214 CIPM

02 Notícia de Torto Arcaico/1214? CIPM

03 Um documento notarial do Mos-
teiro de Chelas

Arcaico/1290 CIPM

04 Crónica Geral de Espanha Arcaico/Século XIV CIPM

3 Período compreendido entre a produção dos textos fundadores da língua portuguesa 
(Testamento de D. Afonso Henriques 1214; Notícia do Torto 1214) e, seguindo 
Vázquez Cuesta & Mendes da Luz (1971: 184) e Cardeira (2005: 29), a produção da 
prosa histórica, a elevação do trono do Mestre de Avis e a rutura definitiva da unidade 
galego-portuguesa. 

4 Duas datas importantes para o conhecimento da história externa da língua portuguesa: 
1536 é o ano da publicação da Grammatica da lingoagem portuguesa de Fernão de Oliveira, 
da representação do auto Floresta de enganos de Gil Vicente e da morte de Garcia de 
Resende e 1572 o ano da publicação d´Os Lusíadas de Luís de Camões.
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05 Um documento notarial do Mos-
teiro de Chelas

Arcaico Médio/1536 CIPM

06 Carta de Pêro Vaz de Caminha Arcaico Médio/1500 CIPM

07 Crónica del Rei dom Joham da boa 
maneira parte I/Fernão Lopes

Arcaico Médio/Sé-
culo XVI

CIPM

08 Cartas/António Vieira Clássico/1626-1692 Corpus Davies

09 Casamento Perfeito/Diogo de Paiva 
de Andrade

Clássico/1630 Corpus Davies

10 Anais de D. João II/Frei Luís de 
Sousa

Clássico/1631 Corpus Davies

11 Discursos Vários Políticos/Manuel de 
Severim de Faria

Clássico/1631 Corpus Davies

12 Epanaphora politica primeira/Fran-
cisco Manuel de Melo

Clássico/1637 Corpus Davies

13 Relação de tudo o que passou na felice 
aclamação do mui alto e mui poderoso 
Rei Dom João o IV, nosso senhor

Clássico/1638 Corpus Davies

14 Apolo/Francisco Manuel de Melo Clássico/1640? Corpus Davies

15 Cartas Espirituais/Antonio Chagas Clássico/1665 Corpus Davies

16 Gazeta, em que se relatam as novas 
todas

Clássico/1642 Corpus Davies

17 Sermons/António Vieira Clássico/1667 Corpus Davies

18 Nova Floresta/Manuel Bernardes Clássico/1688 Corpus Davies

19 Cartas de José/ Cunha Brochado Clássico/1690-1700 Corpus Davies

20 Frutas do Brasil/Frei Antonio do 
Rosario

Clássico/1702 Corpus Davies

21 Tratado de sciencia Caba, ou Noticia 
da arte cabalística/Francisco Manuel 
de Melo

Clássico/1724 Corpus Davies

22 História da América Portuguesa Clássico/1730 Corpus Davies

23 Academia Universal/Manuel Consci-
ência

Clássico/1732 Corpus Davies

Quadro 1: Textos medievais e clássicos

Os dois corpora, CIPM e Davies, são fundamentais para o conhecimento 
dos textos fundadores do português e aconselháveis a investigadores que se 
interessem pelo estudo da morfossintaxe histórica da língua portuguesa. Além 
destes, há outros projetos de textos informatizados desenvolvidos em Portugal 
(Corpus de Referência do Português Contemporâneo, Citem Público, Corpus 
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África) e no Brasil (Corpus Diacrónico do Português, Corpus de Araraquara de 
São Carlos, Banco do Português), importantes para a elaboração de gramáticas 
históricas do português. Nas próximas secções, será feita a descrição de cada um 
dos três fenómenos morfossintáticos que constituem o objeto desse trabalho. 

4.  Sujeito expletivo com haver e ter 
As línguas consideradas de sujeito nulo, como o português, dispõem de 

várias estratégias de indeterminação do discurso. O sujeito expletivo, também 
denominado impessoal, vazio ou aparente na tradição gramatical luso-brasileira, 
é uma estratégia de indeterminação do sujeito sem realização lexical. Na cadeia 
de relações de determinação sintática, é um atualizador morfológico do núcleo 
da enunciação. Fora da cadeia de determinação sintática, o sujeito expletivo 
– escrevem Carrilho (2005: 11) e Raposo (2013a: 355) –, é um constituinte 
com valor de um pronome pessoal, não referencial e de significação vaga ou 
arbitrária: “A fairly usual notion of expletive thus applies to elements that (i) 
have pronominal status; and are otherwise characterized by their (ii) non- 
-referentiality; and (iii) semantic vacuity” (Carrilho, 2005: 11).

Na tradição gramatical luso-brasileira, o sujeito expletivo é típico de verbos 
impessoais caraterizados pelo facto de não selecionarem argumento externo. 
Na tradição gramatical francesa e espanhola, estes verbos denominam-se 
monovalentes (Tesnière, 1994: 413) ou unipessoais (Alarcos Llorach, 1994: 270) 
dos quais fazem parte a subclasse dos verbos i) atmosféricos (como em (1a)), o ii) 
verbo haver com o valor de existência (como em (1b)) ou tempo decorrido, os iii) 
verbos ser, fazer e ir quando designam tempo decorrido (Cunha e Cintra, 2014: 
168) e iv) a subclasse dos verbos de elevação (como em (1c)) que representam 
“um pequeno número de predicadores da oração subordinante cujo membro 
mais típico é o verbo parecer” (Barbosa e Raposo, 2013: 1950):

1) a. Chove torrencialmente (Duarte, 2003: 282).
 b. Há três janelas na sala (Idem).
 c. Parece que as meninas estão doentes (Raposo, 2013: 355).

Em estruturas expletivas (1b), haver é um verbo pleno, e não auxiliar. É 
sabido que os verbos auxiliares ajudam os verbos plenos “a exprimir os differentes 
modos de existencia, ou começada, ou continuada, ou acabada, em que se 
póde considerar qualquer objecto, ou acção” (Barboza, 1822: 192). Durante 
os primeiros períodos da história do português, o verbo haver era uma variante 
lexical e semântica do verbo ter em estruturas com sujeito expletivo, contendo 
valores cumulativos de existência (2) e posse (3) (cf. Martins, 2016):

2) a. E em Molyna ouve hu~a cidade antiga a que chamava~ Bareçuca 
e em que ouve edifficios antigos muy maravilhosos (Crónica Geral de 
Espanha, XIV).
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 b. […] ao longo dela ha mujtas palmas nom mujto altas em que ha 
muito boos palmjtos (Carta de Pêro de Vaz Caminha, 1500).

3) a. E domingo, 22 do dito mês, às dez horas mais ou menos, houvemos 
vista das ilhas de Cabo Verde (Carta de Pêro de Vaz Caminha, 1500).

 b. Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! 
(Idem).

Foram, igualmente, observadas ocorrências do verbo haver como variante do 
verbo ter em estruturas de sujeito explícito: 

4) a. E este logar ouve este nome daquella grande cidade de Cartago 
d’Affrica que pobrou a raynha Dido, segundo co~ta~ as estórias 
(Crónica Geral de Espanha, XIV).

 b. Falaaeo cõ dom Joham Meestre dAvis que ha tamanha razzom de sse 
doer da desomrra […] (Crónica del Rei dom Joham da boa maneira parte I, 
XVI).

Terá sido desse valor cumulativo de haver (existência e posse) que, no 
português arcaico e médio, não houvesse distinção formal entre há de e ter de 
(ha de, ouve de e avya de) na expressão de necessidade, dever ou obrigação. Nos 
enunciados infra da Crónica Geral de Espanha, há de (5a) é equivalente a ter de (5b): 

5) a. E mais me vallerya, Senhor, de me dares morte que esta vida que 
passo, ca a morte, hu~a vez, ligeira he de passar. Mas que~ ha de 
passar grande tormenta cada dya, esto he mais que morte (Crónica 
Geral de Espanha, XIV).

 b. […] quamdo ho ouve de poer em obra, temendosse da Rainha, que 
tiinha elRei de Castella por sua parte, que lhe podia depois aazar sua 
desomrra e morte (Crónica Geral de Espanha, XIV).

No português clássico, já foi notória a distinção formal entre há de e ter de, 
conforme se pode aduzir do contraste entre os enunciados de (5) e os seguintes 
enunciados do Padre António Vieira: i) “e só é bem que cuide e me alegre das 
ocasiões que V. S.ª tem de o lograr muito grande” (Padre António Vieira. Cartas 
1626-1629)5; ii) “O meu coração não tem que oferecer de novo a V. S.ª” (Idem). 

A locução ter de, atualmente alternada por ter que, ocorre no sistema como 
uma inovação e variante léxico-semântica de enunciados formados pela terceira 
pessoa do singular do verbo haver. Apesar de continuar a ser uma variante, esta 
inovação terá marcado, a partir do período clássico, uma rutura (situação de uma 
possível irreversibilidade) com a forma anterior na estrutura múltipla6 da língua 
portuguesa. A partir deste momento, terá ocorrido a transição de uma sincronia a 
outra, da sincronia dinâmica à diacronia enquanto duas realidades indissociáveis 

5 Do Corpus Davies do Português. 
6 Expressão tomada de Clairis (2008: 22).
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e intrínsecas ao funcionamento das línguas, sendo, portanto, certo que i) “[…] 
não será diacronia enquanto as mudanças verificadas forem reversíveis, enquanto 
se encontrarem evoluções que em nada impeçam o voltar atrás” (Martinet, 1995: 
50); ii) “[a] descrição e a história da língua situam-se, ambas, no nível histórico 
da linguagem e constituem juntas a lingüística histórica (estudo das línguas)” 
(Coseriu, 1979: 236). 

No português contemporâneo, as locuções haver de e ter de podem ser 
alternadas por haver que e ter que, embora, em certas normas nacionais, haja maior 
preferência a forma infinitiva precedida do transpositor que: “Em vez de ter de 
ou haver de + infinitivo, usa-se ainda, mais modernamente, ter de ou haver que + 
infinitivo: tenho que estudar” (Bechara, 2009: 232). 

5.  Estruturas perifrásticas com o verbo auxiliar estar
As estruturas perifrásticas são formadas por um verbo auxiliar e um verbo 

pleno ou principal. O auxiliar é o verbo modal, temporal e aspetual. O principal 
é o verbo argumental, portador de valência ou restrições funcionais da estrutura 
perifrástica. Em português, segundo propõe Raposo (2013b: 1224), há cinco 
tipos de verbos auxiliares: i) auxiliar perfeito (ter); ii) auxiliar passivo (ser); iii) 
auxiliares temporais (ir, haver (de)); iv) auxiliares aspetuais (estar (a), também 
denominado auxiliar progressivo; andar (a); chegar (a); começar (a)) e v) auxiliares 
modais (poder, dever, ter (de/que), haver (de)). Estes verbos têm certas restrições 
funcionais, i.e., não selecionam argumentos, orações finitas introduzidas pela 
conjunção que e não se combinam com um verbo infinitivo flexionado (Raposo, 
2013: 1231).

Nesta secção, serão objeto de análise os verbos auxiliares aspetuais por 
se pretender estudar o comportamento aspetual e sintático do verbo estar no 
português medieval e clássico. O interesse pela descrição do aspeto verbal é de 
longa tradição na historiografia gramatical portuguesa. Ao afirmar em 1822 que os 
verbos auxiliares contribuíam para a formação da linguagem composta, indicando 
três estados de existência (incoativo, continuativo e completivo), Jeronymo 
Soares Barboza (1822: 195) acentuava, na primeira gramática portuguesa da 
linha de Port-Royal, a importância da descrição do aspeto verbal em estruturas 
perifrásticas, fenómeno já por si referido como a quinta ideia acessória do verbo, 
depois do sujeito, número, modo e tempo (cf. Barboza, 1822: 191).

Semanticamente, o verbo aspetual estar é [+] progressivo e [+] episódico. 
Os predicados episódicos são aqueles que “descrevem propriedades transitórias 
de indivíduos, ligadas a porções espacial e temporalmente delimitadas da sua 
vida e suscetíveis de mudança frequente” (Cunha, 2013: 595). Do ponto de vista 
estrutural, tem duas variantes, sendo uma formada pela preposição a + infinitivo 
do verbo pleno e outra pelo gerúndio do verbo pleno. Opõem-se, assim, no 
sistema do português duas variantes de construções perifrásticas formadas 
pelo verbo auxiliar aspetual estar: perifrásticas aspetuais infinitivas de estar e 
perifrásticas aspetuais gerundivas de estar. As duas variantes são aspetualmente 
[+] progressivas e [+] episódicas.
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No corpus estudado do português medieval e clássico, foi observado o uso 
alternado entre estruturas perifrásticas aspetuais gerundivas de estar e estruturas 
perifrásticas aspetuais infinitivas de estar, apesar de as gerundivas terem sido as 
mais produtivas no sistema, conforme o seguinte Quadro 2:

Período Estar + infinitivo Percentagem Estar + gerúndio Percentagem 

Arcaico 04 57 14 27

Arcaico Médio 0 0 07 13

Clássico 03 43 31 60

Quadro 2: Textos medievais e clássicos

Os dados constantes do Quadro 2 são ilustradores de que, nos últimos três 
períodos da história do português, as estruturas perifrásticas gerundivas de estar 
eram a variante estável, porém em concorrência com a sua variante instável, as 
estruturas perifrásticas infinitivas de estar. Entre essas variantes, não há diferenças 
significativas, porquanto ambas são [+] progressivas e [+] episódicas:

6) a. Que estamos fazemdo? (Crónica del Rei dom Joham da boa maneira 
parte I, XVI).

 b. Que parecia que o mesmo Deus nos estava dizendo que era já 
chegada (Relação de tudo o que passou na felice aclamação do mui alto e mui 
poderoso Rei Dom João o IV, nosso senhor, 1638).

 c. Liduvina estava vendo dentro também no rio com elas (Francisco 
Saraiva de Sousa, Báculo pastoral de flores, 1624).

7) a. Gonçallo Gonçalvez, o meor dos iffantes, estava ainda por 
escabeçar (Crónica Geral de Espanha, XIV).

 b. […] tudo o que à sua conta estava fazer pera bem daquele contrato 
(Frei Luís de Sousa, Anais de D. Joao III, 1631).

 c. […] e se lhe satisfizesse o que constasse se lhe estava a dever, 
porquanto me fazia queixa o dito Manoel de Mendonça […] (Diario do 
Conde de Zarzedas, XVII).

Considerando a existência de duas zonas (nuclear e periférica) na sintaxe 
de uma língua – “[p]or coerência metodológica, é necessário distinguir uma 
zona central, que estará sob a influência directa do núcleo central, e uma zona 
periférica, geralmente facultativa para a construção da mensagem” (Clairis, 2008: 
87) –, pode considerar-se que no português medieval e clássico as diferenças 
entre as estruturas perifrásticas gerundivas e infinitivas de estar são de natureza 
sintática, e não significativa: as gerundivas situavam-se no domínio da sintaxe 
nuclear, primária ou obrigatória da língua portuguesa; as infinitivas situavam-se 
no domínio da sintaxe periférica, secundária ou facultativa da língua portuguesa. 
Em português, como em francês e espanhol, são periféricas, acessórias, marginais 
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ou facultativas as estruturas linguísticas “não centrais, não necessárias à definição 
específica de todas as línguas” (Mounin, 1975: 65). 

No português medieval e clássico, as estruturas perifrásticas gerundivas 
eram as unidades linguísticas e discursivas centrais para a expressão de estados 
progressivos e episódicos com o verbo aspetual estar, ao passo que as equivalentes 
infinitivas eram as unidades linguísticas não centrais, portanto, facultativas. 
Ao tornar-se uma língua pluricêntrica com o fenómeno da expansão marítima 
e fruto do princípio do dinamismo inerente às línguas naturais, as estruturas 
perifrásticas gerundivas de estar tornaram-se em unidades linguísticas nucleares 
na norma do português brasileiro e unidades linguísticas periféricas na norma 
do português europeu. De modo inverso, as estruturas perifrásticas infinitivas 
de estar tornaram-se em unidades linguísticas nucleares na norma do português 
europeu e periféricas na norma do português brasileiro.

6.  Da sintaxe dos pronomes ele e lhe
Na nossa literatura gramatical, faz-se uma distinção funcional entre 

pronomes pessoais nominativos ou de sujeito e pronomes pessoais oblíquos 
ou de complementos. O quadro dos pronomes nominativos é composto por 
formas fortes (eu, tu, você, ele; nós, vós, vocês, eles) não precedidas de preposição. 
O quadro dos pronomes oblíquos é composto por formas fracas e fortes. Em 
regra, as formas fracas não são precedidas de qualquer preposição e, a julgar pela 
função sintática que exercem na frase, podem ser: i) monofuncionais, as quais 
se subdividem em acusativas (o, a; os; as) e dativas (lhe, lhes) e ii) bifuncionais, as 
quais podem desempenhar simultaneamente a função de complemento direto ou 
indireto (me, te; nos, vos)7. As formas pronominais oblíquas fortes são precedidas 
de preposição e podem desempenhar várias funções sintáticas (complemento 
indireto, complemento oblíquo8 e de adjunto adverbial). Esse quadro sintático 
dos pronomes pessoais remonta à tradição gramatical portuguesa oitocentista:

Eu, e Tu são sempre sujeitos em qualquer oração, como também Nós, Vós, 
Elle, Elles, Ella, Ellas, quando não tem preposição antes (Barboza, 1822: 156).
Os complementos Objectivos, e ao mesmo tempo Terminativos, chamados 
Accusativos e Dativos do Pessoal Eu, são Me para o Singular, e Nos (ambos 
com e e o pequeno) para o Plural; do Pessoal Tu são Te para o Singular e Vos 
para o Plural (ambos com e e o pequeno); e do Plural Reciproco da III.ª 
Pessoa se (Barboza, 1822: 153). 

Vários estudos sobre a morfossintaxe histórica do português têm 
demonstrado que o quadro sintático dos pronomes pessoais, descrito no 
desenvolvimento precedente, nunca terá sido regular. Em corpora de diferentes 

7 Exclui-se deste quadro o clítico se pelo facto de, em situações de emprego real do 
português, raramente ocorrer como um pronome oblíquo. 

8 Denominado complemento relativo na nomenclatura gramatical brasileira. 
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períodos da língua portuguesa, registam-se formas pronominais nominativas 
((08)-(09)) adjacentes a núcleos predicativos acusativos:

8) a. E, segundo como elle pode fazer, asanhouse aynda mais co~tra por 
que e~vyava~ Pompeo a tantos feytos e nu~ca e~vyava~ elle (Crónica 
Geral de Espanha, XIV).

 b. Hecio, andando assy antre os e~miigos e preguntando muy 
esforçadamente por Torismundo, conhoceu el os e~miigos e elles 
conheceron elle (Crónica Geral de Espanha, XIV) 

 c. Empero diz aquy o arcebispo do~ Rodrigo e outrossy dom Lucas de 
Tuy, que acorda com elle, que ante mataro~ elle que ne~ hu~u~ dos 
outros cavalleiros (Crónica Geral de Espanha, XIV).

9) a. Com o trato e prática dos cafres começou o Sousa a enganar-se e a 
entrar em esperanças de conseguir melhor hospício e deliberou-se a 
esperar ali até que viesse certo mercador de Sofala, exortandõo os cafres 
com grandes eficácias para que continuasse firme nessa resoluçao. 
Enviou ele a pedir ao Rei que lhe assinasse algum alojamento (Manuel 
Consciência, Academia Universal, 1732).

 b. Foi esta embaixada de tanto agrado àquela cúria, como o mostrou 
o pastor universal da Igreja, recolhendo com amorosos júbilos ao 
seu rebanho as fiéis e constantes ovelhas lusitanas, que tantos anos 
nao admitiram ele e os seus antecessores, em maior crédito da nossa 
constancia na religiao católica e da obediência dos nossos monarcas tao 
[…] (Rocha Pita, História da américa portuguesa, 1730).

Em vez de frases, optou-se pela referência de excertos textuais propriamente 
ditos para permitir desambiguar o valor sintático do pronome ele, visto que, no 
português medieval e clássico, a inversão do sujeito pronominal era categórica. 
Nos enunciados em questão, o pronome ele é uma variante e um correlato 
sintático das formas pronominais átonas acusativas o, a; os, as. Por conseguinte, 
um número considerável de enunciados (14 ocorrências) permitiu voltar a 
registar a ocorrência do pronome lhe como objeto direto, sendo, portanto, uma 
variante morfossintática dos pronomes átonos acusativos (me, te, o; nos, vos, os). 
Conforme ilustram os seguintes enunciados da Crónica Geral de Espanha e da 
Carta de Pêro Vaz de Caminha: 

10) a. […] e o Meestre lhe deffemdeo que o nom fezesse; e ell nom curou 
em esto de sua defesa (Crónica del Rei dom Joham da boa maneira parte I, 
XVI).

 b. […] e passamdo per amte a porta dhuu~ alfageme, violhe teer 
huu~a espada muito limpa e bem corregida, e Tomouha na maão e 
pregumtoulhe se lhe corregeria assi huu~a sua (Crónica del Rei dom 
Joham da boa maneira parte I, XVI).

 c. […] pardos todos nuus sem nhuu~a cousa que lhes cobrise suas 
vergonhas (Carta de Pêro Vaz de Caminha, 1500).
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A alternância funcional entre ele e lhe acusativos e as formas pronominais 
fracas ainda é corrente no Brasil (Mattos e Silva, 2013: 152, Bagno, 2008: 
41, Suelela, 2017: 75) e em Angola (Suelela, 2019:31), inclusive na imprensa 
escrita (em jornais de maior tiragem e divulgação nacional como O Globo e o 
Jornal de Angola). Nos enunciados estudados ((8-10)), houve uma reconversão 
sintática dos pronomes pessoais ele e lhe fruto do fenómeno de transposição 
sintática e das relações de determinação primária que estabelecem com o 
núcleo da enunciação. Disso se poderá aduzir que, na dinâmica funcional 
de uma língua, a transposição sintática é um fenómeno transversal a todas as 
unidades da primeira articulação. Se “[e]n otras ocasiones el cambio adopta 
diferente sentido: un verbo transitivo pasa a la clase de los verbos intransitivos” 
(Gutiérrez Ordóñez, 1997: 153), os pronomes pessoais podem igualmente 
mudar de classe sintática: migrar de nominativos a oblíquos. O inverso também 
já se observou na história do português: o clítico se nominativo migrou de 
pronome oblíquo a nominativo, antes visto unicamente como pronome de 
complemento (Barboza, 1822: 153).

7.  Conclusão
O português é uma língua pluricêntrica desde o século XV. Por isso, nos 

vários tópicos do trabalho que agora se encerra, ressaltou-se a importância de 
se promoverem estudos que o descrevam como uma instituição pancrónica. 
Os resultados que surgirão desses estudos poderão contribuir para a revisão 
e consolidação da gramática histórica do português e para o conhecimento e 
sistematização das normas nacionais do português falado e escrito em África, 
reduzindo a crescente tendência de se tributarem a outras famílias linguísticas 
estruturas internas ao português. 

Também se ressaltou a importância de se proceder à descrição estrutural 
do português com base em enunciados produzidos por falantes, a fim de se 
evitar a introspeção e manipulação de resultados. Foi à luz desse preceito 
que se formou do Corpus Informatizado do Português Medieval e do Corpus 
Davies do Português um acervo textual representativo (cerca de 625176 
palavras). Os três fenómenos morfossintáticos atestados nesse acervo textual 
foram analisados segundo princípios teóricos e metodológicos da sintaxe 
da linguística estrutural e funcional francesa e espanhola. Assim, e visando 
complementar o corpo de estudos existentes sobre a gramática histórica da 
língua portuguesa, assinalou-se que, no português medieval e clássico, as 
construções perifrásticas gerundivas e infinitivas de estar tinham diferenças 
sintáticas, e não semânticas: as construções gerundivas situavam-se na 
cadeia de enunciação primária, i.e., eram unidades linguísticas obrigatórias; 
as construções infinitivas situavam-se na cadeia de enunciação secundária, 
i.e., eram unidades linguísticas facultativas. No português atual, o que era 
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primário até ao século XVIII passou a ser secundário em Portugal e o que era 
secundário passou a ser primário no Brasil.
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RESUMO:
A gramática sempre ocupou no decurso do tempo um papel de relevo, mas 
em textos programáticos esse relevo não foi sempre o mesmo: por vezes a 
gramática ocupou um lugar central, outras vezes um lugar mais periférico, 
destacando-se uma significativa desvalorização da gramática, em Portugal, 
depois de 1974. Este é o principal escopo deste texto demonstrando que 
esta valorização ou desvalorização do papel da gramática surge associada a 
diferentes conceções da disciplina de Língua Portuguesa/Português ou do 
próprio processo de ensino-aprendizagem, influenciadas sobretudo por 
fatores de ordem política e ideológica. Dar-se-á relevo especial à tentativa da 
reabilitação da gramática por parte de linguistas, de investigadores da literatura, 
da cultura e da didática da língua que ocorreu nesse período temporal.

Palavras-chave: gramática; ensino; programas; língua portuguesa.

ABSTRACT:
Grammar has always played a prominent role over time, but in programmatic 
texts that prominence has not always been the same: grammar either occupied 
a central place, or a more peripheral place, with a significant devaluation of 
grammar being evident in Portugal after 1974. This is the main scope of 
this text, showing that this valorisation or devaluation of the grammar role 
emerges associated with different conceptions of the Portuguese Language 
subject or with the teaching-learning process itself, influenced mainly by 
factors of political and ideological order. Special emphasis will be given to the 
attempt to rehabilitate grammar by linguists, literature, culture and language 
didactics researchers that took place during this time period.

Keywords: grammar; teaching; programs; Portuguese language.
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1.  Introdução
Apesar de a gramática ter sofrido uma desvalorização num momento 

relativamente próximo da nossa história e da história da gramática, procuraremos 
comprovar, no texto que agora se apresenta, uma tentativa recente de reabilitação 
da gramática, presente quer nos textos oficiais quer no discurso de investigadores 
da linguística, da literatura, da cultura e da didática da língua que, preocupados 
com o ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa/Português, têm defendido 
publicamente a urgência da inserção da gramática como um conteúdo 
fundamental da aula de língua materna, pelas mais diversas razões. Entre elas 
destacamos o reconhecimento de que o conhecimento da gramática contribui 
para um maior domínio da língua, desenvolve a competência linguística e 
a competência comunicativa, contribuindo, desta forma, para uma melhor 
integração social e profissional dos cidadãos, para o sucesso educativo, dada a 
transversalidade da disciplina, para a mestria linguística, para a melhoria dos 
níveis de literacia dos portugueses, para a maior facilidade na aprendizagem da 
língua estrangeira, para uma maior realização pessoal e para facilitar níveis de 
desenvolvimento cognitivo superiores.

O relevo que deve ser dado à gramática nos programas de Língua Portuguesa/
Português, tem sido alvo de diversas reflexões no decurso do tempo. Autores 
como Seixo (1985), Assunção (1997), Assunção & Rei (1997), Brito (1999), 
Reis & Adragão (1990) Vilela (1993), Castro (1989, 1990, 1995, 2005), (Barbeiro 
(1991, 1993, 1999), Figueiredo (1999, 2005, 2008), Brito (1999), Sousa (2000), 
Duarte (1991, 1997, 2001), Costa (2008), entre muitos outros, já apresentaram 
alguma reflexão sobre esta temática.

2.  Enquadramento legal e reabilitação do ensino da gramática
O direito de todos os cidadãos à educação é reconhecido na Lei de Bases do 

Sistema Educativo, Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, logo no artigo 1º, ponto 2: 
“O sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito 
à educação, que se exprime pela garantia de uma permanente ação formativa 
orientada para favorecer o desenvolvimento global da personalidade, o progresso 
social e a democratização da sociedade”. O artigo 2º, no primeiro ponto, sublinha 
que “Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura, nos termos da 
Constituição da República” e, no ponto dois, acrescenta que “é da especial 
responsabilidade do estado promover a democratização do ensino, garantindo 
o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 
escolares”.

Após a declaração da universalidade, obrigatoriedade e duração do Ensino 
Básico pelo artigo 6º (“O ensino básico é universal, obrigatório e gratuito 
e tem a duração de nove anos”), são referidos os seus objetivos, no artigo 7º. 
Interessa-nos particularmente a intenção expressa de democratização do ensino, 
universalidade e obrigatoriedade, pois isso conduziu à massificação do ensino 
e ao alargamento da escolaridade básica a mais alunos e por mais tempo. Mas 
acentuou-se, também, a heterogeneidade social, cultural, linguística, económica. 
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O sistema educativo tinha de oferecer a esta população uma formação linguística 
que lhe permitisse o crescimento linguístico, o desenvolvimento da competência 
linguística e da competência comunicativa, bases fundamentais de um sucesso 
escolar, profissional e social. Assim, às alterações introduzidas pela Lei de Bases 
do Sistema Educativo sucederam-se alterações ao nível da estrutura curricular 
e dos Programas para o Ensino Básico. A escolaridade obrigatória passa para 12 
anos, em 2012, com a publicação do decreto-lei 176/2012, de 2 de agosto.

Os novos Programas de Língua Portuguesa definem o desenho do currículo 
como um “currículo em espiral, que repete e que alarga progressivamente 
conteúdos e processos de operacionalização e que permite a passagem gradual 
de um conhecimento empírico, simples e concreto, para um conhecimento mais 
elaborado, complexo e conceptualizado” (1998: 9-10). E, se é verdade que qualquer 
falante possui um conhecimento implícito da sua língua materna, que adquire 
de forma natural e espontânea, no seio familiar e no meio social envolvente, 
interessa ver que tipo de ensino explícito ou formal da língua portuguesa é 
proposto por estes programas, mesmo sabendo que a heterogeneidade linguística 
e cultural dos alunos vai condicionar o acesso e o domínio da norma padrão e 
da mestria linguística, objetivos fundamentais do ensino da Língua Portuguesa.

O Programa prevê que “a reflexão sobre o funcionamento da língua 
acompanhe e favoreça o desenvolvimento das competências dos alunos nos 
três domínios”1 (ouvir/falar, ler e escrever), que constituem os conteúdos 
nucleares, como se lê no volume II (p. 56), onde se visualiza o peso relativo de 
cada conteúdo na disciplina, constituindo o peso atribuído ao funcionamento 
da língua um indicador de menoridade relativamente ao dos outros três, não 
constituindo, portanto, um dos “conteúdos nucleares”. Refere-se, ainda, como 
deve processar-se essa reflexão na aula e o texto é de tal forma elucidativo que 
optámos por transcrevê-lo, apesar da sua extensão:

Não é impondo um conjunto de comportamentos linguísticos e de regras 
independentes e ensináveis isoladamente que os alunos desenvolvem a 
sua capacidade discursiva. No entanto, a gramática, enquanto exercício 
de observação e de aperfeiçoamento dos discursos e de estruturação de 
conhecimentos linguísticos funcionais, permite regular e consolidar 
progressivamente a expressão pessoal nas suas realizações orais e escritas. A 
reflexão gramatical deverá ocorrer oportunamente no âmbito de estratégias 
pedagógicas orientadas para a resolução de problemas linguísticos: - 
manifestados pelos alunos em intervenções orais, na interpretação ou no 
aperfeiçoamento de textos; - antecipados pelo professor a partir de debates, 
de leitura de obras, de textos produzidos pelos alunos. Aponta-se para um 
percurso integrado de comunicação oral e escrita e de reflexão sobre a 
língua. Tal pressupõe que os alunos experimentem funcional e ludicamente 
várias formas diferentes de dizer as mesmas coisas, se sirvam dos seus erros 
e inadequações para descobrir regularidades e irregularidades da língua. A 

1 Volume II, p. 9.
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multiplicidade de práticas de análise e de reflexão sobre as falas, sobre a 
escrita e sobre a leitura deverá permitir a tomada de consciência progressiva 
da estrutura e do funcionamento da língua e conduzir à sistematização 
oportuna de regularidades observadas. […] A nomenclatura a explicitar, em 
cada ano, encontra-se indicada entre parêntesis nos processos e níveis de 
operacionalização (1998: 48).

Enunciando alguns aspetos específicos da Didática da Língua Portuguesa 
relativos aos vários domínios, podemos ler o seguinte, no que se refere à análise 
e reflexão sobre a língua: 

O estudo de determinados aspectos do funcionamento da língua a 
introduzir em cada um dos anos pode ser objecto de pesquisa em gramáticas, 
dicionários ou prontuários…, realizada na própria aula, em trabalho de 
pares de alunos ou de pequenos grupos. O treino necessário à interiorização 
e ao conhecimento reflectido de regras de funcionamento da língua 
pode efectuar-se pela resolução, individual ou em grupos, de exercícios 
gramaticais autocorrectivos, eventualmente de carácter lúdico (1998: 67).

Em estudo realizado por Sim-Sim, Duarte e Ferraz, intitulado A Língua 
Materna na Educação Básica. Competências Nucleares e Níveis de Desempenho 
e publicado pelo Ministério da Educação em 1997, texto que a Diretora 
do Departamento de Educação Básica em “Nota Prévia” classifica como 
“instrumentos de trabalho, pontos de apoio à prática dos professores”, tecem-
-se importantes considerações sobre o ensino da língua materna. Este estudo, 
apresentando a chancela do Ministério da Educação e tendo sido enviado a 
todas as escolas do 1º, 2º e 3º ciclos pelo Departamento da Educação Básica, 
constitui-se, assim, como discurso oficial e, portanto, como discurso regulador, 
reconcetualizando o ensino da Língua Portuguesa/Português. Procurámos 
detetar eventuais desfasamentos relativamente aos textos programáticos no que 
respeita à reflexão sobre o funcionamento da língua. 

A primeira consideração a tecer é a de que este domínio foi erguido à altura 
dos outros três, falando-se não em “conteúdos nucleares” mas em “competências 
nucleares”2, passando agora a ser cinco as competências nucleares a desenvolver 
na aula de língua materna: “a compreensão do oral e a leitura, a expressão 
oral e a expressão escrita, e o conhecimento explícito, que alimenta 
especificamente cada uma das quatro outras competências” (1997: 12). 

Define-se “conhecimento explícito” como “a progressiva consciencialização 
e sistematização do conhecimento implícito no uso da língua” (1997: 30) e 
explica-se o papel primordial da língua materna no desenvolvimento pessoal 
e social e na comunicação, como meio de expressão do pensamento e das 
aprendizagens escolares. Assim, defende-se que “é desejável que, ao longo da 

2 As autoras definem competência como “um saber-em-uso radicado numa capacidade, 
cujo domínio envolve treino e ensino formal” (1997: 12).
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educação básica, os alunos aprendam “coisas” sobre ela, tal como aprendem 
“coisas” sobre a matéria e a energia, a vida, as sociedades humanas ou os climas” 
(1997: 30-31).

Mas afirma-se também que o conhecimento explícito da língua serve 
propósitos instrumentais: relativamente às restantes aprendizagens escolarizadas 
no domínio da língua materna – domínio do português padrão, leitura e escrita:

(...) a consciencialização do conhecimento implícito facilita a referência aos 
conteúdos a trabalhar, ajuda os alunos a descobrirem as regras gramaticais 
que usam (e as que devem usar) e permite a identificação rápida das 
dificuldades que manifestam no uso que fazem da língua. Por outro lado, a 
consciência linguística desenvolvida na língua materna pode com proveito 
ser capitalizada na aprendizagem das línguas estrangeiras curriculares. 
Acresce que, se o ensino do conhecimento explícito for concebido 
como uma actividade de descoberta […], exigindo dos alunos treino de 
observação, classificação de dados e formulação de generalizações quanto ao 
comportamento dos mesmos, ele constituirá uma excelente propedêutica 
à atitude de rigor na observação e compreensão do real exigida noutras 
disciplinas curriculares. Assim, na perspectiva da educação básica, é função 
da escola promover o desenvolvimento da consciência linguística dos alunos 
com o grau de sistematização necessário para que possam mobilizá-la com 
objectivos estritamente cognitivos e com objectivos instrumentais (1997: 
31, sublinhado nosso).

A obra define, no capítulo 3º, os princípios orientadores do ensino da língua 
materna. E defende-se o uso da mesma metalinguagem ao longo de todo o 
Ensino Básico, pois entende-se que apenas desse modo poderão ser asseguradas 
a sequencialidade e a sedimentação das competências (1997: 40).

Um outro estudo publicado pelo Ministério da Educação – Departamento 
do Ensino Secundário, em 1998, é da autoria de Assunção & Rei. Um dos livros, 
intitulado Gramática. Material de Apoio, foi também enviado às escolas como 
resultado do Projecto Falar (Formação de Acompanhantes Locais: Aprendizagem 
em Rede), promovido pelo D.E.S. e pela Associação de Professores de Português. 
O Diretor do D.E.S. afirma na “Nota Prévia” que se pretende, com esta iniciativa, 
“a criação de uma ‘rede’ nacional de recursos humanos e materiais que contribua 
para a atualização e a autoformação dos professores de Português”. Por tudo isto, 
podemos considerar que este texto também aparece aos olhos dos professores 
como traduzindo a ideologia oficial, adquirindo, por isso, autoridade.

O primeiro ponto desse estudo é suficientemente explícito para 
compreendermos que se trata da tentativa de reabilitação da gramática na 
aula de língua materna: desde logo o título (“Da necessidade da gramática na 
escola”), passando pelo restante conteúdo. Destacam-se algumas afirmações 
que nos permitem concluir do lugar central que se atribui à reflexão sobre o 
funcionamento da língua na aula de Língua Portuguesa e das suas causas. 
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A expressão sublinhada, no final da citação, permite deduzir sobre o método 
utilizado no ensino-aprendizagem dos conteúdos gramaticais:

Não há língua, nem falante de língua materna ou estrangeira, que possa 
prescindir da gramática como formulação explícita do seu funcionamento. 
Todo aquele que deseje estudar uma língua em profundidade terá que 
passar pela gramática, considerada como um conjunto de normas, 
reflexo de uma prática muito diversificada. […] o ensino/aprendizagem 
do Português só poderá vingar com a ajuda de uma gramática explícita e 
normativa. 
Conhecer e analisar uma língua é conhecer e analisar o código que a 
enforma, as suas componentes e as múltiplas relações que se estabelecem 
entre si em cada um dos subsistemas. […] um dos pilares fundamentais 
que constitui a base fundamental para a aprendizagem da língua materna, 
do ensino do 1º ciclo ao universitário, é a gramática. […] A gramática 
não ensina a falar, ensina a reflectir sobre a fala e, por conseguinte, pode 
ajudar a falar melhor. A gramática ensina a ler e só com a gramática se 
pode escrever com correcção. A gramática reflecte sobre os elementos 
que constituem a língua, a sua organização e o funcionamento desses 
elementos. […] a gramática ajuda a sistematizar e a aperfeiçoar o domínio 
da expressão linguística. A competência gramatical permite reconhecer 
e produzir correctamente todos os enunciados discursivos, significando 
estes o discurso como sequência organizada, o domínio da combinação 
dos aspectos de coerência e coesão textuais e o estabelecimento de relações 
conceptuais, lexicais e estruturais, quer a nível da fala, quer da escrita. 
Quer isto dizer que a competência comunicativa é parte integrante da 
competência gramatical. A gramática contribui, assim, não só para o ensino/
aprendizagem da língua, mas também para formar cidadãos e cidadãs 
comunicativamente competentes […]. O estudo da sintaxe desenvolve 
a lógica, o raciocínio, e neste sentido a gramática é uma verdadeira 
matemática. A reflexão sobre o funcionamento da língua constitui um 
meio de aumentar a auto-confiança linguística dos alunos, que é a porta 
dos saberes para todas as outras disciplinas curriculares […]. E a gramática 
da língua deve ser ensinada como uma arte, como um ponto de chegada, 
não de partida. […] Os alunos aprenderão gramática em interacção com 
a língua, em trabalho individual ou em grupo, e reflectirão sobre um 
aspecto concreto da língua, sendo eles próprios a explicitarem a regra do 
uso (1998: 9-11, sublinhado nosso).

Um outro texto disponível no portal da DGIDC3, que apresentava 
também a base de dados da terminologia linguística revista, designava-se 
“Orientações Didácticas para o Trabalho do Funcionamento da Língua em 
Sala de Aula”, da autoria de Figueiredo & Oliveira, foi introduzida em Março 
de 2008 e ficou disponível para consulta pública até final do mês de Abril de 

3 Em http://sitio.dgidc.min-edu.pt/PressReleases/Paginas/TLEBSbasedados.aspx.
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20084. Neste documento procedia-se à distribuição dos conteúdos referentes ao 
funcionamento da língua por ciclo e por nível de ensino. Afirmava-se que:

(...) o conhecimento explícito da língua é transversal às competências de 
compreensão e de expressão do oral, de leitura e de expressão escrita. É nesse 
pressuposto que deve ser feita a leitura do documento que agora se apresenta. 
Este documento actualiza os conteúdos de Funcionamento da Língua 
definidos pelo Currículo Nacional do Ensino Básico e pelos programas, à 
luz dos termos propostos pela revisão da Terminologia Linguística para os 
Ensinos Básico e Secundário, não propondo mais conteúdos a trabalhar por 
ciclo/nível de ensino do que os determinados pelos documentos já em vigor 
(2008: 3).

Também se procede a uma distribuição dos conteúdos por ciclo/nível e sobre 
o momento propício para a explicitação da terminologia gramatical diz-se que:

(...) o termo faz parte da metalinguagem do professor e será explicitado 
aos alunos quando estes dominarem o conceito; o símbolo o anuncia que, 
sem querer a explicitação do termo, o professor poderá abordar o conceito 
subjacente ou implicado em termos/processos linguísticos relacionados. 
Nos ciclos/níveis sequentes, haverá lugar para tal explicitação (2008: 3, 
sublinhado nosso).

Os autores destas “orientações didácticas” afirmam ainda que as novas 
orientações educativas terão de se “articular na renovação e na inovação do ensino 
da língua, no equilíbrio e na progressão entre os conteúdos e seu funcionamento, 
sejam estes de carácter declarativo ou processual” (2008: 2).

Atualmente, no sítio da DGIDC, encontra-se um e-espaço designado por 
“GramáTICª.pt”5, coordenado por Viegas & Cabral. Também aqui é visível a 
reabilitação da gramática: o sítio disponibiliza materiais didáticos em linha, textos 
e documentos para consulta, bem como fóruns temáticos para esclarecimento de 
dúvidas de carácter científico e pedagógico no domínio do conhecimento explícito 
da língua. Trata-se de um espaço destinado a professores, mas apresenta um sítio 
especificamente destinado aos pais e encarregados de educação: “O sítio dos 
pais”6. O sítio tem quatro espaços: “Experimente!”, “A Gramática”; “Dúvidas?” e 
“Reflictamos”. É um convite para pais e encarregados de educação participarem 
mais ativamente na aprendizagem que os seus filhos/educandos fazem da língua 
portuguesa. No ponto “A Gramática”, abrindo a página correspondente, podemos 
ler o seguinte: “Como ajudar os filhos a estudar português e a saber como 

4 Encontra-se em http://sitio.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Paginas/Consultapublica.
aspx.

5 Em http://www.dgidc.min-edu.pt/TLEBS/GramaTICa/3_ficha_tecnica.htm, consultado 
em 2009.

6 Cf. http://www.dgidc.min-edu.pt/TLEBS/GramaTICa/index_pais.html.
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funciona a língua”, seguindo-se o enunciado “saber como funciona o português 
é o caminho mais directo para ter bom desempenho nas outras disciplinas. O 
estudo da gramática leva ao conhecimento do funcionamento da língua, um 
factor de sucesso escolar”. 

Assim, o estudo da gramática é erigido como condição para alcançar o sucesso 
educativo. Afirma-se ainda que diversas investigações realizadas em diferentes 
países e com alunos de várias idades e níveis de escolaridade têm provado que 
assim acontece e que existe também uma correlação entre o domínio da língua 
materna e a aprendizagem da língua estrangeira:

(...) conhecer como funciona a língua, isto é, ter um conhecimento 
explícito da língua é uma condição de sucesso na aprendizagem da leitura 
e da escrita, na capacidade de ser um falante competente no discurso oral, 
informal e formal, um leitor fluente e um escritor experiente. Uma vez 
que um bom nível de desempenho nestas competências se conta entre os 
mais importantes factores de sucesso escolar, o conhecimento explícito da 
língua é, indirectamente, uma das condições de sucesso escolar em outras 
disciplinas. Por outro lado sabe-se que uma aprendizagem bem sucedida das 
línguas estrangeiras depende do domínio que se tem de conceitos gramaticais 
básicos e da capacidade de reflectir sobre a própria língua (Duarte, 1998: 9).

Este texto de Duarte, também publicado pelo Ministério da Educação, 
evidencia a importância que, hoje, os textos oficiais atribuem ao estudo da 
gramática. 

A revisão da terminologia linguística é justificada com base neste relevo e na 
necessidade de introduzir termos e domínios mais operatórios para o trabalho em 
sala de aula do que os propostos pela Nomenclatura Gramatical Portuguesa de 1967, 
como se lê no Relatório sobre a TLEBS7, que é apresentada como um “dicionário 
terminológico para uso pelos docentes dos ensinos básico e secundário, com 
uma função reguladora de termos e conceitos sobre funcionamento da língua de 
forma a acabar com a deriva terminológica”.

Segundo este texto, os futuros programas e outros documentos orientadores 
que já estão em elaboração ou, neste momento, já elaborados e homologados, 
desde Março de 2009, deverão remeter para a consulta deste documento, sempre 
que se trate de termos e de conceitos do funcionamento da língua. No período 
de transição entre os atuais e os futuros programas, no entanto, disponibilizaram 
um documento didático que apresenta os conteúdos de funcionamento da língua 
a trabalhar por ciclo e que faz a ligação entre termos e conceitos e os programas 
em vigor. 

De acordo com este mesmo documento, a formação de professores está em 
curso, com a primeira fase de formação intitulada “O Trabalho do Funcionamento 
da Língua em Sala de Aula e a Terminologia Linguística”. 

7 Cf. http://sitio.dgidc.min-edu.pt/linguaportuguesa/Paginas/RELATORIOTLEBS.aspx.
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Todos estes documentos mostram que tem havido uma tentativa de 
reabilitação da gramática, durante muitos anos relegada para segundo plano, 
como prova a consideração dos textos programáticos ainda atualmente em 
vigor, uma vez que no ano letivo 2010/2011 entraram em vigor os programas 
homologados. O reconhecimento da importância do desenvolvimento da 
competência comunicativa, da língua em ação (o ler, escrever, ouvir e falar, com 
adequação e propriedade) levou, erradamente, ao esquecimento da necessidade 
do estudo sobre o funcionamento da língua para conquistar a mestria linguística, 
um saber reflexivo e crítico, que possibilite não só a eficaz produção e receção de 
textos orais e escritos, mas também a fruição mais consciente e a criatividade, a 
análise mais rigorosa pelo conhecimento da metalinguagem.

Para além disso, com a universalidade do ensino obrigatório e a 
heterogeneidade em termos de público-alvo, considerou-se a gramática um 
conteúdo difícil, responsável pelo insucesso da disciplina, ou então censurou-
se o “desvirtuar” da literariedade dos textos pela análise exaustiva, em termos 
de funcionamento da língua, a que eram sujeitos, ou porque, simplesmente, 
a formação dos professores já não lhes dava a segurança e os conhecimentos 
necessários nesse domínio, ou porque os alunos normalmente não gostam, e, 
portanto, decide-se dar mais do mesmo (leitura e interpretação de texto), … enfim, 
a verdade é que o estudo do funcionamento da língua se tornou um conteúdo 
cada vez menos presente nas aulas de língua materna, como depreendemos das 
palavras de Reis & Adragão na obra Didáctica do Português (1990: 63):

O ensino da gramática é considerado por muitos professores como o 
essencial da disciplina de língua; outros consideram-no um mal necessário, 
um conjunto de items [sic] que é preciso cumprir a qualquer preço. Para 
os alunos, a gramática é frequentemente objecto de terror, quando não é 
ignorada e preterida em favor da interpretação, da composição, até da 
explanação de temas extralinguísticos.

Em 1997, o estado do ensino da gramática não era melhor: Assunção, na obra 
Gramática e Gramatologia (1997: 29-30) denuncia, num retrato negro, mas fiel, que:

A nível da gramática, os programas actuais não servem para nada. A palavra 
gramática nunca aparece num programa de língua […]. Os programas 
apresentam o Funcionamento da Língua, não em forma de conteúdos 
[…], mas em termos de objectivos operacionais. As designações de uma 
gramática normativa são esquecidas, a falta de nomenclaturas gramaticais, 
acrescidas por um sem número de manuais, onde aparecem gramáticas 
várias e onde reina uma certa confusão, melhor seriam os manuais se não 
as apresentassem, as muitas gramáticas publicadas sem critérios de rigor e 
cientificidade, tudo em função do lucro fácil, e que são o suporte de ensino, 
e o olhar impávido e sereno com que os ministros da educação e alguns 
linguistas olharam e olham o panorama, levaram a que, cada vez menos, se 
reflicta sobre o funcionamento da língua.
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Face a este cenário de crise no ensino-aprendizagem da língua, linguistas, 
literatos didatas da língua pugnaram pela urgência da valorização e do trabalho 
efetivo da gramática nas aulas de Língua Portuguesa/Português e apontaram as 
inúmeras vantagens deste estudo.

F. Fonseca & J. Fonseca alertaram, já em 1976, para os perigos da 
subalternidade que a gramática e a reflexão sobre o funcionamento da língua 
apresentavam nos programas da disciplina de língua materna logo após o 25 de 
Abril. Para estes autores, “a aula de Português é antes de tudo aula de língua” 
(1976, citado em Fonseca, F.I, 1994). A mesma teoria percorre vários textos onde 
estes linguistas refletem sobre o ensino da língua materna. Em 1990 escrevem: 
“a aula de Português é sempre aula de língua, de linguagem, de comunicação” 
(1990: 153), pelo que se torna necessário a “abertura crítica da aula de Português 
à pluralidade dos discursos”, na dupla perspetiva da emissão e da receção em 
interação numa dada situação/contexto. Neste sentido,

(...) a aula de Português será o lugar da avaliação dos discursos, nas suas 
dimensões explícitas e implícitas – dos discursos que em cada momento 
se actualizam e dos que, produzidos em algum momento passado, nos 
chegam materialmente fixados. Na pluralidade dos discursos inscrevem-se 
não somente os discursos levados à aula como também os discursos que no 
seio dela se produzem. Cabem aí o discurso escrito mas também o oral, o 
literário mas igualmente o não literário. […]. O estudo do texto na aula de 
Português será, assim, o estudo da especificidade dos discursos em articulação 
com as situações que os suscitam. […]. Produção e análise de discursos 
constituirão, pois, as actividades básicas na aula de língua materna (1990: 
154-155).

F. Fonseca (1994: 121) reitera esta ideia, afirmando que a própria língua 
deve ser “instituída em objecto de estudo e análise e também de fruição”.

Em 1997, Assunção (1997: 36-37) afirmava que, embora o estudo da 
língua não se limitasse somente à gramática, o seu ensino-aprendizagem era 
fundamental e elencava sete argumentos em defesa do ensino da gramática e do 
seu contributo para o enriquecimento do ensino-aprendizagem da língua:

Na aprendizagem do português […] o ensino da gramática […] ocupa um 
lugar fundamental. Todo o professor deve ter a gramática como ponto de 
referência já que ela fornece ao aluno, de uma forma consciente e consistente, 
as características da língua. Em caso contrário, tudo se poderá precipitar no 
abismo da ignorância […]. E a gramática da língua deve ser ensinada como 
uma arte, como um ponto de chegada, não de partida. 

E em 1998, em artigo publicado na revista Palavras (“A gramática e o ensino da 
língua portuguesa, L.M./L.E”), chama a atenção para a urgência da constituição de 
uma terminologia gramatical que, sendo científica, “possibilite a todos os docentes 
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e aprendentes, quer de L.M. quer de L.E., a utilização de uma nomenclatura 
clara e objectiva” (1998b: 37), já que as frequentes mudanças terminológicas 
implicam reaprendizagens constantes, o descrédito da própria aprendizagem e 
conduzem a dificuldades de ensino e aprendizagem da língua. E acrescenta ainda 
que “o ensino/aprendizagem do português só poderá vingar com a ajuda de uma 
gramática explícita e normativa” pois “conhecer e analisar uma língua é conhecer 
e analisar o código que a enforma, as suas componentes e as múltiplas relações 
que se estabelecem entre si em cada um dos subsistemas” (1998: 40), reiterando as 
inúmeras vantagens do estudo da gramática (1998: 41-42). 

Numa comunicação proferida num Encontro da Associação Portuguesa 
de Linguística em 1997, em Vila Real, Assunção contrastou a situação atual do 
ensino da gramática com a sua importância histórica, salientando que já os antigos 
romanos ensinavam a gramática da língua latina e que já João de Barros, Amaro 
de Reboredo, Contador de Argote e António Félix Mendes tinham pugnado 
pelo ensino da língua portuguesa, tendo Reis Lobato reconhecido no estudo da 
gramática as vantagens de se falar a língua com correção e de se perceber o seu 
funcionamento e o funcionamento das línguas estrangeiras, ficando assim os 
alunos melhor preparados para aprenderem com muita facilidade outra língua 
qualquer. 

Ainda no Estado Novo, a gramática foi sempre considerada fundamental, 
como se depreende da leitura do Decreto-Lei publicado a 1 de Abril de 1928, 
citado por Assunção: “…antes de tudo e acima de tudo, o conhecimento da nossa 
língua e da sua gramática, do nosso povo e da nossa pátria” (Assunção, 1998a: 
24). Nos programas de 1926, 1948 e 1968 “a gramática é sempre tida como 
fundamental”, como refere Assunção (1998a: 25). Mas o período pós-25 de Abril 
alterou completamente este cenário, o que motivou várias tomadas de posição de 
figuras públicas no sentido de se reabilitar o ensino da gramática, nomeadamente 
através de uma publicação surgida em 1983, intitulada Estão a Assassinar o Português, 
onde se clama pelo ensino da gramática da língua portuguesa, pela formação 
adequada de professores competentes e conhecedores do funcionamento da 
língua, pela necessidade de união de esforços da parte das Universidades e do 
Ministério da Educação no sentido de reabilitar a gramática.

Assunção & Rei, em Gramática (1998: 9) apresentam a gramática como um 
dos pilares fundamentais do domínio da língua materna e afirmam que:

Não há língua […] que possa prescindir da gramática como formulação 
explícita do seu funcionamento. Todo aquele que deseje estudar uma 
língua em profundidade terá que passar pela gramática […], um dos pilares 
fundamentais que constitui a base fundamental para a aprendizagem da 
língua materna, do ensino do 1º ciclo ao universitário, é a gramática. 

Castro & Sousa, no texto “A gramática no ensino do português: estatuto 
e funções”, consideram que a gramática tem uma importância fundamental 
na aprendizagem do Português porque a língua é um sistema primário de 
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modelização do mundo e “a reflexão sobre a língua e os estudos linguísticos 
torna os falantes mais aptos nos seus desempenhos verbais, isto é, a consciência 
gramatical de uma língua é um momento necessário à própria prática dessa 
língua, a todos os níveis do seu uso” (1989: 127). 

Castro analisou os processos de constituição e transmissão da gramática 
escolar8 em diversos textos constitutivos da disciplina. Concluiu que prevalece 
uma perspetiva instrumental na apresentação da gramática, já que se relaciona 
frequentemente a aquisição de conhecimentos formais sobre a língua com a 
regulação da compreensão e produção discursiva, excluindo outras perspetivas 
igualmente importantes como “a promoção autónoma do conhecimento 
sobre aspectos do funcionamento da língua”, independente da sua capacidade 
de regulação sobre os usos da linguagem, e a “promoção da aquisição de 
metalinguagens, instrumentos indispensáveis à apreensão de um dos objectos 
centrais da disciplina” (1995: 223). 

Barbeiro (1993: 110) aponta, também, outras funções que podem relacionar-
se com a aquisição de conhecimentos gramaticais para além do seu carácter 
instrumental: “o conhecimento gramatical não tem apenas a função de superar 
eventuais falhas, mas pode vir acrescentar algo qualitativo, pode abrir novas 
perspectivas ao sujeito em termos de criatividade e uso”. Por isso a importância 
que este conhecimento reveste.

A atribuição de “funções de largo espectro”9 ao ensino-aprendizagem da 
gramática não significa que se valorize demasiado o conhecimento linguístico. 
O estudo das práticas e conceções dos professores de Português relativas à 
transmissão da informação linguística no âmbito da disciplina levado a cabo por 
Castro permitiu concluir que os professores dedicam um tempo considerável 
das suas práticas à transmissão explícita de conhecimentos linguísticos, que essas 
práticas ocorrem preferencialmente a partir de um texto escrito ou de produções 
dos alunos, mas também que os alunos manifestam “atitudes negativas para 
com os conhecimentos linguísticos” (Castro, 1995: 433), o que “motiva, por 
parte dos professores, a adopção de estratégias específicas, orientadas para a 
transmissão velada da informação” (id., ibidem). Isto traduz “uma desvalorização 
do conhecimento [linguístico] enquanto objecto” da disciplina, segundo Castro 
(1995: 435), privilegiando-se a perspetiva instrumental ou utilitária. 

Mas ensinar gramática é importante, já que, como sublinha Vilela (1993: 144):

(...) a gramática ensina o uso correcto da língua, ensina a pensar de 
modo lógico, forma o espírito, fornece um conjunto de conceitos para se 
compreender o fenómeno “linguagem”, problematiza a norma linguística, 
melhora a capacidade de expressão escrita, serve de muleta para compreender 
textos difíceis, aprofunda e aperfeiçoa a capacidade de comunicação. 

8 Trabalho publicado em 1995: Para a Análise do Discurso Pedagógico. Constituição e 
Transmissão da Gramática Escolar.

9 A expressão é utilizada por Rui Vieira de Castro (1995: 435).
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Brito propõe que se conceba a gramática como “descrição do conhecimento 
linguístico dos sujeitos falantes a vários níveis (fonético, fonológico, morfológico, 
sintáctico, semântico, pragmático)”, se faça do ensino e aprendizagem da 
gramática “um objectivo importante por si mesmo, embora adequadamente 
articulado com a escrita e a leitura” e se conduza a aprendizagem gramatical 
“como uma actividade de raciocínio e de descoberta” (1999: 261).

Para Reis & Adragão (1990: 82), “o ensino da gramática [servirá] sobretudo, 
para dar ao aluno a possibilidade de utilização da sua língua em toda a sua 
extensão e possibilidades”; e Lamas (1992: 29) também defende que “o ensino 
da gramática deve, pois, ser integrado em actividades globais, combinado com 
a expressão oral, a leitura e a produção escrita; nestas actividades, a gramática 
estará sempre implicada porque nelas o estudo e o manejar da língua são uma 
constante”. Acrescenta ainda que “o aluno sentirá, assim, que a gramática 
lhe é útil, lhe permite forjar a sua própria língua, manejá-la com correcção e 
apropriação”, destacando a dimensão instrumental do ensino da gramática. 

3. Conclusão
A crise que se instalou, sobretudo pós-25 de Abril de 1974, no ensino da 

gramática tem tido sérios reflexos até aos nossos dias. Já em 1983, Seixo se referia 
ao “escândalo do ensino do Português”, referenciando alguns dos problemas que 
Costa (2008) recentemente invocou e sistematizou. Casteleiro, em 1987, alertava 
para o desfasamento dos conteúdos ensinados na Universidade e os conteúdos 
programáticos que os professores teriam de lecionar, interrogando-se com que 
linguística se estava a formar professores de Língua Portuguesa. Esta preocupação 
é também de Matos (1996) que analisa os pontos fracos e fortes da licenciatura 
da sua Universidade, denunciando a falta de exigência e de rigor e o nível de 
conhecimentos sobre o funcionamento da língua progressivamente mais baixo, 
quer à entrada quer à saída da Universidade. Efetivamente, este diagnóstico 
foi confirmado por Costa (2008: 159) que apontou cinco causas que têm 
contribuído para que não se ensine gramática: “(i) formação inicial e contínua 
dos professores; (ii) peso da gramática nas provas de exame; (iii) instabilidade 
terminológica; (iv) metodologias de ensino da gramática; (v) articulação entre os 
conteúdos de gramática e as restantes competências”. 

Consideramos que os manuais escolares, cuja configuração tem sofrido 
muitas alterações (de tal forma que já se inscreve nos textos normativos oficiais, 
como ficou comprovado noutro momento do trabalho), também têm contribuído 
para esta subalternização da gramática, pois têm procurado integrar “o essencial” 
dos conteúdos da disciplina, criando a ilusão de completude e de autossuficiência 
e dedicando à gramática um lugar de segundo nível, frequentemente no final 
ou num “satélite” (caderno de atividades), em vez de abordar os conteúdos 
contextualizados e em articulação com as outras competências, como 
demonstram estudos como os de Barbeiro (1999), Figueiredo (1999), Sousa 
(2000), entre outros.
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Quanto às metodologias de abordagem da gramática propostas por alguns 
textos de que falámos, pudemos constatar que predomina uma abordagem a 
partir da análise do uso e das manifestações da língua (sobretudo escritas) para a 
sistematização das regras no final, embora certos textos programáticos também 
considerem a possibilidade do percurso inverso (da explicitação da norma para 
a sua exercitação), mas esta forma de abordagem é referida em muito menor 
quantidade.

No respeitante, aos materiais associados ao ensino-aprendizagem da 
gramática, verificámos que alguns textos programáticos consideraram o uso do 
compêndio de gramática ou da gramática descritiva da língua como obrigatório 
e importante, outros apenas os indicavam como materiais de consulta, outros 
ainda proibiam o seu uso, podendo estabelecer-se um paralelo entre estas opções 
e a maior ou menor valorização da gramática nos textos programáticos.

No caso específico do ensino-aprendizagem da gramática da Língua 
Portuguesa/ do Português, estes fatores têm vindo frequentemente a ser 
invocados, sobretudo a necessidade de investir na formação de professores para 
uma renovação pedagógico-didática, atendendo aos resultados desastrosos dos 
nossos alunos nos testes de literacia. Face a esta prolongada situação de crise no 
ensino da gramática, relacionada também com alguns textos programáticos que, 
se não a motivaram por si só, também nada fizeram para inverter essa situação, 
várias têm sido as vozes que se têm feito ouvir no sentido de uma reabilitação da 
gramática e do reconhecimento da importância do seu domínio.

O panorama presentemente é péssimo: em Portugal há professores 
licenciados, sobretudo a partir de Bolonha, que não adquiriram na sua formação 
graduada e de mestrado profissionalizante, competências linguísticas sólidas para 
poderem ensinar gramática porque só ensina quem sabe o que vai ensinar.
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RESUMO:
Desde que Platão, em A República, atribuiu aos contos uma importância 
fundamental para educar os homens em imaginação, ficou bem marcada a 
importância desta forma breve do género narrativo, que viria a ser objeto de 
estudo de várias disciplinas científicas, sem que, no entanto, apresentassem 
dados objetivos, rigorosos e sistematizados sobre os mesmos.
Na impossibilidade de obtermos esses resultados dos sentimentos e das 
emoções que os contos continuam a transmitir, pretendemos, com este 
estudo fazer uma análise das classes de palavras utilizadas nessas obras. 
Tomando como base o constructo teórico da Linguística de Corpus, 
utilizaremos o programa NOOJ para o tratamento e análise. Estas novas e 
cada vez mais completa formas de atuar a nível linguístico, diferentes das que 
até hoje foram utilizadas, permitem analisar as classes de palavras dos contos 
da tradição oral portuguesa, algumas das suas particularidades e extrair 
resultados objetivos sobre a riqueza vocabular dos contos. Para cumprirmos 
este desiderato, faremos breves considerações teóricas, explicitaremos a 
metodologia que utilizamos e apresentaremos os resultados obtidos. 

Palavras-chave: contos; léxico; linguística de Corpus; Nooj; classes de palavras.

ABSTRACT:
Since Plato, in The Republic, attributed a fundamental importance to tales for 
educating men in imagination, the importance of this brief form belonging 
to the narrative genre, which would come to be studied in several scientific 
disciplines, has been well established, albeit without a presentation of 
objective, rigorous and systematized data. Due to the impossibility of 
obtaining the results of feelings and emotions such tales continue to 
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transmit, with this study we intend to undertake an analysis of the word 
classes used in such works. Based on the theoretical construct of Corpus 
Linguistics, we will use the NOOJ program for treatment and analysis. It is 
a new and increasingly more complete way of acting at the linguistic level, 
unlike those that have been applied up to now, allowing us to analyze the 
word classes in tales of the Portuguese oral tradition, highlighting some 
of their particularities and extracting objective results on the vocabulary 
wealth of such tales. In order to accomplish this goal, we will make some 
brief theoretical considerations, explain the applied methodology and 
present the results obtained. 

Keywords: tales; lexicon; corpus linguistics; Nooj; word classes. 

Introdução
Com as palavras nos construímos e nos damos a conhecer. É também com 

palavras que revelamos ao mundo o ser que somos. Os contos “revelam-se” também, 
e essencialmente, pelas palavras utilizadas e pela frequência com que ocorrem: “a 
linguagem é um sistema probabilístico, cuja face mais notável é a frequência do 
uso das palavras […]. A frequência de uso (alta, baixa, intermediária), atributo 
inseparável da palavra, pois revela a sua ocorrência observada, tem um papel 
definidor da palavra, fornecendo um traço tão inseparável quanto o sentido” 
(Sardinha, 2004: 162).

Graeme Kennedy, em An Introduction to Corpus Linguístics, reconhece o 
contributo das análises manuais de textos ao longo dos séculos, especialmente 
para a lexicografia, mas fala claramente na vantagem do uso do computador e 
da fiabilidade dos resultados obtidos neste segundo método sobre o primeiro. 
“The analysis of huge bodies of text ‘by hand’ can be prone to error and is not 
always exhaustive or easily replicable […]. The Corpus Linguistics is thus now 
inextricably linked to the computer, which has introduced incredible speed, total 
accountability, accurate replicability, statistical reliability and the ability to handle 
huge amounts of data” (Kennedy, 1998: 5). 

Com estas ferramentas poderemos verificar, com toda a fiabilidade, a 
frequência com que determinadas classes de palavras ocorrem no contexto dos 
contos, verificar quais as palavras-chave, as palavras-tema, os termos exclusivos 
ou formas de frequência 1, os hapax legomena ou hapaxes1, etc. Com dados relativos 
a cada autor poderemos comparar as ocorrências lexicais entre os diversos 
textos, a riqueza de vocabulário existente num e nos outros casos e estabelecer 
concordâncias com toda a fiabilidade, no tocante às classes de palavras. Segundo 
Tony Berber Sardinha, “o campo do léxico […] possui a maior quantidade de 
conhecimento derivado do exame de corpora” (Sardinha, 2004: 24). 
1 “the words that occur only once are called hapax legomena or hapaxes” (Hunston, 

2002: 17) e constituem, segundo Tony Berber Sardinha, a maioria em qualquer 
corpus (Sardinha, 2004: 24).
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A pesquisa sobre corpus implica mais métodos indutivos do que métodos 
hipotético-dedutivos, por conseguinte as análises conduzidas pelos dados (data 
driven) são preferidas em detrimento das análises conduzidas por regras (rule 
driven).

Esta temática já foi alvo de diversos estudos teóricos. Investigadores como 
Stubbs (1993), Sinclair (2004), Leech (1992), Kennedy (1998, 2005), Tognini-
-Bonelli (2001), Mcenery & Wilson (1996), Halliday (1967, 2006), Chomsky 
(1956), Teubert (2005), Meyer (2002), Bowker & Pearson (2002), Mcenery et 
al. (2006), Sardinha (2004), Gries (2010), entre muitos outros, levaram a cabo 
estudos no âmbito da Linguística de corpus e as possibilidades da sua aplicação 
às línguas.

Abordar os contos da tradição oral sob uma perspetiva linguística e, no 
nosso caso, utilizando as ferramentas da linguística computacional, permite-nos 
tanto o estudo da língua como o estudo linguístico da literatura ou de produtos 
culturais. Com efeito, e parafraseando Halliday, ao falarmos da abordagem 
linguística de textos literários, não nos referimos meramente ao estudo da língua, 
mas sim ao estudo desses textos segundo os métodos da linguística. Há uma 
diferença entre fazer afirmações ad hoc de tipo textual ou linguístico acerca da 
literatura, que assumem um caráter pessoal e selecionam elementos de forma 
arbitrária – como as que podem aparecer a apoiar a tese literária pré-estabelecida 
– e descrever um texto com base numa teoria linguística geral (Halliday, 1967).

Um corpus, por si só, não nos fornece qualquer informação, é apenas “a 
store of used language” (Hunston, 2002: 3). No entanto, o software disponível 
para o tratamento de corpora dá-nos a possibilidade de “re-arrange that store so 
that observations of various kinds can be made […]. A corpus does not contain 
new information about language, but the software offers us a new perspective on 
the familiar” (Hunston, 2002: 3).

Passaremos aos procedimentos metodológicos e aos resultados do estudo 
que fizemos.

1.  Marco metodológico
O nosso corpus é constituído pelos contos que foram coletados e publicados 

por Adolfo Coelho, Teófilo Braga (vol.1) e Consiglieri Pedroso, respetivamente 
em 1879, em 1883 (um segundo tomo em 1914-15) e em 1910, e uma coletânea 
mais recente, do final do século XX, de Joaquim Ferreira (1999). Com exceção 
de 2 contos de Teófilo Braga, “Lenda de S. André de Ancede” e “O Cego e o 
Mealheiro” que, por lapso, não incluímos, todos os contos dos referidos autores 
se encontram presentes no nosso estudo. Começámos por colocar em quatro 
pastas individuais, uma para cada autor, e em formato Word os contos que 
constituem objeto do nosso estudo. Utilizámos o CD-ROM disponibilizado 
pelo Projeto Vercial2, no caso dos textos de Adolfo Coelho, Teófilo Braga e 

2 Consulte-se http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial.
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Consiglieri Pedroso, e um CD gentilmente cedido pelo próprio autor, Joaquim 
Alves Ferreira.

O passo seguinte foi colocar dentro de cada autor, cada conto num ficheiro 
individual, de forma a serem identificados como uma unidade independente das 
outras e poderem ser estudados tanto individualmente como no conjunto do 
corpus, e usados na análise comparativo-contrastiva entre diferentes versões de 
um mesmo conto e entre contos diferentes com motivos e temas semelhantes 
ou iguais. 

Concluída mais esta etapa, quisemos fazer a análise dos textos que 
constituem o corpus do nosso estudo, num total de 319 contos da tradição oral.

Passámos, de seguida, à análise do corpus com o programa NooJ3, criado 
por Max Silberztein (2002-2015). Para podermos analisar o corpus tivemos que 
criar uma cópia dos contos em formato Unicode, pois o NooJ, ainda que consiga 
trabalhar com outros formatos, nomeadamente com o formato Ansi, fá-lo em 
melhores condições em Unicode. Neste formato, ao contrário do que acontecia 
em Ansi, com o que o NooJ não reconhecia caracteres acentuados, por exemplo, 
todos os caracteres são reconhecidos pelo programa.

O NooJ não reconheceu algumas formas do corpus, bem como não 
classificou alguns diminutivos e aumentativos. Para isso criamos dois tipos 
de recursos: um dicionário para as palavras desconhecidas, cuja aplicação ao 
NooJ permitiu eliminar na totalidade as mesmas e duas gramáticas, uma para 
os diminutivos e outra para os aumentativos, que, alojadas em Lexical Analysis, 
permitem, para além das potencialidades de pesquisa, classificar os diminutivos 
e aumentativos não previstos/reconhecidos pelos recursos do Label4. 

Descrevemos e ilustramos os passos efetuados:
Abrimos as Unknowns, fomos a lab e clicamos em dicionário e depois em set 

para iniciar a elaboração do dicionário.

3 NooJ is a linguistic development environment that includes large-coverage dictionaries and 
grammars, and parses corpora in real time. NooJ includes tools to create and maintain large- 
-coverage lexical resources, as well as morphological and syntactic grammars. Dictionaries and 
grammars are applied to texts in order to locate morphological, lexical and syntactic patterns 
and tag simple and compound words. NooJ can build complex concordances, with respect 
to all types of Finite State and Context-Free patterns. NooJ users can easily develop extractors 
to identify semantic units in large texts, such as names of persons, locations, dates, technical 
expressions of finance, etc. (http://www.nooj4nlp.net/pages/nooj.html).

4 Entre 1995, data da sua criação, e 2005, o LabEL (Laboratório de Engenharia da Linguagem) 
foi um subgrupo do Centro de Automática da UTL (IST). Em finais de 2005, passou a fazer 
parte da ONSET – Centro de Estudos da Linguagem (Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa). O LabEL tem vindo a desenvolver recursos linguísticos de ampla cobertura – 
dicionários e gramáticas – que constituiem o sistema LABEL-LEX©. Estes recursos podem ser 
usados em diversas aplicações computacionais que envolvam o português (http://label.ist.utl.
pt/pt/apresentacao.php).
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Depois de preparado em ficheiro de texto, substituindo cada notação 
Unknowns pela notação correspondente, temos que compilar o dicionário. 
Compilar significa transformar o ficheiro de texto, com extensão dic., em 
extensão nod. (formato do NooJ). 
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Depois é só abrir as preferências e definir com prioridade baixa. Por fim 
aplicamos novamente ao corpus e desapareceram as Unknowns.
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Relativamente à criação dos grafos para a elaboração das gramáticas, para 
os diminutivos e aumentativos, passamos a descrever e ilustrar a elaboração dos 
mesmos. Respetivamente, para os diminutivos e para os aumentativos: 

Esta gramática, alojada em Lexical Analysis, na pasta pt dos recursos NooJ, 
aplicada em baixa prioridade, classifica todas as palavras terminadas em -inho/a(s) 
ou -ito/a(s) como diminutivos, especificando ainda o número e género da forma.

Esta gramática, alojada em Lexical Analysis, na pasta pt dos recursos NooJ, 
aplicada em baixa prioridade, classifica todas as palavras terminadas em -ão(s) ou 
-ona (as formas que sabíamos existirem) como aumentativos.

Criados os recursos e feita a aplicação ao corpus, podíamos passar à fase 
seguinte.

Com o NooJ podemos estabelecer concordâncias, a partir dos textos dos 
diversos autores, criar listagens dos digrams (com a respetiva ocorrência), pesquisar 
qualquer palavra e/ou classe gramatical e o contexto em que ocorre, etc.

Os resultados que a seguir enunciamos provêm da análise dos dados que 
recolhemos no NooJ e foram sempre efetuados em termos comparativos entre os 
autores que constituem o corpus.

2.  Resultados
Para esta parte do trabalho seguimos Raposo que estabelece a distinção entre 

classes lexicais e classes gramaticais e refere que esta é “a distinção mais importante 
que divide as classes de palavras, na medida em que está associada a dois tipos de 
comportamento gramatical bem diferentes – nos planos morfológico, estrutural, 
funcional e semântico” (Raposo, 2013: 332); inclui nas classes lexicais os nomes, 
os adjetivos e os verbos, e nas classes gramaticais as preposições, os advérbios, os 
artigos, os pronomes, os numerais, as conjunções e as interjeições.



Centro de Estudos em Letras (CEL-UÉ)

110

No que ao total do corpus diz respeito, os resultados obtidos são os 
constantes dos quadros que passamos a apresentar:

TOTAL DOS CONTOS

Classe Ocorrências Média Formas 
diferentes

Média Lemas Média

Artigos 27710 14,068% 8 0,064% 2 0,044%

Preposições 20648 10,483% 46 0,369% 22 0,486%

Pronomes 1053 0,535% 168 1,347% 46 1,016%

Conjunções 28166 14,300% 19 0,152% 19 0,420%

Numerais 1480 0,751% 37 0,297% 28 0,619%

Interjeições 413 0,210% 14 0,112% 14 0,310%

Advérbios 13792 7,002% 154 1,235% 146 3,226%

Nomes 
comuns 

39560 20,084% 3353 26,882% 2348 51,878%

Nomes 
próprios5 

1428 0,725% 392 3,143% 82 1,812%

Adjetivos 4647 2,360% 686 5,500% 441 9,744%

Verbos 57883 29,387% 7558 60,595% 1349 29,806%

Outros 
registos

Onomato-
peias

150 0,076% 30 0,241% 25 0,552%

Palavras 
latinas

36 0,018% 4 0,032% 4 0,088%

Castelha-
nismos

4 0,002% 4 0,032% -6 -

Totais 196970 100% 12473 100% 4526 100%

Quadro 1: Totais do corpus – ocorrências, formas diferentes e lemas

Como podemos verificar pelos dados obtidos, na coluna das ocorrências, 
que corresponde a todas as palavras existentes no corpus, são os verbos que têm 
o valor mais elevado (57883), seguidos pelos nomes comuns (39560) e pelas 
conjunções (28166).

5 Estão contabilizados neste campo todos os títulos dos contos.
6 As palavras latinas e os castelhanismos foram incluídos nos lemas em português 

(desde que existentes no corpus) e foram incorporados num só registo, sem distinção 
da classe gramatical a que pertencem.
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Na coluna relativa às formas diferentes, os verbos continuam a ser a classe 
com frequência mais elevada (7558), seguida pelos nomes comuns (3353) e pelos 
adjetivos (686). Quadro Quadro

Na coluna dos lemas, verificamos serem os nomes comuns os mais 
frequentes (2348), de seguida os verbos (1349) e os adjetivos (441). Neste caso, 
a menor frequência dos verbos em relação aos nomes comuns deve-se à flexão 
verbal que, na lematização, se vê reduzida a uma só forma para cada verbo, o 
infinitivo impessoal.

A enorme diferença entre a frequência das ocorrências das palavras 
gramaticais e a frequência das formas diferentes e dos lemas das mesmas deve-se 
ao facto de estas, na língua portuguesa, serem em número reduzido.

O total de formas diferentes (12473) e o total de lemas (4526) constituem, 
como podemos verificar no gráfico seguinte, uma pequena parte do total de 
ocorrências do corpus (196790).

Gráfico 1: Totais do corpus: ocorrências, formas diferentes e lemas

Podemos comparar, mais facilmente, os valores relativos ao corpus, ao nível 
do total de ocorrências respeitantes a cada classe, onde é visível o destaque que 
os verbos recebem, no gráfico seguinte:
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Gráfico 2: Classes de palavras e categorias gramaticais

Para retirarmos da base de dados os valores relativos às várias classes, 
procedemos da seguinte forma: efetuámos uma consulta para cada classe, 
utilizando, para cada uma delas, os seguintes critérios7: 

Classe Critério
Artigos8 Como “art*”
Preposições 9 Como “prep” ou Como “prep + art*”

7 Uma vez que tínhamos decidimos proceder à classificação de todas as formas 
atribuindo-lhes as classificações possíveis, no contexto dos contos, tivemos que definir 
critérios que nos permitissem não listar e contabilizar a mesma forma duas vezes. 
Por exemplo, a forma velha, que classificámos como nomc/adj, seria contabilizada na 
classe dos nomes comuns e na dos adjetivos. Para evitar que isto acontecesse, tivemos 
que definir critérios de pesquisa que listassem cada forma apenas uma vez. Assim, 
por exemplo, para os nomes comuns pesquisamos com o critério Como “nomc” e 
Como “nomc*”, o programa lista todas as formas que têm apenas a classificação de 
nome comum, no primeiro caso, e as que têm a classificação de nome comum e 
outra classificação possível de seguida. Desta forma, ao fazermos as filtragens sem 
colocar o asterisco antes da abreviatura, cada forma será listada e contabilizada na 
primeira classificação que lhe foi atribuída, evitando repetições de contagem. Isto 
acontecerá para todas as classes. Assim, na impossibilidade desambiguar, o programa 
não apresenta resultados falseados.

8 Não foram contabilizados neste campo os artigos contraídos com as preposições.
9 Não foram contabilizadas neste campo as preposições contraídas com pronomes, 

excetuando o pronome demonstrativo o.
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Pronomes 10 Como “pron*” ou Como “prep + pron*”
Conjunções Como “conj*”
Numerais Como “num*” 
Interjeições Como “inter*”
Advérbios Como “adv*”
Nomes comuns Como “nomc” ou Como “nomc*”
Nomes próprios Como “nomp” ou Como “nomp*”
Adjetivos Como “adj” ou Como “adj*”
Verbos Como “vb” ou Como “vb*”

Outros registos
Onomatopeias Como “onom*”
Palavras latinas Como “lat*”
Castelhanismos Como “cast*”

Quadro 2: Critérios de consulta utilizados no Lexicon

As abreviaturas art, prep, pron, conj, num, inter, adv, nomc, nomp, adj, vb, onom, lat e 
cast substituem na base de dados os nomes extensos das várias classes gramaticais. 
Assim, ao definirmos no quadro de consulta relativa, por exemplo, aos artigos 
o critério Como “art*”, o programa vai listar todos os artigos existentes, quer 
definidos, quer indefinidos. A colocação do asterisco, imediatamente a seguir à 
abreviatura, indica ao programa que deve listar as palavras da classe gramatical 
identificada por art com qualquer caracter à frente, ou seja, artd (artigos definidos) 
e arti (artigos indefinidos). Se definíssemos o critério de filtragem apenas como 
“artd”, o programa listaria apenas os artigos definidos.

Para listar os pronomes e as preposições, dado que estas duas formas se 
contraem com outras, seguimos os seguintes critérios: para listar os pronomes, 
definimos o critério Como “pron*” e Como “prep + pron*”, pedindo ao programa 
que filtrasse, respetivamente, todos os pronomes independentemente da 
subclasse a que pertencem e todos os pronomes contraídos com preposições. 
Para filtrar e listar as preposições, uma vez que, para além de contraírem com 
os pronomes (onde os contabilizámos), as encontramos contraídas com artigos, 
utilizámos os critérios, Como “prep” e Como “prep + art*”, indicando assim ao 
programa que deve filtrar as preposições simples e as preposições contraídas com 
os artigos.

Estes critérios, tal como o adotado por causa das ambiguidades, evitam 
que a mesma forma seja contabilizada duas ou mais vezes nas diferentes classes 

10 Não foram contabilizados neste campo os pronomes que fazem parte, em posição 
enclítica e mesoclítica, de verbos.
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gramaticais (como por exemplo, os pronomes contraídos com preposições serem 
contabilizados no registo dos pronomes e das preposições), ou não o seja de todo. 
Desta maneira, asseguramos que os resultados que obtemos não são falseados.

Para calcular as médias, dividimos o valor de cada classe gramatical pelo 
total. Assim, por exemplo, 14,068% na coluna da média das ocorrências relativa 
aos artigos é o resultado da divisão de 27710 por 196970.

Desde logo, no estudo estatístico de um corpus, um primeiro cálculo que 
pode ser feito é o relativo à riqueza vocabular do mesmo. A razão vocábulo/
ocorrência mostra-nos a variedade de formas usadas e, logo, a riqueza expressa 
em percentagem. Ou, como diz Sardinha “Na prática, a razão forma/item indica 
a riqueza lexical do texto. Quanto maior o seu valor, mais palavras diferentes o 
texto conterá. Em contraposição, um valor baixo indicará um número alto de 
repetições, o que pode indicar um texto menos rico, ou variado do ponto de vista 
de seu vocabulário” (Sardinha, 2004: 94). Para enriquecermos o nosso estudo e 
darmos mais um contributo neste campo, resolvemos aferir da riqueza vocabular, 
não apenas pelas formas diferentes, mas também pelos lemas em relação ao total 
de ocorrências. Desta forma, poderemos aferir se os resultados são diferentes em 
termos comparativos, conforme se utiliza a razão formas diferentes/ocorrências 
ou lemas/ocorrências. Podemos, portanto, erificar a riqueza vocabular do corpus 
através da frequência média (f)11 das formas diferentes e dos lemas, em relação 
ao total de ocorrências (a razão forma/ocorrência e a razão lema/ocorrência de 
que falámos anteriormente). Para a obter, utilizámos o mesmo procedimento 
adotado para as classes gramaticais, ou seja, dividindo o total de formas diferentes, 
simbolizado por F, pelo total de ocorrências, simbolizado por P, e dividindo o 
total de lemas, simbolizado por L, pelo total de ocorrências P, dividindo os totais 
parciais pelos totais gerais, em termos percentuais.

Vejamos os resultados relativos às formas diferentes:

F = 12473
P = 196970

f = 
P
F

= 6,332 %

E os resultados relativos aos lemas:

L = 4526
P = 196970

f = 
P
L

=2,298 %

11 O critério utilizado para achar a riqueza vocabular, ao longo do estudo, será, por uma 
questão de uniformização de resultados, sempre o mesmo, isto é, o resultante da 
frequência média dos dados em análise.
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Os valores percentuais encontrados refletem claramente a reduzida 
frequência das formas diferentes e dos lemas quando comparada com o total de 
ocorrências no corpus. É evidente que, e este é um fator a ter muito em conta, 
o facto de o corpus que estudamos ser muito extenso (196970 ocorrências) 
contribui para acentuar esta diferença, pelo que não poderemos proceder a 
qualquer outra interpretação, de carácter inequívoco, que não a da apresentação 
dos resultados da média percentual. Por este motivo, deixaremos as interpretações 
da riqueza vocabular para o estudo comparativo entre os totais relativos a cada 
um dos autores, limitando-nos, por agora, a apresentar estes valores, que nos 
indicam a relação percentual entre os totais do corpus. 

Passamos de seguida aos resultados relativos a cada um dos autores:

ADOLFO COELHO

Classe Ocor-
rências

Média For-
mas 
dife-

rentes

Média Lemas Média

Artigos 5788 13,657% 8 0,166% 2 0,100%

Preposições 4334 10,226% 35 0,725% 18 0,902%

Pronomes 246 0,580% 36 0,745% 7 0,351%

Conjun-
ções

6530 15,407% 19 0,393% 18 0,902%

Numerais 272 0,642% 25 0,518% 21 1,052%

Interjeições 48 0,113% 6 0,124% 6 0,300%

Advérbios 2829 6,675% 77 1,595% 74 3,707%

Nomes 
comuns

8446 19,928% 1285 26,610% 979 49,048%

Nomes 
próprios

339 0,800% 107 2,216% 31 1,553%

Adjetivos 867 2,046% 226 4,680% 152 7,615%

Verbos 12600 29,730% 2988 61,876% 674 33,768%

Outros 
registos

Onomato-
peias

61 0,144% 13 0,269% 12 0,601%

Palavras 
latinas

22 0,052% 4 0,083% 2 0,100%
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Castelha-
nismos

- - - - - -

Totais 42382 100% 4829 100% 1996 100%

Quadro 3: Totais em Adolfo Coelho – ocorrências, formas diferentes e lemas

TEÓFILO BRAGA

Classe Ocor-
rências

Média Formas 
dife-

rentes

Média Lemas Média

Artigos 8779 13,962% 8 0,115% 2 0,065%

Preposições 6862 10,913% 40 0,574% 22 0,719%

Pronomes 321 0,510% 38 0,545% 8 0,261%

Conjun-
ções 

8728 13,880% 17 0,244% 17 0,556%

Numerais 473 0,752% 28 0,402% 22 0,719%

Interjeições 114 0,181% 8 0,115% 8 0,261%

Advérbios 4211 6,697% 103 1,478% 95 3,105%

Nomes 
comuns 

12661 20,135% 2097 30,090% 1596 52,157%

Nomes 
próprios 

474 0,754% 182 2,612% 39 1,275%

Adjetivos 1603 2,550% 370 5,309% 259 8,464%

Verbos 18626 29,622% 4066 58,344% 984 32,157%

Outros 
registos

Onomato-
peias

24 0,038% 8 0,115% 8 0,261%

Palavras 
latinas

- - - - - -

Castelha-
nismos

4 0,006% 4 0,057% - -

Totais 62880 100% 6969 100% 3060 100%

Quadro 4: Totais em Teófilo Braga – ocorrências, formas diferentes e lemas
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CONSIGLIERI PEDROSO

Classe Ocor-
rências

Média Formas 
dife-

rentes

Média Lemas Média

Artigos 9865 14,455% 8 0,149% 2 0,093%

Preposi-
ções 

6571 9,629% 36 0,669% 17 0,787%

Pronomes 359 0,526% 34 0,632% 7 0,324%

Conjun-
ções 

9830 14,404% 15 0,279% 15 0,694%

Numerais 532 0,780% 26 0,483% 20 0,926%

Interjei-
ções 

206 0,302% 8 0,149% 7 0,324%

Advérbios 5156 7,555% 77 1,431% 74 3,426%

Nomes 
comuns 

13670 20,031% 1480 27,499% 1129 52,269%

Nomes 
próprios 

475 0,696% 92 1,709% 30 1,389%

Adjetivos 1412 2,069% 244 4,534% 158 7,315%

Verbos 20101 29,455% 3354 62,319% 693 32,083%

Outros 
registos

Onomato-
peias

53 0,078% 7 0,130% 7 0,324%

Palavras 
latinas

14 0,021% 1 0,019% 1 0,046%

Castelha-
nismos

- - - - - -

Totais 68244 100% 5382 100% 2160 100%

Quadro 5: Totais em Consiglieri Pedroso – ocorrências, formas diferentes e lemas

JOAQUIM FERREIRA

Classe Ocor-
rências

Média Formas 
dife-

rentes

Média Lemas Média

Artigos 3278 13,970% 8 0,208% 2 0,102%
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Preposi-
ções 

2881 12,278% 36 0,938% 18 0,921%

Pronomes 127 0,541% 21 0,547% 4 0,205%

Conjun-
ções 

3078 13,118% 16 0,417% 15 0,767%

Numerais 203 0,865% 22 0,573% 17 0,870%

Interjei-
ções 

45 0,192% 6 0,156% 6 0,307%

Advérbios 1596 6,802% 93 2,422% 91 4,655%

Nomes 
comuns 

4783 20,384% 1064 27,708% 861 44,041%

Nomes 
próprios 

140 0,597% 57 1,484% 21 1,074%

Adjetivos 765 3,260% 278 7,240% 207 10,588%

Verbos 6556 27,941% 2235 58,203% 710 36,317%

Outros 
registos

Onomato-
peias

12 0,051% 4 0,104% 3 0,153%

Palavras 
latinas

- - - - - -

Castelha-
nismos

- - - - - -

Totais 23464 100% 3840 100% 1955 100%

Quadro 6: Totais em Joaquim Ferreira – ocorrências, formas diferentes e lemas

Como seria de esperar, à semelhança dos resultados obtidos no total do 
corpus, os verbos têm o valor mais elevado na coluna das ocorrências, nos 4 
autores (respetivamente 12600, 18626, 20101 e 6556), seguidos dos nomes 
comuns (8446, 12661, 13670 e 4783) e, em Adolfo Coelho, das conjunções 
(6530), enquanto nos restantes 3 autores se seguem os artigos (respetivamente 
8779, 9865 e 3279).

No que respeita à coluna das formas diferentes, também os resultados 
correspondem aos apresentados em relação ao total do corpus. Os verbos 
continuam a ser a classe predominante (2988, 4066, 3354 e 2235), seguida pela 
dos nomes (1285, 2097, 1480 e 1064) e pela dos adjetivos (226, 370, 244 e 278).

Na coluna dos lemas, a semelhança com os totais do corpus mantém-se. Os 
nomes comuns aparecem em primeiro lugar, seguidos dos verbos e dos adjetivos.
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A aproximação que os totais em Joaquim Ferreira têm em relação aos dos 
outros autores, quer no que respeita às formas diferentes, quer no que respeita 
aos lemas, ao contrário do que acontece com o total de ocorrências, decorre, 
precisamente, do facto de os textos que estudamos neste autor serem em número 
consideravelmente inferior aos dos restantes.

No gráfico seguinte podemos ver a contribuição que cada autor deu para o 
corpus, ao nível de total de palavras, de formas diferentes ou de lemas.

Gráfico 3: Totais gerais em cada autor: ocorrências, formas diferentes e lemas

Para calcularmos a riqueza vocabular em cada um dos autores estudados 
procedemos da mesma forma que para calcular a riqueza vocabular do corpus, 
sendo que, agora, já poderemos estabelecer comparações. 

Dividindo o total de formas diferentes pelo total de ocorrências, os 
resultados são os seguintes:

Adolfo Coelho Teófilo Braga Consiglieri 
Pedroso

Joaquim Ferreira

F = 4829
P = 42382

f = 
P
F

= 11,394 %

F = 6969
P = 62880

f = 
P
F

= 11,083 %

F = 5382
P = 68244

f = 
P
F

=7,886 %

F = 3840
P = 23464

f = 
P
F

= 16,365 %

Quadro 7: Riqueza vocabular 1

Dividindo o total de lemas pelo total de ocorrências obtemos os seguintes 
resultados:
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Adolfo Coelho Teófilo Braga Consiglieri Pedroso Joaquim Ferreira

L = 1996
P = 42382

f = 
P
L

= 4,710 %

L = 3060
P = 62880

f = 
P
L

= 4,866 %

L = 2160
P = 68244

f = 
P
L

= 3,165 %

L = 1955
P = 23464

f = 
P
L

= 8,332 %

Quadro 8: Riqueza vocabular 2

Uma primeira observação que resulta da interpretação destes quadros é a 
de que, quer num, quer no outro caso, a riqueza vocabular é maior em Joaquim 
Ferreira, resultado que, decerto, não será alheio ao facto de esta recolha ter sido 
efetuada em data muito posterior às 3 primeiras - um século depois. Na posição 
imediatamente a seguir, temos uma diferença entre a riqueza vocabular dos 
lemas e das formas diferentes, já que Adolfo Coelho e Teófilo Braga trocam de 
posição nos dois quadros. Isto é, se verificamos a riqueza vocabular por formas 
diferentes, temos Adolfo Coelho em segundo lugar e Teófilo Braga em terceiro; 
se verificamos a riqueza vocabular por lemas, temos Teófilo Braga em segundo e 
Adolfo Coelho em terceiro. 

Consiglieri Pedroso aparece em último, quer num quer no outro caso. 
Refira-se que, de entre os quatro autores, Consiglieri Pedroso é quem contribui 
com o maior número de ocorrências.

Passamos aos quadros comparativos, onde mais facilmente conseguimos 
estabelecer paralelos entre os diferentes resultados obtidos, em cada um dos 
autores, relativamente a cada classe gramatical. Passaremos a expor, por esta 
ordem, o quadro das ocorrências, das formas diferentes e dos lemas, onde as 
percentagens apresentadas dizem respeito ao resultado sobre o total em cada 
autor.

OCORRÊNCIAS

Classe
Adolfo 
Coelho

Média
Teófilo 
Braga

Média
Consiglieri

Pedroso
Média

Joaquim
Ferreira

Média
TOTAL

Geral

Artigos 5788 13,657% 8779 13,962% 9865 14,455% 3278 13,970% 27710

Preposi-
ções

4334 10,226% 6862 10,913% 6571 9,629% 2881 12,278% 20648

Prono-
mes

246 0,580% 321 0,510% 359 0,526% 127 0,541% 1053

Conjun-
ções

6530 15,407% 8728 13,880% 9830 14,404% 3078 13,118% 28166

Nume-
rais

272 0,642% 473 0,752% 532 0,780% 203 0,865% 1480
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Interjei-
ções

48 0,113% 114 0,181% 206 0,302% 45 0,192% 413

Advér-
bios

2829 6,675% 4211 6,697% 5156 7,555% 1596 6,802% 13792

Nomes 
Comuns

8446 19,928% 12661 20,135% 13670 20,031% 4783 20,384% 39560

Nomes 
Próprios

339 0,800% 474 0,754% 475 0,696% 140 0,597% 1428

Adjetivos 867 2,046% 1603 2,550% 1412 2,069% 765 3,260% 4647

Verbos 12600 29,730% 18626 29,622% 20101 29,455% 6556 27,941% 57883

Outros 
regis-
tos

Onoma-
topeias

61 0,144% 24 0,038% 53 0,078% 12 0,051% 150

Palavras 
latinas

22 0,052% - - 14 0,021% - - 36

Caste-
lhanis-
mos

- - 4 0,006% - - - - 4

Totais 42382 100% 62880 100% 68244 100% 23464 100% 196970

Quadro 9: Ocorrências 

FORMAS DIFERENTES

Classe
Adolfo 
Coelho

Média
Teófilo 
Braga

Média

Consi-
glieri

Pedro-
so

Média
Joaquim
Ferreira

Média

Artigos 8 0,166% 8 0,115% 8 0,149% 8 0,208%

Preposições 35 0,725% 40 0,574% 36 0,669% 36 0,938%

Pronomes 36 0,745% 38 0,545% 34 0,632% 21 0,547%

Conjunções 19 0,393% 17 0,244% 15 0,279% 16 0,417%

Numerais 25 0,518% 28 0,402% 26 0,483% 22 0,573%

Interjeições 6 0,124% 8 0,115% 8 0,149% 6 0,156%

Advérbios 77 1,595% 103 1,478% 77 1,431% 93 2,422%

Nomes 
Comuns

1285 26,610% 2097 30,090% 1480 27,499% 1064 27,708%

Nomes 
Próprios

107 2,216% 182 2,612% 92 1,709% 57 1,484%

Adjetivos 226 4,680% 370 5,309% 244 4,534% 278 7,240%

Verbos 2988 61,876% 4066 58,344% 3354 62,319% 2235 58,203%
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Outros 
registos

Onomato-
peias

13 0,269% 8 0,115% 7 0,130% 4 0,104%

Palavras 
latinas

4 0,083% - - 1 0,019% - -

Castelhanis-
mos

- - 4 0,057% - - - -

Totais 4829 100% 6969 100% 5382 100% 3840 100%

Quadro 10: Formas diferentes

LEMAS

Classe
Adolfo 
Coelho

Média
Teófilo 
Braga

Média
Consiglieri

Pedroso
Média

Joaquim
Ferreira

Média

Artigos 2 0,100% 2 0,065% 2 0,093% 2 0,102%

Preposições 18 0,902% 22 0,719% 17 0,787% 18 0,921%

Pronomes 7 0,351% 8 0,261% 7 0,324% 4 0,205%

Conjunções 18 0,902% 17 0,556% 15 0,694% 15 0,767%

Numerais 21 1,052% 22 0,719% 20 0,926% 17 0,870%

Interjeições 6 0,300% 8 0,261% 7 0,324% 6 0,307%

Advérbios 74 3,707% 95 3,105% 74 3,426% 91 4,655%

Nomes 
Comuns

979 49,048% 1596 52,157% 1129 52,269% 861 44,041%

Nomes 
Próprios

31 1,553% 39 1,275% 30 1,389% 21 1,074%

Adjetivos 152 7,615% 259 8,464% 158 7,315% 207 10,588%

Verbos 674 33,768% 984 32,157% 693 32,083% 710 36,317%

Outros 
registos

Onomato-
peias

12 0,601% 8 0,261% 7 0,324% 3 0,153%

Palavras 
latinas

2 0,100% - - 1 0,046% - -

Castelhanis-
mos

- - - - - - - -

Totais 1996 100% 3060 100% 2160 100% 1955 100%

Quadro 11: Lemas
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Conclusões
Equacionada sob um certo ponto de vista de configuração tradicionalista, 

a utilização da informática na análise lexical afigura-se improfícua. No entanto, 
muitos estudiosos das Humanidades em geral, para além de revelarem a salutar 
consciência da indispensável adesão das Humanidades à informática, como forma 
de garantir a vitalidade das Humanidades, no que respeita à análise estatístico-
-lexical, preconizam que a utilização do computador constitui uma mais-valia.

Como verificámos neste estudo, através da informática, é-nos possível 
observar, de forma rigorosa, a frequência com que determinadas classes de 
palavras ocorrem no texto, analisar as palavras-tema, as formas exclusivas ou 
formas de frequência, utilizar concordâncias, entre outros aspetos.

Para a consecução dos nossos propósitos, utilizamos as ferramentas da 
linguística de corpus, programas de análise automática de textos e métodos 
estatísticos, descrevendo em pormenor a sua aplicação no método de trabalho 
por nós aplicado e construímos ao longo do texto, concretamente gramáticas 
e dicionários específicos que aplicamos ao NooJ e outros procedimentos 
informáticos necessários à nossa pesquisa.

Um total de 319 textos da tradição oral foi tratado pelo NooJ, tendo desta 
forma sido possível aceder ao léxico presente nos contos da tradição oral sob uma 
perspetiva objetiva e fiável, centrando-nos nas classes de palavras.

O corpus que estudámos é constituído por 196970 ocorrências, 12473 
formas diferentes e 4526 lemas, distribuídos, segundo a sua frequência, por verbos 
(57883 ocorrências), nomes comuns (39560 ocorrências), conjunções (28166 
ocorrências), artigos (27710 ocorrências), preposições (20648 ocorrências), 
advérbios (13792 ocorrências), adjetivos (4647 ocorrências), numerais (1480 
ocorrências), nomes próprios (1428 ocorrências), pronomes (1053 ocorrências), 
interjeições (413 ocorrências), onomatopeias (150 ocorrências), palavras latinas 
(36 ocorrências) e castelhanismos (4 ocorrências). 

Para além das conclusões que se encontram na análise dos diferentes quadros 
apresentados no ponto 2. e que são as mais importantes deste estudo, podemos ainda 
referir que a nível comparativo, o autor que apresenta maior riqueza vocabular, 
aferida pela relação percentual entre os totais parciais e os totais gerais, é Joaquim 
Ferreira. A única avaliação que deu resultados diferentes foi a relativa ao uso de 
termos exclusivos. Nesta, o autor com maior riqueza vocabular é Teófilo Braga.
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RESUMO:
A presente investigação reside num estudo semântico e lexical face aos 
«aspetos naturais», identificando-se, assim, algumas variações em duas 
zonas dialectológicas determinadas (Cuiabá/Brasil e Covilhã/Portugal) e 
contemplando-se, igualmente, alguns aspetos extralinguísticos (género, 
faixa etária, nível de escolaridade e naturalidade dos informantes). A primeira 
fase deste estudo incide no registo de aspetos inerentes aos referidos falares, 
ilustrando-se com a tabulação e exposição cartográfica das variantes lexicais 
e semânticas obtidas nos dois locais geográficos em análise, obtidas através 
da aplicação de um Questionário Semântico-Lexical (QSL). Numa fase 
posterior, partir-se-á para uma reflexão analítica das referidas lexias no que 
concerne aos campos semânticos ligados aos aspetos da natureza. De referir, 
todavia, que os resultados da análise contrastiva permitiram identificar 
particularidades lexicais e inferir que 48% das variantes são coincidentes e 
52% são divergentes entre os pontos linguísticos estudados. No domínio 
sociolinguístico, os dados, genericamente, revelam um caráter conservador 
no que respeita às variantes de maior empregabilidade.

1 Este estudo insere-se numa investigação mais ampla que tem levado a cabo a análise 
semântico-lexical de diferentes campos semânticos. Partindo, então, de um trabalho 
inaugural em que se recorre à sociolinguística laboviana – cf. Dallemole, Osório e 
Patatas (2018) –, Jussara e Osório submeteram dois artigos a duas revistas em Espanha 
(um em que analisam o campo semântico “Jogos e Diversões Infantis” e um outro 
em que descrevem o campo “Convívio e Comportamento Social”). Assim, este 
capítulo, embora recorra a enquadramentos teóricos, metodológicos e instrumentos 
já utilizados nessas publicações, assume, entre outros aspetos, a sua originalidade ao 
analisar os campos semânticos “Acidentes Geográficos” e “Fauna”. 
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ABSTRACT:
This research paper is based on a semantic and lexical study in relation 
to “natural aspects”. It is meant to identify some variation in two specific 
dialectological zones (i.e. Cuiabá / Brazil and Covilhã / Portugal) and 
consider some extralinguistic features (informants´ gender, age group, 
educational level and place of birth). The first phase of this study focuses 
on the recording of features inherent to each speech community, to be 
illustrated with tables and cartographic mapping of the lexical and semantic 
variants singled out in the geographic locations under analysis, drawing on 
the implementation of a Semantic-Lexical Questionnaire (QSL). Further 
on, the study will entail an analytical reflection of these lexias regarding 
the semantic fields linked to the aspects of nature. However, it should 
be noted that the results of the contrastive analysis allowed for both the 
identification of lexical specificities and inferring that 48% of the variants 
coincide whereas 52% diverge in the linguistic features under study. In the 
sociolinguistic domain, the data generally reveal a conventional character 
regarding the most frequent variants in use.

Keywords: geolinguistics; sociolinguistics; lexical semantics; linguist variation.

1.  Questões Introdutórias
Os estudos dialectológicos são elaborados, fundamentalmente, a partir do 

método Geolinguístico, recorrendo-se ao registo das formas linguísticas por 
meio de pesquisas in loco, no espaço geográfico ao qual os fenómenos pertencem. 
Inicialmente, com base em estudos cartográficos, a Geografia Linguística 
aperfeiçoou o seu método de investigação e passou a contemplar particularidades 
etnográficas e variações diastráticas, uma vez que a Dialetologia também tem 
interesse sobre os centros urbanos. Assim, a Dialetologia, em sintonia com 
a Sociolinguística no que respeita à heterogeneidade da língua, são usadas 
diferentemente quando consideradas as características sociais do falante, a época, 
o local e a situação de comunicação em análise. 

O Português falado no Brasil regista transformações estruturais influenciadas 
pela plurinacionalidade dos seus colonizadores, bem como pelas condições 
políticas, sociais, económicas e culturais que permeiam a história e a composição 
das classes sociais no país. Com o passar do tempo, originaram-se modalidades 
de pronúncia, mudanças superficiais do léxico e, até mesmo, diferenças de cariz 
semântico, com expressões distintas e significados semelhantes. De entre os 
milhões de brasileiros, identifica-se a existência de um expressivo número de 
variantes linguísticas. No que respeita ao Português Europeu, também assistimos 
a uma transformação e evolução linguísticas. Contudo, torna-se oportuno 
ressaltar que qualquer que seja a variante de uma mesma língua, esta adequa-se 
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às necessidades linguísticas dos falantes e somente o que as diferencia respeita 
aos valores impostos pela própria sociedade. 

Esta investigação tem como objetivo principal realizar um estudo, descritivo-
-contrastivo, do ponto de vista semântico-lexical, entre o falar cuiabano (Brasil) e o 
covilhanense (Portugal), sob a perspetiva Dialectológica, contribuindo, também, 
para uma história do léxico em estudo, através das inúmeras abonações que os 
Inquéritos Linguísticos, Tesouros Patrimoniais e outros documentos referenciados nos 
transmitem e que, nesta investigação, registamos2. Pretendemos documentar a 
variedade linguística, sob a forma cartográfica para ambos os pontos linguísticos, 
com a finalidade de descrever os falares em estudo. O método analítico contrasta 
entre si os falares descritos, assim como os relaciona com o conceito proposto 
pelo Questionário Semântico-Lexical (QSL) do Projeto Atlas Linguístico do Brasil 
(ALiB). No registo dos aspetos inerentes aos referidos dialetos, por meio da 
tabulação e exposição cartográfica das variantes lexicais, empregou-se o método 
Geolinguístico, com o registo da frequência, por questão e por campo semântico. 
Dada a abrangência do QSL e as limitações deste ensaio, contemplámos apenas 
os dois campos semânticos que compõem aspetos ligados a natureza: Acidentes 
Geográficos e Fauna.

A tentativa de compararmos alguns aspetos do dialeto cuiabano ao 
covilhanense, além de ampliar a descrição do Português e dos registos dialetais, 
contribui para que as variedades linguísticas não sejam esquecidas, mas sim 
respeitadas. Os estudos dialetais devem contemplar questões relativas à 
localização dos indivíduos e à influência do meio em que vivem, à sua evolução 
no tempo e aos seus aspetos socioeconómicos. Os estudos abrangidos pela 
Dialetologia pressupõem, pois, o estudo conjunto da Geografia Linguística e 
dos fenómenos de diferenciação dialetal, pelos quais uma língua, relativamente 
homogénea, numa dada época, sofre no curso da história certas variações 
linguísticas. Levam-se, assim, em consideração aspetos geográficos, políticos, 
socioeconómicos, socioculturais e linguísticos. Contudo, língua e dialeto 
apresentam particularidades suficientes para elucidar a sua distinção. Coseriu 
(1982: 12) define a diferença ao esclarecer que tanto língua quanto dialeto são 
sistemas de isoglossas historicamente constituídos e que só se distinguem pelo 
status histórico, pois “el término dialecto, en cuanto opuesto a lengua, designa 
una lengua menor distinguida dentro de (o incluida en) una lengua mayor, 
que es justamente uma lengua histórica (un idioma)”. Outro contributo para a 
compreensão das diferenças entre língua e dialeto vem de Alvar (1961: 60), ao 
considerar que a língua consiste num

sistema lingüístico del que se vale una comunidad hablante y que se 
caracteriza por estar fuertemente diferenciado, por poseer un alto grado 
de nivelación, por ser vehículo de una importante tradición literaria y, en 
ocasiones, por haberse impuesto a sistemas lingüísticos de su mismo origen.

2 Vide, em particular, as secções 3., 3.1. e 3.2. deste texto. 
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Já o dialeto é considerado um sistema divergente da língua comum, esteja 
ela viva ou não, geralmente com uma restrita delimitação geográfica e sem forte 
diferenciação face a outros de origem comum. Da mesma forma que existem 
dialetos primitivos e modernos, há também falares regionais recém aduzidos 
(mesmo de origem antiga), ao mesmo tempo em que outros se estão apenas 
formando. Acerca desse aspeto, podem-se destacar dois tipos de falares: i) o falar 
regional, “aquellas innovaciones que por su insuficiente determinación, por la 
escasez o poco alcance social de sus rasgos propios, no logran la diferenciación 
de un dialecto” e ii) os falares locais, definidos como “estructuras lingüísticas 
de rasgos poco diferenciados, pero con matices característicos dentro de la 
estructura regional a la que pertenecen y cuyos usos están limitados a pequeñas 
circunscripciones geográficas, normalmente con carácter administrativo” (Alvar, 
1961: 60). 

2.  Metodologia
Este estudo, descritivo e comparativo, no aspeto semântico-lexical, entre 

os falares de Cuiabá (BR) e Covilhã (PT), nas perspetivas Geolinguística 
e Sociolinguística, atende à seleção dos pontos linguísticos e ao método de 
investigação dialetal e encontra-se contextualizado nas subseções seguintes. Em 
virtude das características da pesquisa, optou-se pelo método de investigação 
geolinguístico, tendo em vista a necessidade de registar e comparar os falares 
de localidades, geograficamente distintas, num recorte sincrónico. Dubois et al. 
(2001: 307) definem a Geolinguística como “o estudo das variações na utilização 
da língua por indivíduos ou grupos sociais de origens geográficas diferentes”. A 
Geografia Linguística ou a Geolinguística, método da Dialetologia, destina-se 
a estudar a linguagem humana, mais especificamente a variação linguística no 
espaço físico. Trata-se da variação diatópica que se processa a nível fonético, 
morfológico, sintático e semântico-lexical. Para Basseto (2001: 70), 

a Geografia Linguística se ocupa com a situação em que uma língua se 
encontra num determinado momento, em localidades ou em regiões 
previamente escolhidas. Não se utiliza de documentos escritos como 
objeto de sua pesquisa, mas investiga sobretudo a linguagem falada.

O método geolinguístico pressupõe a seleção dos pontos de inquérito 
num determinado território, a elaboração de um questionário, a recolha de 
dados, o registo do material recolhido em tabelas e, posteriormente, em mapas 
especiais. Deste conjunto, deriva o Atlas Linguístico, de formas linguísticas 
(fónicas, lexicais ou gramaticais) comprovadas mediante pesquisa direta com 
os falantes nativos; a constituição de um corpus para análise e, por fim, o estudo 
e a interpretação deste corpus (Silva, 2002). 

As etapas para a realização do estudo proposto consistem, primeiramente, 
na delimitação e caracterização dos locais de estudo, seguido da elaboração do 
questionário, seleção e caracterização dos sujeitos e realização das entrevistas. Nesta 
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sequência, ocorre o registo dos dados por meio da digitalização para a constituição 
de um corpus linguístico, com base em tabelas e documentação cartográfica da 
variação lexical por campo semântico e por questão. Posteriormente, procedeu-
-se à análise semântico-lexical, de cariz quantitativo, com base nas lexias de 
maior frequência no corpus, por campo semântico e por questão, pormenorizadas 
a seguir. Tais procedimentos metodológicos permitiram a realização do registo 
das variações diatópicas, que se processam a nível semântico-lexical, de duas 
variedades linguísticas: a brasileira e a portuguesa, mais especificamente, a 
cuiabana e a covilhanense, respetivamente, num recorte sincrónico.

No presente estudo, tratam-se dois locais que foram colonizados por 
imigrantes de diversas outras regiões. Sob esse aspeto, presume-se que a 
língua falada possa ter sofrido alterações ao longo do tempo e, portanto, abre 
precedentes para estudos de caráter dialetal. Contudo, previamente, far-se-á a 
caracterização dos locais de estudo e o possível registo de particularidades que 
permitam realizar inferências substanciais, em conformidade com os objetivos 
propostos.

Como instrumento para o levantamento e registo de dados relativos aos 
aspetos sociais, geoeconómicos e históricos de cada ponto linguístico pesquisado, 
fora utilizada uma Ficha da Localidade (cf. Anexo I), elaborada com base na ficha 
proposta pelo Projeto ALiB, cujo objetivo é, de forma sucinta, conhecer cada 
ponto linguístico. Utilizaram-se, igualmente, informações secundárias de ambos 
os locais.

2.1.  Caracterização dos Pontos Linguísticos
A cidade de Cuiabá é a capital do estado de Mato Grosso e está localizada nas 

coordenadas 15°35’46” de latitude Sul e 56°05’48” de longitude Oeste. As raízes 
culturais mato-grossenses são carregadas pelas influências dos colonizadores, que 
visavam nada além da sustentação do processo capitalista que já se desenvolvia 
no “além-mar” (Portal de Mato Grosso, 2013). Além da influência europeia, 
identifica-se na região uma mestiçagem com índios e negros, agregado ao espaço 
geográfico, por contingência do processo histórico da formação económico- 
-social brasileira. Na segunda metade do séc. XX, ainda ocorrem as migrações 
sulistas, ou de imigrantes da Região Sul do Brasil, além de paulistas, composta 
basicamente por descendentes de italianos e alemães. Nesse contexto, a cultura 
mato-grossense espelha uma síntese cultural dos vários grupos étnicos, também 
responsáveis pela própria característica racial do seu povo (cf. Siqueira, 2002).

Este brevíssimo excurso acerca de Cuiabá permite inferir que o falar cuiabano, 
influenciado, principalmente, pela língua dos colonizadores portugueses, línguas 
africanas trazidas pelos escravos, língua dos bandeirantes paulistas, em contato 
com as línguas indígenas, resultou num amálgama linguístico, como explicita 
Dettoni (2003). Os estudos de Santiago-Almeida (2005) conjeturam a hipótese 
de que a paulistanidade caipira trazida pelos bandeirantes no início do séc. XVIII 
influenciou decisivamente na formação do perfil sociocultural dos habitantes da 
Baixada Cuiabana. Deste modo, o falar cuiabano pode ser o resultado do contacto, 
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bastante estreito, entre o dialeto caipira, recheado de elementos próprios do 
Português Arcaico e as línguas indígenas faladas na região, em especial o bororo.

Quanto ao outro ponto linguístico em análise, o Concelho da Covilhã 
(cf. Rodrigues, 1999) localiza-se ao Norte do distrito de Castelo Branco, nas 
coordenadas 40°28’26” de latitude e -75°03’26” de longitude Oeste. Estudos 
arqueológicos indicam que os primeiros habitantes não foram os Romanos. Devido 
à navegabilidade do Rio Zêzere, pessoas das mais variadas partes vinham exercer 
a atividade de comércio. A existência de inúmeros castros atestam a passagem 
de muitos povos da pré-história, que se foram instalando devido às condições 
de subsistência consideradas satisfatórias (Câmara Municipal da Covilhã, 2014). 
Desde tempos idos, a Covilhã tornou-se um ponto de cruzamento de estradas e 
caminhos, objeto de conquistas e reconquistas. Trata-se de factos sentidos como 
responsáveis pela criação do povoado e, mais tarde, pelo Concelho. Viveu-se 
este espírito até ao final do reinado de D. Sancho II, em lutas contra os mouros, 
a ponto de ser denominada capital da Reconquista, um local em que, por várias 
vezes, abrigou o rei e a corte. Após a fase da Reconquista no séc. XIII e a paz com 
os mouros, começou a fase da organização económica, que deveria ir além da 
agricultura de subsistência. No séc. XVI, fortalece-se a indústria de lanifícios e há 
o deslocamento de pessoas vindas de Espanha, almocreves que levavam lãs para 
Tomar, seguindo uma via romana que passava por Paúl, Casegas, Sobral de São 
Miguel, a ponto de se tornar conhecida como a Estrada da Lã (Rodrigues, 1999).

Ao considerarmos os contributos de Cunha e Cintra (2001) e Cintra 
(1995), verifica-se que a variedade do falar do Concelho da Covilhã, comumente 
designado como “dialecto beirão”, ora se integra num dialeto descrito como 
intermédio entre um Norte arcaizante e um Sul inovador, ora se encontra 
isolada, devido às características diferenciadoras e invulgares, especialmente, no 
aspeto fonético, dentro do território linguístico continental.

2.2.  Constituição do Corpus Linguístico
Para a constituição do corpus linguístico, optou-se pela aplicação do 

Questionário Semântico-Lexical (QSL), baseado no Projeto Atlas Linguístico 
do Brasil (ALiB) e complementado por alguns conceitos do Atlas Linguístico- 
-Etnográfico de Portugal e da Galiza (ALEPG). O referido questionário é constituído 
por 178 questões, distribuídas em 13 Campos Semânticos: Acidentes Geográficos, 
Fenómenos Atmosféricos, Atividades Agropastoris, Fauna, Corpo Humano, 
Ciclos da Vida, Convívio e Comportamento Social, Religião e Crenças, Jogos e 
Diversões Infantis, Habitação, Alimentação e Cozinha, Vestuário e Acessórios, 
Vida Urbana, numa perspetiva onomasiológica. 

As entrevistas decorreram entre os meses de setembro a dezembro de 
2012, no Concelho da Covilhã, onde foram entrevistados 50 informantes. 
O questionário também foi aplicado a 50 habitantes de Cuiabá, no período 
compreendido entre julho a setembro de 2013, perfazendo um total de 100 
entrevistas, as quais decorreram nos mais variados ambientes, tais como: 
residências, cafés, hotel, ruas de aldeias, bancos de jardim, estabelecimentos 
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comerciais, juntas de freguesia, escolas, universidades e sempre precedidas de 
uma conversa introdutória de orientação sobre a atividade proposta. 

Ao considerar ambos os pontos linguísticos, as entrevistas totalizaram o 
tempo de 93 horas e 55 minutos (93’55”). Durante a realização das entrevistas, 
ocorreram interferências na gravação, ocasionadas por familiares, ruídos externos, 
entre outros. Porém, nada que prejudicasse o registo da informação, para o qual, 
se optou pela gravação digital e, posterior, transcrição ortográfica. 

As variantes lexicais auscultadas foram compiladas num banco de dados 
semântico-lexical no Microsoft Excel e organizadas por campo semântico, 
mantendo a estrutura da recolha dos dados linguísticos. Em várias circunstâncias 
registaram-se duas ou mais expressões lexicais para designar o mesmo conceito, 
remetendo-se à seleção da primeira para a constituição do corpus a ser analisado, 
por compreendermos que se trata da designação mais usual pelo entrevistado 
e a que particulariza o falar local. A análise quantitativa tem por base tabelas, 
cartas lexicais por campo, devidamente numeradas. A base desta análise segue 
as inferências destacadas por Muller (1968), que permite empregar noções de 
frequências absoluta e relativa, no intuito de estabelecer uma norma referente 
aos aspetos semântico-lexicais de uma determinada comunidade linguística. 
As variantes obtidas foram dispostas, primeiramente, em tabelas, por campo 
semântico, para evidenciar o número de variantes registadas, a ocorrência da 
variante lexical de maior frequência e a respetiva percentagem, nos contextos 
examinados, para cada conceito proposto pelo QSL. A percentagem foi calculada 
com base na frequência absoluta ou o número total de 50 sujeitos entrevistados 
em cada ponto linguístico. Estes correspondem a 100% no corpus ou a uma 
relação percentual que sempre corresponderá ao dobro da frequência, como por 
exemplo: 80% equivale a 40 sujeitos que responderam às questões, 50% igual a 
25, 2% igual a 1 e, assim, sucessivamente. Contudo, como já referenciado, neste 
ensaio, o tratamento analítico contempla apenas o Campo Semântico Acidentes 
Geográficos (questões de 01 à 12, Cf. Anexo III) e o Campo Semântico Fauna 
(questões de 56 à 70, cf. Anexo III), no intuito de identificar a existência de 
(dis)similitudes em relação aos aspetos naturais.

2.3.  Caracterização dos Informantes
A seleção dos informantes é um passo fundamental para que a pesquisa 

apresente resultados consistentes. Da mesma forma como fora feito para a 
obtenção dos dados relativos às localidades, utilizou-se a Ficha do Sujeito3 (cf. 
Anexo II) com a finalidade de registar as informações que caracterizem cada 
entrevistado e que, ao mesmo tempo, permitam traçar o seu perfil, devidamente 
previsto para o estudo em questão, bem como validar a aplicabilidade da pesquisa. 
Os informantes não foram identificados no decurso do trabalho, tendo em vista 

3 A ficha do sujeito foi elaborada com base na ficha proposta pelo Comitê do Projeto 
Atlas Linguístico do Brasil (ALiB).
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os princípios éticos da investigação científica, além do facto da variante informada 
constituir o único dado para o desdobramento dos resultados esperados. 

Uma vez selecionadas as variantes a serem analisadas, foram elaborados os 
gráficos referentes à Ficha do Sujeito, para traçarmos um perfil socioeconómico 
dos informantes, os quais foram distribuídos em três faixas etárias, com base nas 
recomendações do Projeto NURC4: de 25 a 35 anos; 36 a 55 anos; acima de 56 
anos e nos seguintes níveis de escolaridade: ensino fundamental, médio, superior 
e pós-graduação, o que permite realizar uma amostragem diversificada, para 
detetar e avaliar, com maior precisão, traços lexicais conservadores e inovadores 
dos falares em estudo.

A distribuição quanto à variável faixa etária aponta que 10% dos entrevistados 
na Covilhã possuíam, até a data da entrevista, menos de 35 anos. Outros 64% 
encaixavam-se na faixa etária entre 36 a 55 anos, seguido de 26% com 56 anos 
ou mais. Para Cuiabá, 22% possuem menos de 35 anos, 44% encontram-se na 
faixa etária entre 36 e 55 anos e 34% possuem 56 anos ou mais. Quanto à variável 
género, houve certa equidade, tendo em vista que a relação de entrevistados 
masculinos e femininos se manteve próxima. No ponto linguístico Covilhã, 
de entre os 50 entrevistados, ocorreu o registo de 42% de informantes do 
sexo masculino e 58% do sexo feminino. Para o ponto linguístico Cuiabá, os 
entrevistados perfazem 46% de género masculino e 54% de género feminino.

No que respeita à variável escolaridade, a grande maioria dos informantes 
entrevistados, em ambos os pontos linguísticos, não possui o ensino superior. 
Na Covilhã, somam 76%, sendo 40% com ensino fundamental e 36% com 
ensino médio. Os demais 24% possuem o ensino superior e destes 8% são pós-
-graduados. Para Cuiabá, a percentagem de informantes sem nível superior 
é de 78%, mantendo os mesmos 40% com ensino fundamental e 38% com 
ensino médio. Outros 22% possuem nível superior e destes 12% possuem pós-
graduação em alguma área do conhecimento.

Cabe ressaltar que muitos são naturais e residentes das localidades em 
estudo, como preconiza a Geolinguística, facto que enriquece a investigação 
dialetal. De entre os 50 informantes cuiabanos, 66% são considerados nativos e 
14%, apesar de residirem em Cuiabá, nasceram em municípios que compõem a 
região. Apenas 20% são oriundos de outros estados brasileiros.

No ponto linguístico Covilhã, de entre os 50 informantes observados, 78% 
são considerados nativos, por terem nascido e ainda residirem no local. Outros 
4%, apesar de residirem na Covilhã, nasceram na região, ou nos municípios 
circundantes e somente 18% são nativos de outras regiões ou países. Desta 
forma, aquando da referência nas cartas lexicais das questões, a nomenclatura 
infere que se trata das variantes informadas pelos 66% dos cuiabanos e dos 78% 
dos covilhanenses.

4 Projeto de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta no Brasil (Projeto NURC).
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3.  Análise das Variantes Lexicais
Nesta secção estão dispostos os dados recolhidos junto dos informantes 

dos pontos linguísticos selecionados. A estruturação dos resultados leva em 
consideração as temáticas específicas de cada campo semântico, pretendendo 
evidenciar as particularidades dialetais, para que os resultados apontem possíveis 
semelhanças ou diferenças semântico-lexicais, conforme proposto inicialmente 
nos objetivos desta investigação. A necessidade em realizar a referida estruturação 
deriva do expressivo volume de lexias recolhidas, ao mesmo tempo que facilita 
a identificação de formas linguísticas, com significados distintos para o mesmo 
referente, ou vocábulos diferentes para o mesmo significante.

3.1.  Campo Semântico “Acidentes Geográficos”
As questões numeradas de 01 a 12, propostas pelo QSL, são relativas ao 

Campo Semântico Acidentes Geográficos e compõem a Tabela 1 do corpus em 
análise. Nesta, apresentam-se o número de variantes registadas, as lexias de 
maior frequência e a efetiva percentagem, respetivamente, nos dois pontos 
linguísticos. Como pode ser observado, a lexia de maior frequência registada no 
ponto linguístico Cuiabá foi onda (90%), para designar “o movimento da água 
do mar”. A carta lexical do campo semântico supracitado (Figura 1) também 
anota as variantes lexicais maré (6%) e marola (4%), esta última considerada 
regionalismo do Brasil (Houaiss & Villar, 2010). Para o mesmo conceito, no 
ponto linguístico Covilhã, a lexia de maior frequência foi ondulação (50%). Neste 
caso, pode-se afirmar que se está perante um caso de “derivação por extensão de 
sentido”: “movimento lento que lembra o das ondas” (Houaiss & Villar, 2010). 
Ainda se registam as lexias onda/s (48%) e maré (2%), como pode ser observado 
na referida figura.

Q
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CONCEITO

PONTOS LINGUÍSTICOS

CUIABÁ – BR COVILHÃ – PT
Nº DE 

VARIANTES 
REGISTA-

DAS

VARIANTE DE 
MAIOR FRE-

QUÊNCIA
%

Nº DE 
VARIANTES 

REGISTA-
DAS

VARIANTE 
DE MAIOR 

FREQUÊNCIA
%

01 Riacho 04 Córrego 80% 02 Ribeiro (a) 82%

02 Pinguela 03 Pinguela 70% 05 Pontão 54%

03 Foz 07 Encontro de rio 46% 03 Foz 92%

04
Onda de 
mar

03 Onda 90% 03 Ondulação 50%

05 Nascente 05 Nascente 50% 03 Nascente 90%

06 Lamaçal 05 Lamaçal 44% 04 Lamaçal 80%
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07 Lagoa 09 Lagoa 30% 05 Lagoa 58%

08 Pedra 03 Pedra 80% 07 Pedra 54%

09 Serra 05 Serra 40% 03 Serra 80%

10 Cume 04 Pico 80% 05 Cume 48%

11 Barroca 07 Erosão 28% 09 Barroca (o) 44%

12 Gruta 02 Caverna 72% 03 Gruta 72%

Tabela 1: Campo Semântico “Acidentes Geográficos”

No ponto linguístico Covilhã, a variante lexical de maior frequência 
identificada foi foz (92%), para designar “o lugar onde o rio termina ou encontra 
com outro rio”. Na Figura 1, também se identificam as variantes deságua (6%) e 
junção (2%). Para o mesmo conceito, em Cuiabá, a variante de maior frequência 
foi encontro de rio (46%), com uma representatividade inferior, no entanto, 
complementada pelas variantes foz (10%), deságua (10%), desemboca (8%), barra 
(4%), delta (4%) e entroncamento (4%). Deste modo, verifica-se uma diferenciação 
lexical entre os pontos linguísticos, visto que foram obtidas nove lexias distintas 
e apenas uma coincidente (foz) para designar o mesmo referente. Dos vários 
informantes cuiabanos, 14% afirmaram desconhecer o termo específico. No que 
se refere aos informantes nativos, não foram registadas particularidades exclusivas 
para a variante de maior frequência, referente ao conceito de foz proposto pelo 
QSL. No entanto, o mesmo não ocorre para o conceito de onda de mar no ponto 
linguístico Covilhã, em que a designação mais usada é onda, assemelhando-se a 
Cuiabá (Figura 1).
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Figura 1: Carta Lexical do Campo Semântico “Acidentes Geográficos”

O termo linguístico barra, apesar de não ter sido identificado na Covilhã, 
integra o léxico do Português Europeu nas seguintes acepções: “jogo de destreza 
que consiste no lançamento de pedras pesadas” em Buescu (1961: 337); “jogo 
infantil” em Nunes (1965: 138), anexado ao Campo Semântico Ser Humano 
(aspetos espirituais); “núvem comprida” em Caldeira (1960: 300); “Faixa de 
nuvens paralela ao mar, que se apresenta na direcção do vento. Quanto mais 
escura, mais feia e anunciadora de mau tempo para a navegação” em Monteiro 
(1950: 126), associado ao Campo Semântico Meteorologia; “baínha” em Martins 
(1954: 409), anexo ao Campo Semântico Vestuário e Higiene; “cama; dizem 
barra da cama ou simplesmente “barra” em Medeiros (1964: 102); “cama” em 
Mendonça (1962: 275); “armação de ferro ou madeira a que vulgarmente se 
chama cama” em Moura (1960: 168), associado ao Campo Semântico Enxoval 
e Vida Doméstica e “linha do horizonte” em Nunes (1965: 138), vinculado ao 
Campo Semântico Firmamento, inferindo-se, deste modo, que a diferença de 
significado da lexia barra remete para áreas semânticas distintas.
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As variantes lexicais córrego/corgo e ribeiro/a diferentes e correspondentes à 
noção de “rio pequeno” foram registadas com expressiva frequência, 80% e 82%, 
respetivamente, em Cuiabá e Covilhã. No ponto linguístico brasileiro, além da 
variante de maior frequência, córrego/corgo, empregam-se as lexias riacho (16%), 
canal (2%) e igarapé (2%), esta última, de acordo com Silva (2002), uma variante 
oriunda da Região Amazónica, algo compreensível por se tratar de Cuiabá, 
capital do estado de Mato Grosso, que possui a parte norte composta pelo bioma 
amazónico. 

O Dicionário da Língua Portuguesa (Houaiss & Villar, 2010) indica que 
igarapé é um regionalismo da Amazónia, o que identifica a influência da língua 
indígena no falar cuiabano. Para a Covilhã, ainda foi registada a lexia riacho (18%), 
correspondente à variante proposta pelo QSL. Para este conceito, não foram 
identificadas particularidades distintas entre os informantes nativos. Conforme 
pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português 
(USC), a variante léxica igarapé é indicada no Português Brasileiro para designar: 
“canal ou estreito natural situado entre duas ilhas, ou ainda, entre ilha e terra 
firme...” em Assis (1985: 89) e “via de acesso ao barreiro” em CostaO (2012), 
anexa ao Campo Semântico Água.

Quanto à lexia córrego, consta em Houaiss & Villar (2010) como regionalismo 
do Brasil na aceção de “pequeno rio com fluxo de água bastante tênue; corgo, 
riacho”. No verbete córrego, Houaiss & Villar (2010) apontam as variantes 
lexicais: arroio, corga, levada, regato, riacho, ribeira, ribeirada, ribeirão, ribeiro, sanga, 
veia e veio; destas variantes, três concernem ao corpus em análise. Conforme 
pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português 
(USC), o item lexical córrego está documentado em trabalhos anteriores sobre o 
léxico do Português Brasileiro como, por exemplo, no Atlas Linguístico da Paraíba 
(ALPB: 30-31) para designar “pequeno rio”, associado ao Campo Semântico 
Água. O ALPB (30-31) também regista as designações baixio, corrente, vertente, 
valeta, olheirinho, fonte, fontezinha, correnteza, riacho, corgo, cóligo, correntezinha. Destas 
variantes lexicais, riacho e corgo correspondem ao corpus em análise. A variante 
léxica corgo, apesar de não ter sido registada no ponto linguístico Covilhã, integra 
o léxico do Português Europeu com a aceção de “ribeiro pequeno que corre entre 
os terrenos cultivados” em CarvalhoA (1970: 502), anexa ao Campo Semântico 
Água; “córrego” em Moura (1960: 177), associada ao Campo Semântico 
Povoamento, Instituições e Comunicações. 

Esta pesquisa também evidencia o emprego da lexia ribeiro, no Português 
Europeu, para designar “local onde se lava” em CarvalhoA5 (1970: 599); “regato 
(‘corrente de água a que se dá o nome de ribeiro’)” em Netto (1949); “pequeno 
curso de água” em Pereira (1970: 305), anexa ao Campo Semântico Água. Quanto 
à variante ribeira, está documentada nas seguintes acepções: “rio pequeno” em 
CarvalhoA (1970: 599); “qualquer curso de água” em Medeiros (1964: 224), 

5 Indicações como CarvalhoA ou SilvaM (e outras similares) têm esta configuração de 
acordo com as fontes de que foram extraídas. 
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associada ao Campo Semântico Água; “campo húmido próprio para semear 
milho” em Netto (1949:139), anexa ao Campo Semântico Terras de Cultivo 
e Delimitação; “campo que fica junto dos ribeiros e consequentemente são 
húmidos” em OliveiraR (1948: 130), vinculada ao Campo Semântico Terrenos, 
Rochas e Minerais.

Apesar de não ter sido registada no ponto linguístico Covilhã, a lexia canal 
integra o léxico do Português Europeu nas seguintes acepções: “cada uma das 
peças do tear que se fixam no pentem” em Buescu (1961: 349); “rectângulo de 
madeira de castanho, onde se encaixa o pente no tear” em Sousal (1955: 276), 
anexa ao Campo Semântico Fiação e Tecido; “intervalo entre duas telhas” em Cruz 
(1991: 342); “passagem estreita que conduz as águas para o rodete, nos moinhos 
de água...” em Gusmão (1935: 57), vinculada ao Campo Semântico Construção 
; “o mesmo que canada (‘azinhaga; atalho entre muros de propriedades rurais 
ou sebes’) em Gouveia (1951: 171), associada ao Campo Semântico Terras de 
Cultivo e Delimitação. No Brasil, está documentada com a aceção de “corredor 
de água pequeno que liga um igarapé ao outro” em CostaO (2012), anexa ao 
Campo Semântico Água.

Para o conceito de pinguela, proposto pelo QSL, houve semelhança no 
ponto linguístico Cuiabá em 70% dos casos. Já, na Covilhã, a variante de maior 
frequência foi pontão (54%), conforme Tabela 1. No entanto, ainda foram 
registadas as lexias ponte (28%) e tronco (2%) na cidade brasileira e as lexias ponte 
(28%), tronco (10%), passadiço (6%) e tábua (2%), na cidade portuguesa. Assim, 
constata-se uma diferenciação lexical entre os pontos linguísticos, visto que 
foram obtidas sete lexias distintas e apenas uma coincidente (ponte) para designar 
o mesmo referente. As variantes lexicais de maior frequência mantiveram-se 
entre os informantes nativos e, também, não indicam particularidades locais.

De acordo com a pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial 
Galego e Português (USC), a lexia pinguela está documentada em trabalhos 
anteriores sobre o léxico do Português Brasileiro associada ao Campo Semântico 
Povoamento, Instituições e Comunicações. Esta pesquisa também confirma 
o emprego da lexia pontão, em Portugal, com as seguintes aceções: “pequena 
ponte”, em Carreiro (1948: 266) e Gouveia (1951: 195); “pequena ponte feita 
de tábuas (variante pontã)” em Baptista (1967: 310); “cada uma das alpondras 
dum rio ou ribeira” em Gamas (1941: 79); “grande lage que se coloca sobre um 
ribeiro para dar passagem” em Gouveia (1951: 195), anexa ao Campo Semântico 
Povoamento, Instituições e Comunicações; “pedra no fundo do mar de altura 
superior às que a rodeiam” em Caldeira (1960: 310), vinculada ao Campo 
Semântico Relevo Terrestre e Marinho; “cada uma das pequenas pontes ao longo 
da levada”, associada ao Campo Semântico Construção, inferindo-se, deste 
modo, que a diferença de significado da lexia pontão remete para área semântica 
distinta.

Identificou-se o vocábulo nascente como a variante lexical de maior 
frequência empregada pelos cuiabanos e covilhanenses à noção de “local onde 
brota água do solo”. A Tabela 1, que se refere ao Campo Semântico Acidentes 
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Geográficos, apresenta a variante lexical nascente com as frequências de 50% e 
90% para Cuiabá e Covilhã, respetivamente. Essa noção também se manifesta 
por meio das lexias: mina/s (36%), fonte (6%), minadouro (6%) e cacimba (2%) em 
Cuiabá; fonte (6%) e mina (4%) na Covilhã, conforme Figura 1. 

O Dicionário de Língua Portuguesa Houaiss & Villar (2010) indica que o 
item lexical minadouro é um regionalismo do Brasil, cujo significado remete à 
“nascente de riacho ou ribeirão, ou olho-d’água dentro de grota (‘cavidade’)”. De 
forma análoga, o vocábulo cacimba também se configura como um regionalismo, 
porém, do Sul do Brasil e denomina “olho-d’água, fonte de água potável; 
vertente”; provém da língua quimbundo kixima ‘poço’, facto que evidencia a 
influência das línguas africanas trazidas pelos escravos na formação sociocultural 
do povo cuiabano.

Conforme pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial 
Galego e Português (USC), o item lexical fonte está documentado em trabalhos 
anteriores sobre o léxico do Português Brasileiro como, por exemplo, no Atlas 
Linguístico da Paraíba (ALPB: 33) para designar “olho d’água [5: água que sai do 
chão]”, associado ao Campo Semântico Água. O ALPB: 33 também regista as 
variantes vertente, água da natureza, água de nascença, vertensa, cachoeira, mineração 
d’água, correnteza d’água, bomba d’água, oitada, minador, caçimba, veia d’água, olheiro, 
fonte d’água, olho d’água, água minada, minação e mina. Destas variantes, quatro são 
concernentes ao corpus em análise. Em Portugal, este termo linguístico também 
é empregado nas seguintes aceções: “lugar onde se vai buscar água para beber e 
onde se lava a roupa” em Capão (1957: 282); “local onde nasce a água” em (1965: 
141) anexo, associado ao Campo Semântico Rego e Fontes; “Travessa de esmalte. 
Do espanhol fuente, prato grande, comprido ou circular, para servir carnes” 
em Fonseca (1945: 65); “saladeira” em Teixeira (1947: 124), anexo ao Campo 
Semântico Enxoval e Vida Doméstica; “Nascente de água potável, a pequena 
profundidade nos terrenos mais ou menos planos e brotando em cascata, ou jorro 
quando nas encostas abruptas. A água é empregada para abeberar o gado e para 
usos domésticos” em Mendonça (1962: 257), integrado ao Campo Semântico 
Água; “ao orifício das tetas chamam fonte” em Pires (1966: 113), anexado ao 
Campo Semântico Gado Vacum.

Quanto à variante mina, está registada no Português Europeu, para designar 
“cavidade que fazem geralmente nas encostas para extraírem água” em Moura 
(1960: 192); “cavidade artificial na terra, para extracção de água” em Pereira 
(1970: 318), associada ao Campo Semântico Rego e Fontes. No Brasil, a lexia 
mina está documentada no ALPB:33 para denominar “olho d’água”. Também 
é indicada para nomear o “lugar onde a argila é extraída” em CostaO (2012), 
anexa ao Campo Semântico Pedreiras. A variante léxica cacimba é indicada no 
Português Brasileiro para designar: “barreiro [10: água que não corre, empoçada 
e que os animais bebem]”, no ALPB: 38; “espécie de poço raso, feito com 
escavação na beira do rio, a fim de que a água se acumule” e “olho d’água” em 
Assis (1985: 78), associada ao Campo Semântico Água. No Português Europeu 
designa “chuva miúda” em Paulino (1959: 251) e Pereira (1970: 306), anexa ao 
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Campo Semântico Meteorologia, conforme pesquisa realizada no Projeto do 
Léxico Patrimonial Galego e Português (USC).

Para a significação de “lugar em que há grande quantidade de lama”, o QSL 
propõe a lexia lamaçal, registada no ponto linguístico Cuiabá com a percentagem 
de 44% (Tabela 1). Na Covilhã, essa percentagem eleva-se para 80% dos registos. 
Para o mesmo conceito, como observado na Figura 1, registaram-se as variantes 
lameiro (8%), lamaceiro (8%) e pântano (4%) para a cidade portuguesa; tijuco (28%), 
brejo (20%), lameiro (4%) e atoleiro (4%) para a cidade brasileira. Para o conceito de 
lamaçal, não houve distinção entre a variante lexical de maior frequência entre os 
informantes nativos do ponto linguístico Covilhã.

No ponto linguístico Cuiabá, registou-se a variante lexical tijuco como a 
de maior frequência entre os cuiabanos nativos. De acordo com Houaiss & 
Villar (2010), o vocábulo tijuco é um regionalismo do Brasil e designa “lugar 
de solo mole, pantanoso; atoleiro, charco, pântano, lameiro”. Segundo Antônio 
Geraldo da Cunha, registado em Houaiss & Villar (2010), a lexia tijuco provém 
do “tupi tu’yuca ‘lameiro, charco’”, facto que comprova o emprego de termos 
provenientes das línguas indígenas para compor o vocabulário cuiabano. 
Inclusive, foram registados relatos junto a informantes nativos de que um dos 
bairros de Cuiabá que se desenvolveu numa área de tijuco terá recebido o nome 
de Tijucal. Conclui-se, portanto, que o vocábulo tijuco é mais representativo do 
falar cuiabano, no entanto, está documentado em trabalhos anteriores sobre o 
léxico do Português Brasileiro como, por exemplo, em Assis (1985: 105), com 
a aceção de “atoleiro, pântano, lama de barro”, associado ao Campo Semântico 
Terrenos, Rochas e Minerais, conforme pesquisa realizada no Projeto Tesouro do 
Léxico Patrimonial Galego e Português (USC).

Esta pesquisa indica que a lexia lameiro é empregada no Português Europeu 
para designar, por exemplo: “campo para erva” em Amorim (1971: 261); “lama” 
em MaiaB (1965: 152); “lamaçal” em Pereira (1970: 304), anexa ao Campo 
Semântico Terrenos, Rochas e Minerais; “campo que dá forragens e pasto” (cf. 
L. Vasc., Op., (II, pág. 51)) em Teixeira (1947: 128); “terra alagadiça onde se 
cria erva” em Braga (1971: 252); “local onde os animais pastam”; “terra muito 
produtiva, onde se dão bem os legumes” em CarvalhoA (1970: 555); “terra 
alagadiça que produz muito pasto” em Moura (1960: 189); “grande extensão 
de terreno plano só de um dono” em SilvaG (1960: 252), associada ao Campo 
Semântico Terras de Cultivo e Delimitação. Quanto à lexia atoleiro, apesar de 
não ter sido registada no ponto linguístico Covilhã, a mesma integra o léxico 
do Português Europeu com a aceção de “lamaçal”, por meio da variante atulêro, 
em Cruz (1991: 304), anexa ao Campo Semântico Terrenos, Rochas e Minerais 
e “parte do palheiro que serve de curral para o gado” em Monteiro (1950: 125), 
associada ao Campo Semântico Gado. O Atlas Linguístico da Paraíba (ALPB: 38) 
anota o item lexical atoleiro como designativo de “barreiro [10: água que não 
corre, empoçada e que os animais bebem]”. O termo linguístico brejo designa, no 
Português Europeu, “campo não cultivado” em MaiaB (1965: 139) e, “terreno de 
silvado e urze” em Mendonça (1962: 257), anexo ao Campo Semântico Terras 
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de Cultivo e Delimitação. No Brasil, está documentado com a aceção de “local 
de água rasa e vegetação abundante nas imediações de rios e lagoas” em Brandão 
(1988: 211), associado ao Campo Semântico Água.

Para o conceito de lagoa, proposto pelo QSL, não houve diferenças no 
registo da variante de maior frequência, inclusive entre os informantes nativos 
de Cuiabá e da Covilhã, cuja lexia identificada foi lagoa, com a percentagem de 
30% e 58%, respetivamente (Tabela 1). No ponto linguístico Cuiabá, a partir 
da Carta Lexical do Campo Semântico (Figura 1), pode-se constatar o registo 
de um expressivo número de significantes para o mesmo significado, tais como 
poça d’água (20%), represa (12%), açude (6%), lago (6%), poço (4%), alagado (4%), 
charco (4%) e baía (2%). Conforme Houaiss & Villar (2010), o item lexical açude 
é um regionalismo do Brasil e provém do “árabe as-sudd ‘obstáculo, obstrução, 
represa’”. A lexia baía, também regionalismo do Brasil, configura-se como um 
caso de derivação “por extensão de sentido”: “lagoa em comunicação com um 
rio através de um canal”, enquanto que, para o ponto linguístico Covilhã, se 
obtiveram as lexias: lago (20%), albufeira (10%), charco/a (8%) e barragem (4%). 
Destas variantes, lago e charco são coincidentes nos dois corpora. De entre os 
informantes cuiabanos, 12% afirmaram desconhecer o termo específico.

O Atlas Linguístico da Paraíba (ALPB: 38) regista a lexia lagoa com a aceção de 
“barreiro [10: água que não corre, empoçada e que os animais bebem]”. Também 
há registo deste termo linguístico, no Brasil, para designar “corpo d’água 
represado geologicamente pelo mar e dele separado” em Brandão (1988: 251), 
anexado ao Campo semântico Água, conforme pesquisa realizada no Projeto 
Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português (USC). Esta pesquisa também 
evidencia o emprego da lexia lagoa (variante alagoa) nas seguintes aceções: 
“terreno pantanoso” em Carrancho (1969: 190); “pântano” em MaiaB (1965: 
147), integrada ao Campo Semântico Terrenos, Rochas e Minerais; “pequeno 
lago ou charco” em Costa (1961: 284); “lago de águas paradas provenientes das 
chuvas e sem saída; o mesmo que pego e charco” em Cruz (1991: 304); “charco 
que serve de bebedoiro ao gado” em Dias (1982: 425), associada ao Campo 
Semântico Água. Quanto à variante léxica açude, apesar de não ter sido registada 
no ponto linguístico Covilhã, integra o léxico do Português Europeu nas 
seguintes aceções: “construção de pedra para represar a água da levada, destinada 
à moagem” em Buescu (1961: 347); “construção para represar a água” em Cruz 
(1991: 348), anexa ao Campo Semântico Construção; “represa que se faz nas 
ribeiras para derivar a água para as regas ou azenhas” em Gouveia (1951: 164), 
associada ao Campo Semântico Rego e Fontes. 

A variante léxica poço designa, no Português Europeu, por exemplo: “parte 
do moinho por onde a água corre depois de bater no rodete” em Cruz (1991: 
349), anexada ao Campo Semântico Construção; “reservatório de água onde 
o gado vai beber”; local da ribeira para onde converge a água e onde o gado 
vai beber”; “local da ribeira para onde converge a água e as mulheres vão lavar 
roupa” em MaiaB (1965: 147), associada ao Campo Semântico Rego e Fontes. 
No Português Brasileiro também é empregada para denominar “barreiro” 



Língua portuguesa: história, diversidade e mundos de discurso

143

(ALPB: 38), inclusa no Campo Semântico Água. Quanto ao vocábulo charco, 
integra o léxico do Português Europeu, por meio da variante lexical tcharco, com as 
seguintes aceções: “pântano” em Moura (1960: 202), anexo ao Campo Semântico 
Terrenos, Rochas e Minerais; “lago de águas provenientes das chuvas e sem 
saídas” em Pereira (1970: 305), incluso no Campo Semântico Água; “pequena 
puoça” em Pereira (1970: 319), associado ao Campo Semântico Rego e Fontes. 
Também está documentado em Cruz (1991: 305), com o mesmo significado de 
“alagoa”, mencionado no parágrafo anterior. Em relação à charca designa “água 
estagnada” em Buescu (1961: 319), anexa ao Campo Semântico Água. 

Conforme pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego 
e Português (USC), a variante barragem, apesar de não ter sido registada no ponto 
linguístico Cuiabá, integra o léxico do Português Brasileiro para designar 
“construção para represamento de águas” em Brandão (1988: 206), associada 
ao Campo Semântico Rego e Fontes. Quanto à lexia albufeira, está documentada em 
trabalhos anteriores sobre o léxico do Português Europeu, nas seguintes aceções: “água negra 
das azeitonas” em Carreiro (1948:116) (variante abufeira), anexa ao Campo Semântico 
Azeite; “açude” em Baptista (1967: 309) (variante almufêra), associada ao Campo 
Semântico Rego e Fontes.

As semelhanças mantiveram-se para a variante lexical pedra, proposta pelo 
QSL, com a frequência de 80% e 54% nos pontos linguísticos Cuiabá e Covilhã, 
respetivamente. Verifica-se que, na Covilhã, também se emprega a noção de 
“pedaço, fragmento de rocha” através das seguintes lexias: calhau (26%), rocha 
(8%), pedregulho (6%), barroco (2%), cascalho (2%) e rochedo (2%). Enquanto que, 
em Cuiabá, se obteve as lexias cascalho (10%) e pedregulho (10%). Conforme 
pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português 
(USC), a variante léxica pedra está documentada em trabalhos anteriores sobre 
o Português Brasileiro com as seguintes aceções: “formação rochosa existente 
no fundo do mar ou da lagoa” em Brandão (1988: 268); “pedaço de mineral 
que prejudica a confecção da peça no torno” em CostaO (2012), anexa ao 
Campo Semântico Terrenos, Rochas e Minerais; “pedaço de pedra ou de tijolo 
que substitui o chumbo utilizado na rede de pesca” em Brandão (1988: 268), 
associada ao Campo Semântico Artes e Pesca.

No Português Europeu, a variante léxica pedra é indicada para designar: 
“mó do moinho” em SilvaM (1972: 325); “galga” em Buescu (1961: 348), anexa 
ao Campo Semântico Construção; “calhau” em Nunes (1965: 12), integrada ao 
Campo Semântico Terrenos, Rochas e Minerais; “chapa de ferro onde se cozem 
bolos e escrapiadas” em Monteiro (1950: 143), inclusa no Campo Semântico 
Enxoval e Vida Doméstica; “peso de oito arráteis (na venda do linho)” em 
Fernandes (1965: 296); “antiga medida correspondente a 6,5 quilos, usada pelas 
tecedeiras para venderem o linho em rama” em Cruz (1991: 360), associada 
ao Campo Semântico Medição e Medidas; “granizo” em Delgado (1970: 328), 
anexada ao Campo Semântico Meteorologia; “mó do lagar de azeite para moer 
a azeitona” em Cruz (1991: 35), vinculada ao Campo Semântico Azeite; “nome 
dado ao peso que se coloca sobre a extremidade do cavaleiro do burro” em 
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Carvalho A (1970: 582), anexada ao Campo Semântico Rego e Fontes; “rocha” 
em Caldeira (1960: 305), associada ao Campo Semântico Relevo Terrestre e 
Marinho. Quanto ao termo linguístico calhau, integra o léxico do Português 
Europeu com as seguintes aceções: “homem encarregado de chamar, de noite, a 
companha do seu barco, para irem para o mar” em Caldeira (1960: 296), anexado 
ao Campo Semântico Ofícios e Profissões; “praia pedregosa” em Macedo (1939: 
46); “a zona confinante com o mar, quer seja de enrocamento, de penedia ou de 
seixo rolado” em Mendonça (1962: 257); “praia de calhaus” em Nunes (1965: 
138); “praia pedregosa formada por pequenos calhaus rolados” em Rezende 
(1961: 278), associado ao Campo Semântico Relevo Terrestre e Marinho; “pedra 
solta” em Salgueiro (1945: 63), integrado ao Campo Semântico Terrenos, Rochas 
e Minerais.

O item lexical barroco está documentado em trabalhos anteriores sobre o 
léxico do Português Europeu para designar, por exemplo, “rocha, penedo” em 
Braga (1971: 266); “penedo insulado e de forma irregular” em Buescu (1961: 
319); “penedo” em Fernandes (1965: 234), anexo ao Campo Semântico Relevo 
Terrestre e Marinho; “rocha” em Fernandes (1965: 234), associado ao Campo 
Semântico Terrenos, Rochas e Minerais. Quanto ao vocábulo rochedo designa 
“rocha alta, à beira do mar” em Caldeira (1960: 305), anexo ao Campo Semântico 
Relevo Terrestre e Marinho.

Da observação da Tabela 1, relativa ao Campo Semântico Acidentes 
Geográficos, pode-se inferir que a variante lexical serra proposta pelo QSL 
foi registada de entre 40% dos informantes cuiabanos e 80% dos informantes 
covilhanenses. A carta lexical do referido campo semântico também regista 
as lexias: morro/s (36%), montanha/s (12%), cordilheira (8%) e monte (4%) em 
Cuiabá, sendo que os vocábulos cordilheira (16%) e montanha (4%) também são 
empregados na Covilhã para o mesmo referente (Figura 1). Da mesma forma 
que no caso anterior, não foram registadas particularidades entre os informantes 
nativos, visto que a variante de maior frequência permanece a mesma. 

O termo linguístico morro, segundo Houaiss & Villar (2010), designa o “m.q. 
favela” (‘conjunto de habitações populares’) e configura-se como regionalismo 
do Brasil, inferindo-se, deste modo, que a diferença de significado do vocábulo 
morro remete para área semântica distinta. Em Portugal, este vocábulo é 
empregado para denominar “monte pequeno, formado ou coberto de fragas” em 
CarvalhoS (1974: 533); “cabeço” em Salgueiro (1945: 90), associado ao Campo 
Semântico Relevo Terrestre e Marinho e, “pedra grande”, anexado ao Campo 
Semântico Terrenos, Rochas e Minerais, conforme pesquisa realizada no Projeto 
Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português (USC). Esta pesquisa evidencia o 
emprego da variante lexical serra, nas seguintes aceções: “conjunto de montes” 
em Carrancho (1969: 191); “montanha; monte” em Baptista (1967: 311), anexa 
ao Campo Semântico Relevo Terrestre e Marinho; “variedade de peixe que se 
assemelha ao bonito” em (1970: 669), integrada ao Campo Semântico Animais 
Bravios (denominações); “monte de sargaço, na costa” em BaptistaF (1970: 669), 
associada ao Campo Semântico Plantas (denominações); “instrumento feito 
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com três peças de madeira, uma lâmina com dentes ligada a estas e uma corda 
fina, que, torcendo por meio de um pauzito, vai esticando a folha e prepara-a 
para cortar” em Capão (1957:318), inclusa no Campo Semântico Ferramenta e 
Maquinaria Agrícola; “monte de palha” em Cruz (1991: 321), “designação dada 
ao monte que formam, na eira, com o trigo acabado de debulhar” em Mendonça 
(1962: 285), associada ao Campo Semântico Cereais e erva. No Brasil, também 
é indicada para designar o “nome do vento que sopra da direção da serra para 
a lagoa: vento da serra” em Brandão (1988: 290), anexa ao Campo Semântico 
Meteorologia. 

De acordo com o Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português (USC), 
a variante léxica monte é indicada no Português Europeu para designar, por 
exemplo: “conjunto das pedras, e de tudo o que as cerca, na atafona de moer e no 
moinho de vento” em BaptistaF (1970: 638); “casal de herdade” {regionalismo 
próprio do Alentejo} em Paulino (1959: 277), integrada ao Campo Semântico 
Construção; “quinhão ou parte dos ganhos da pesca” em Alves (1993: 222), 
associada ao Campo Semântico Comércio e Emigração; “lugarejo com 
limitado número de casas” em Cruz (1991: 305); “conjunto de casas, situadas 
geralmente no cimo de uma colina e que fazem parte das grandes herdades” em 
Delgado (1970: 323), anexa ao Campo Semântico Povoamento, Instituições e 
Comunicações; “quinta grande” em Martins (1954: 439); “Campo. Homem do 
monte = Homem do campo; aldeão” em Dias (1982: 468); “terreno inculto, onde 
cresce o mato”; “mato”; “o mesmo que baldio (‘terreno inculto’)” em Sousal 
(1955: 308), anexada ao Campo Semântico Terras de Cultivo e Delimitação. No 
Português Brasileiro também é registada para designar “Qualquer amontoado 
de coisa em forma de monte ({Aurélio})”. Ex.: “A gente pega direto do monte de café 
no terreirão com balaio” em CastroD (2000: 103), associada ao Campo Semântico 
Terras de Cultivo e Delimitação.

As respostas à questão 10 do QSL relativas ao “ponto mais alto de montanha, 
monte, serra” registadas no ponto linguístico Covilhã foram: cume (48%), variante 
lexical de maior frequência, pico (42%), cimo (6%), topo (2%) e picoto (2%). Em 
Cuiabá, registam-se as lexias pico em 80% dos casos, cume (14%), topo (4%) e clímax 
(2%). Em relação aos informantes nativos, não houve distinção entre as variantes 
de maior frequência em ambos os pontos linguísticos. O termo linguístico cume 
integra o léxico do Português Europeu para designar, por exemplo: “espigão 
dos telhados, ou seja: trave horizontal culminante que remata as suas águas” em 
Buescu (1961:341); “cumieira do telhado” em MaiaB (1965:156), associado ao 
Campo Semântico Construção, conforme pesquisa realizada no Tesouro do Léxico 
Patrimonial Galego e Português (USC). Quanto ao vocábulo picoto é indicado para 
denominar “pedra aguçada, quer à beira-mar, quer no fundo” em Alves (1993: 
226) e “o ponto mais alto de um cabeço” em CarvalhoS (1974: 552), anexado ao 
Campo Semântico Relevo Terrestre e Marinho.

Para a noção de “escavação no solo causada por erosão das águas”, no ponto 
linguístico Cuiabá, empregam-se as variantes lexicais erosão (28%), voçoroca 
(18%), vala (18%), valeta (10%), buraco (10%), barranco (8%) e grota (2%), todas 
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distintas ao conceito proposto pelo QSL. Conforme pesquisa realizada no Tesouro 
do Léxico Patrimonial Galego e Português (USC), o termo linguístico barranco está 
documentado no Atlas Linguístico da Paraíba (ALPB: 36) como designação de 
“margem [8: terra que fica de um lado e do outro do rio]”, associado ao Campo 
Semântico Água. Também há registo deste termo linguístico, no Brasil, para 
designar “margens do rio, descobertas na vazante”, anexo ao Campo Semântico 
Água; “escavação natural ou artificial”, associado ao Campo Semântico Relevo 
Terrestre e Marinho; “ilha flutuante de capim” em Assis (1985: 75), integrado 
ao Campo Semântico Plantas (denominações). Quanto à lexia buraco, também 
é registada no Português Brasileiro para designar “vala pequena resultante da 
extração da argila” em CostaO (2012), anexa ao Campo Semântico Água e, “... 
picador, o local onde se deixa o barro de molho para curtir” em FonsecaS (1996: 
103), associada ao Campo Semântico Telheiras e Olaria.

O item lexical barranco, apesar de não ter sido registado no ponto linguístico 
Covilhã, integra o léxico do Português Europeu nas seguintes aceções: “Pequeno 
curso de água proveniente das chuvas e que corre numa parte baixa em direcção 
às ribeiras; se for pouco profundo chama-se um regato. Leite de Vasconcelos 
refere que no Alentejo e no Algarve, o sentido normal de <<escavação feita 
normalmente por chuvas, por enxurradas>> desenvolveu-se na aceção de 
<<rio que se forma no inverno e seca, ou pode secar no verão>> (Filologia 
Barranquenha: 4)” em Cruz (1991: 304), anexo ao Campo Semântico Água; 
“cova feita pelas enxurradas e pelos ribeiros” em Delgado (1970: 309); “pedaço 
de parede de cômoro que caiu” em Gouveia (1951: 169); “precipício” em 
Lourdes (1946: 4), associado ao Campo Semântico Relevo Terrestre e Marinho; 
“valado” em Silva (1944: 36), integrado ao Campo Semântico Terras de Cultivo 
e Delimitação. 

Para o ponto linguístico Covilhã, a lexia de maior frequência barroca/o (44%) 
corresponde à variante proposta pelo QSL. O Dicionário de Língua Portuguesa de 
Houaiss & Villar (2010) indica que barroca é um regionalismo do Brasil e designa 
“escavação formada por erosão das águas; cova, barranco”, etimologia que radica 
no empréstimo do português barroco ‘barroca, terreno irregular’. No entanto, essa 
lexia não fora registada no ponto linguístico Cuiabá. Ainda foram identificadas as 
variantes ravina (18%), derrocada (12%), fenda/s (10%), vala (6%), cratera (4%), fossa 
(2%), gruta (2%) e regueira (2%) para o conceito anteriormente mencionado, no 
ponto linguístico Covilhã. Considerando ambos os pontos linguísticos, foram 
registadas 16 variantes lexicais distintas e apenas uma coincidente (vala), como 
pode ser observado na Figura 1. De entre os inquiridos cuiabanos, 6% alegaram 
desconhecer o termo específico.

Segundo o Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português (USC), a variante 
barroca está documentada em trabalhos anteriores sobre o Português Europeu 
para designar: “curso de água que se pode atravessar saltando” em (1961: 319), 
anexa ao Campo Semântico Água; “escavação natural” em Pereira (1970: 304), 
associada ao Campo Semântico Relevo Terrestre e Marinho; “fornailha (‘cova 
onde se faz o carvão’)” em Pereira (1970: 380), integrada ao Campo Semântico 
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Madeira e Borracha. Quanto à variante léxica vala é indicada para designar 
“escavação bastante longa para receber as águas e conduzi-las aos sítios que 
necessitam rega” em Delgado (1970: 310), associada ao Campo Semântico Rego 
e Fontes; “o mesmo que levada” em Martins (1954: 455), anexada ao Campo 
Semântico Construção. No Português Brasileiro designa “pequena depressão 
do fundo do mar ou da lagoa”, anexa ao Campo Semântico Relevo Terrestre e 
Marinho e “pequeno riacho de águas lênticas, natural ou artificial” em Brandão 
(1988: 303), integrada ao Campo Semântico Água. O termo linguístico regueira é 
empregado no Português Europeu com as seguintes aceções: “grande rego” em 
Buescu (1961: 320); “vala semelhante, em largura, à levada” em Martins (1954: 
447), associado ao Campo Semântico Rego e fontes; “rego: pequena vala por 
onde corre a água das regas” em Buescu (1961: 324), anexo ao Campo Semântico 
Trabalhos Agrícolas; “rodeira (‘marcas deixadas pelas rodas do carro de bois’)” 
em Amorim (1971: 283), integrado ao Campo Semântico Carro.

De acordo com pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial 
Galego e Português (USC), a lexia grota, apesar de não ter sido registada no ponto 
linguístico Covilhã, integra o léxico do Português Europeu nas seguintes 
aceções: “terreno que fica a um nível inferior, junto de montes, por onde corre 
água quando chove” em BaptistaF (1970: 617); “leito normalmente estreito, que 
recebe, por ocasião de chuvas abundantes, as águas dos terrenos sobrejacentes, 
conduzindo-as ao mar ou a alguma ribeira” em Mendonça (1962: 257), associada 
ao Campo Semântico Água; “passagem entre as montantes provenientes das 
enxurradas” em Dias (1982: 458); “Vale profundo talhado no terreno pelas 
águas”. 

Para finalizar o Campo Semântico Acidentes Geográficos, a variante gruta 
proposta pelo QSL, para o sentido de “grande cavidade em rochedo que forma um 
abrigo”, foi registada como a de maior frequência no ponto linguístico Covilhã, 
com a percentagem de 72%. A variante lexical caverna regista o mesmo valor 
no ponto linguístico Cuiabá. Foram registadas, ainda, as variantes gruta (28%) 
em Cuiabá; caverna (20%) e lapa (8%), na Covilhã. A variante léxica caverna 
designa, no Português Brasileiro, “cada uma das peças curvas, de madeira, que se 
fixam transversalmente à quilha e servem para dar formato arredondado ao casco 
dos botes e das lanchas” em Brandão (1988: 222), anexada ao Campo Semântico 
Embarcações, conforme pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego 
e Português (USC). Em Portugal, é empregada para denominar “cavidade na rocha” em 
Caldeira (1960: 304), anexa ao Campo Semântico Relevo Terrestre e Marinho; 
“travessa no interior do bojo do barco, que pode ser coberta pelos paneiros e que 
constitui parte do esqueleto da embarcação” em Caldeira (1960: 316); “cada uma 
das peças que assentam sobre a quilha do barco para lhe formarem o arcaboiço” 
em Netto (1949: 112), associada ao Campo Semântico Embarcações. Quanto 
ao vocábulo lapa, está documentado no Português Europeu com as seguintes 
aceções: “gruta” em Buescu (1961: 320), incluído no Campo Semântico Relevo 
Terrestre e Marinho; “grande pedra, deitada sob a qual os pastores se abrigam 
da chuva” em Gouveia (1951: 189); “pedra grande que forma um abrigo” 
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em Pereira (1970: 304), associado ao Campo Semântico Terrenos, Rochas e 
Minerais; “marisco provido de concha que se agarra aos rochedos muito batidos 
pelo mar” em BaptistaF (1970: 625), anexado ao Campo Semântico Animais 
Bravios (denominações).

3.2. Campo Semântico “Fauna”
As questões numeradas de 56 a 70, propostas pelo QSL, são relativas ao 

Campo Semântico Fauna e compõem a Tabela 2 e a Figura 2 do corpus em análise. 
Apresentam-se o número de variantes registadas, as lexias de maior frequência 
e a percentagem nos dois pontos linguísticos. A carta lexical do referido campo 
semântico expõe todas as variantes obtidas junto aos informantes brasileiros e 
portugueses. 

Q
U

E
ST

Õ
E

S

CONCEITO

PONTOS LINGUÍSTICOS

CUIABÁ – BR COVILHÃ – PT

Nº DE VA-
RIANTES 
REGISTA-

DAS

VARIANTE 
DE MAIOR 

FREQUÊNCIA
%

Nº DE 
VARIANTES 

REGISTA-
DAS

VARIANTE 
DE MAIOR 
FREQUÊN-

CIA

%

56 Urubu 01 Urubu 100% 02 Abutre (s) 56%

57 Galinha-
-d’angola

04 Galinha-
-d’angola

90% 06 Galinha 
pedrês

28%

58 Papagaio 02 Papagaio 98% 01 Papagaio 100%

59 Sura 04 Cotó 36% 01 Cota 14%

60 Ouriço 02 Porco-espinho 72% 02 Ouriço-
-cacheiro 70%

61 Crina 01 Crina 100% 01 Crina (s) 98%

62 Lombo 04 Lombo 76% 03 Lombo 70%

63 Chifre 01 Chifre 100% 02 Cornos 78%

64 Boi sem 
Chifre

02 Mocho 60% 02 Mocho 76%
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65 Úbere 03 Teta (s) 48% 04 Tetas 76%

66 Rabo 01 Rabo 100% 02 Rabo 96%

67
Mosca- va-
rejeira 01 Varejeira 96% 02 Varejeira 98%

68
Sangues-
suga 01 Sanguessuga 98% 01

Sangues-
suga 96%

69 Libélula 07 Libélula 50% 02 Libelinha 94%

70 Pernilongo 04 Pernilongo 50% 02 Melga (s) 90%

Tabela 2: Campo Semântico “Fauna”

Figura 2: Carta Lexical do Campo Semântico “Fauna”
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A partir da análise dos dados expostos na Tabela 2, verifica-se que as 
lexias simples urubu, crina, chifre e rabo, relativas às questões 56, 61, 63 e 66, 
respetivamente, são consideradas as respostas de maior frequência identificadas 
no campo semântico supracitado e coincidem com as variantes das questões 
propostas pelo QSL, inscritas com a percentagem de 100%, no ponto linguístico 
Cuiabá. A lexia de maior frequência registada no ponto linguístico Covilhã foi 
papagaio (100%), empregada para designar “a ave de penas coloridas que, quando 
presa, pode aprender a falar”. Para o mesmo conceito, no ponto linguístico 
Cuiabá, a lexia de maior frequência também foi papagaio, identificada com a 
percentagem de 98%. A Carta Lexical do Campo Semântico Fauna (Figura 2) 
também regista o termo tupi nandaia (2%) que, em Houaiss & Villar (2010), é 
assinalado como um regionalismo do campo da ornitologia.

Os itens lexicais abutre/s e corvo/s, distintos ao conceito proposto pelo 
Questionário Semântico Lexical, são empregados na Covilhã para nomear “a 
ave de plumagem preta que se alimenta de animal morto, podre”. O primeiro, 
inscrito com 56%, configura-se na variante léxica de maior frequência, enquanto 
que o vocábulo corvo/s foi a resposta de 44% dos informantes. A Carta Lexical da 
Questão 56 indica a ocorrência dos vocábulos urubu e abutre/s, como as variantes 
lexicais de maior frequência entre os informantes nativos de Cuiabá e Covilhã, 
respetivamente. Neste caso também não foram identificadas particularidades 
locais.

Na Carta Lexical do Campo Semântico Fauna (Figura 2), registam-se as 
lexias que se empregam em Cuiabá e na Covilhã para designar “a ave parecida com 
a galinha, de plumagem cinzenta com pintinhas brancas”. Essa noção exprime-se, 
no primeiro ponto linguístico, por meio de quatro itens lexicais: galinha-d’angola 
(90%), variante de maior frequência e que corresponde ao conceito proposto 
pelo QSL, capote (6%), cocar (2%) e galinhola (2%). No ponto linguístico Covilhã 
obtiveram-se as seguintes designações: galinha pedrês (28%), variante lexical de 
maior frequência, galinha-da-índia (26%), galinhola (12%), fraca (8%), pintada 
(6%) e galinha-da-guiné (2%). Constata-se, a partir da análise da Carta Lexical do 
Campo Semântico Fauna, uma diferenciação lexical entre os pontos linguísticos, 
visto que foram obtidas nove lexias distintas e apenas uma semelhante (galinhola) 
para designar o conceito proposto. Dos diferentes inquiridos portugueses, 18% 
afirmaram desconhecer o termo específico. As variantes léxicas galinha-d’angola 
e galinha-da-índia foram as de maior frequência entre os informantes nativos 
de Cuiabá e do Concelho da Covilhã, respetivamente. Todavia, regista-se uma 
particularidade local na Covilhã, pois o termo mais empregado por este grupo de 
pessoas difere do contexto geral para este referente.

O Dicionário de Língua Portuguesa (Houaiss & Villar, 2010) indica que o item 
lexical cocar, proveniente do francês cocarde ‘id.’, de coq ‘galo’, é um regionalismo 
do campo da etnografia, quando usado na aceção de “adorno de cabeça feito de 
penas com suporte trançado ou tecido para a cabeça, usado pelos indígenas”, 
inferindo-se, deste modo, que a diferença de significado do vocábulo cocar 
remete para uma área semântica distinta. De forma análoga, o vocábulo galinhola 
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também se configura como um regionalismo, porém do campo da ornitologia e 
significa o “m.q. galinha-d’angola”.

A Carta Lexical do Campo Semântico Fauna (Figura 2) regista as variantes 
cotó (36%), sura/o/u (20%), nambu (12%) e rabicó (8%) no ponto linguístico 
brasileiro para recobrir o conceito de “galinha sem rabo”. No ponto linguístico 
português, obteve-se a lexia cota, representando 14% do total dos informantes; 
outros 86% alegaram desconhecer o termo específico, uma percentagem reduzida 
em 18% entre os cuiabanos. As lexias de maior frequência, visualizadas na Tabela 
2 e correspondentes ao conceito proposto sura, mantêm-se entre os informantes 
nativos.

O Dicionário de Língua Portuguesa Houaiss & Villar (2010) indica que o item 
lexical suro é um regionalismo do Brasil, cujo significado remete ao animal “sem 
cauda ou que apresenta apenas um coto de cauda; sura, suri, suru, surote”. Quanto 
ao vocábulo nambu, variante do termo linguístico “inhambu”, proveniente do 
tupi ina’mbu ‘ave da família dos tinamídeos’, também se configura como um 
regionalismo da área da zoologia que designa as “aves tinamiformes, da família 
dos tinamídeos, (...), de corpo robusto, pernas grossas e cauda rudimentar ou 
inexistente”. Neste caso, ocorreu uma extensão do significado para a galinha 
que também é desprovida de cauda. Aguilera (2005) apresenta a variante léxica 
(galinha) nambu como própria do falar cuiabano. No entanto, a lexia nambu 
também está documentada em trabalhos anteriores sobre o léxico do Português 
Brasileiro, conforme pesquisa realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial 
Galego e Português (USC), em Assis (1985: 89), o qual remete à variante inambu 
que significa “ave preta semelhante à galinha”, associado ao Campo semântico 
Animais Bravios (denominações). 

Os itens lexicais porco-espinho e ouriço foram selecionados em Cuiabá para 
designar um “pequeno mamífero, com o dorso coberto por espinhos curtos 
e lisos”. O primeiro, com 72%, configura-se como a variante léxica de maior 
frequência, enquanto que o vocábulo ouriço foi a resposta de 28% dos informantes 
e corresponde à variante proposta pelo QSL. O termo ouriço-cacheiro constituiu o 
registo mais frequente, quanto aos inquiridos portugueses, representando 70% 
do total dos informantes e 30% registaram a lexia porco-espinho para recobrir o 
conceito anteriormente mencionado, como exposto na Tabela 2 e Figura 2. Em 
relação aos informantes nativos, não houve distinção entre as variantes de maior 
frequência em ambos os pontos linguísticos.

Regista-se o vocábulo crina/s como a variante lexical de maior frequência 
empregada pelos cuiabanos e covilhanenses para nomear “o cabelo em cima do 
pescoço do cavalo”. A Tabela 2, referente ao Campo Semântico Fauna, apresenta 
a variante lexical crina/s com as frequências de 100% e 98% para Cuiabá e Covilhã, 
respetivamente. De entre os informantes portugueses, 2% alegaram desconhecer 
o termo específico. 

A Tabela 2, relativa à área semântica Fauna, regista lombo como a variante 
lexical de maior frequência empregada pelos brasileiros e portugueses para 
nomear “a parte do cavalo onde vai a sela” e a inscreve com as frequências de 76% 
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e 70% para Cuiabá e Covilhã, respetivamente. A carta lexical do referido campo 
semântico (Figura 2) também regista as lexias dorso (12%), costa/s (10%) e espinhaço 
(2%) em Cuiabá; dorso (28%) e garupa (2%) na Covilhã. As variantes lexicais de 
maior frequência registadas nos dois corpora coincidem com o conceito proposto 
pelo QSL. Nos informantes nativos, manteve-se a mesma variante.

Para a questão 63, no ponto linguístico Covilhã, obtiveram-se as respostas 
cornos (78%), variante lexical de maior frequência e chifres (22%) que corresponde 
ao conceito proposto pelo QSL. Em Cuiabá, regista-se o vocábulo chifre com 
100%, conforme Tabela 2. Em relação aos informantes nativos, não houve 
distinção entre as variantes de maior frequência em ambos os pontos linguísticos.

Na Carta Lexical do Campo Semântico Fauna (Figura 2) registam-se as 
lexias que se empregam em Cuiabá e Covilhã para denominar “o boi sem corno/
chifre”. Essa noção manifesta-se, no primeiro ponto linguístico, por meio de dois 
itens lexicais: mocho (60%), variante de maior frequência e boi sem chifre (26%), 
que corresponde ao conceito proposto pelo QSL. No ponto linguístico Covilhã 
obtiveram-se as seguintes denominações: mocho (76%), variante lexical de maior 
frequência e boi sem cornos (2%). Entre os informantes cuiabanos, 14% afirmaram 
desconhecer o termo específico, percentagem que se eleva para 22% na Covilhã. 
As variantes lexicais de maior frequência mantiveram-se entre os informantes 
nativos e não indicam particularidades locais. 

O Dicionário de Língua Portuguesa de Houaiss & Villar (2010) regista o item 
lexical mocho para designar as “corujas da família dos estrigídeos, (...), que não 
possuem penachos ou tufos de penas na cabeça”. Também há registo deste termo 
linguístico, no Brasil, para designar “tamborete, escabelo, banco de madeira com 
quatro pés, assento redondo ou quadrado sem encostos”, em Assis (1985: 94), 
associado ao campo semântico Enxoval e vida doméstica, conforme pesquisa 
realizada no Projeto Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português (USC). Esta 
pesquisa destaca o emprego do vocábulo mocho, em Portugal, nas seguintes 
aceções: “ave nocturna”, em Paulino (1959: 264) e Buescu (1961: 330); “linho 
cuja baganha não abriu no tempo próprio”, em Cruz (1991: 354); “variedade de 
feijão”, em SilvaG (1960: 256); “banco tosco sem encosto”, em Paulino (1959: 
290), inferindo-se, deste modo, que a diferença de significado do vocábulo mocho 
remete para área semântica distinta. 

A Figura 2, relativa à Carta Lexical do Campo Semântico Fauna, apresenta as 
designações para “úbere da vaca”. No ponto linguístico Cuiabá foram selecionadas 
as lexias teta/s (48%), variante de maior frequência, úbere (44%) e mama (8%). 
No ponto linguístico Covilhã foram registadas as seguintes designações: tetas 
(76%), variante de maior frequência, mamas (16%), úbere (4%), que coincide com 
a variante lexical da questão proposta pelo QSL e amojo (4%). De forma análoga 
à questão anterior, não foram registadas particularidades entre os informantes 
nativos, visto que a variante de maior frequência permaneceu a mesma. Cintra 
(1995: 65-67) afirma que o emprego da designação úbere se restringe ao “Minho, 
ocidente de Trás-os-Montes, Douro Litoral, o extremo norte da Beira Litoral 
e uma pequena região da Beira Alta”. Também se diz úbere em algumas áreas 
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isoladas: “em Lagoaça, no oriente de Trás-os-Montes (...), na Estremadura 
(Mafra e Cartaxo) e na Beira Baixa (Monsanto), geralmente convivendo com 
(a)mojo, (a)monjo”. A inovação amojo emprega-se em “todo o Algarve, todo o 
Alentejo, a maior parte da Estremadura e da Beira Litoral, o Ribatejo, a Beira 
Baixa, a maior parte da Beira Alta e o oriente de Trás-os-Montes”. No Português 
Europeu, o vocábulo amojo também é empregado na aceção de “apojadura dos 
animais”, integrando o acervo do Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português 
(USC), em Buescu (1961: 329), associado ao Campo semântico Gado Vacum.

A variante léxica rabo, resposta à questão 66 do QSL, foi registada nos dois 
pontos linguísticos como a variante de maior frequência, inclusive entre os 
informantes nativos de Cuiabá e da Covilhã, com 100% e 96%, respetivamente. 
(Tabela 2). A Carta Lexical do Campo Semântico Fauna também inscreve a lexia 
cauda (4%) no ponto linguístico Covilhã, para denominar o mesmo referente.

A Carta Lexical do Campo Semântico Fauna (Figura 2) regista as lexias 
varejeira (96%), no ponto linguístico brasileiro; varejeira (98%) e moscardo (2%) 
no ponto linguístico português, como respostas à questão 67. Dos informantes 
cuiabanos, 4% alegaram desconhecer o termo específico. As lexias de maior 
frequência, visualizadas na Tabela 2 e correspondentes ao conceito proposto 
mosca-varejeira, mantêm-se entre os informantes nativos. O Dicionário de Língua 
Portuguesa de Houaiss & Villar (2010) indica, na terceira aceção, que o item lexical 
moscardo é um regionalismo de Portugal, cujo significado remete à “agressão 
física; safanão, sopapo, bofetão”, quando empregado na linguagem informal.

Da observação da Tabela 2, relativa à área semântica Fauna, pode-se inferir 
que a variante lexical sanguessuga, proposta pelo QSL, fora registada de entre 98% 
dos informantes cuiabanos e 96% dos informantes covilhanenses. Não foram 
registadas particularidades entre os informantes nativos, visto que a variante de 
maior frequência permaneceu a mesma.

A Carta Lexical do Campo Semântico Fauna (Figura 2) indica as variantes 
léxicas empregadas em Cuiabá e Covilhã para denominar “o inseto de corpo 
comprido e fino, com quatro asas bem transparentes, que voa e bate a parte 
traseira na água”. Essa noção exprime-se, no primeiro ponto linguístico, 
por meio de sete itens lexicais: libélula (50%), variante de maior frequência e 
correspondente ao conceito proposto pelo QSL, assa-peixe (20%), lava-bunda 
(8%), olho-de-peixe (6%), mãe-de-peixe (4%), pito (4%) e helicóptero (2%). De entre 
os informantes cuiabanos, 6% afirmaram desconhecer o termo específico. No 
ponto linguístico Covilhã obtiveram-se as lexias libelinha (94%), variante lexical 
de maior frequência e libélula (6%). Constata-se uma diferença lexical entre os 
pontos linguísticos, visto que foram obtidas oito lexias distintas e apenas uma 
coincidente, que correspondem ao mesmo sentido. As variantes lexicais de 
maior frequência mantiveram-se entre os informantes nativos e não indicam 
particularidades locais.

Das variantes coletadas na pesquisa in loco, somente não está lexicalizada 
mãe-de-peixe. O Dicionário de Língua Portuguesa de Houaiss & Villar (2010) indica 
que o item lexical olho-de-peixe é um regionalismo de Mato Grosso e significa 
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o “m.q. libélula”. De forma análoga, os vocábulos lava-bunda, pito e helicóptero 
também se configuram como regionalismos. O primeiro do Sul do Brasil; o 
segundo do estado de Minas Gerais e o último recobre o conceito de libélula em 
todo o território brasileiro.

O termo linguístico assa-peixe, por sua vez, encontra-se dicionarizado na 
aceção de planta. No Brasil, a lexia pito também é empregada nas seguintes 
aceções: “tubo de borracha pelo qual se enche a bola de futebol”; “cachimbo 
(‘utensílio para fumar’)”; “cigarro (‘rolo de tabaco’)” e “repreensão, reprimenda, 
descompostura”. Em Portugal, este termo é empregado, por exemplo, para 
designar “pinto”; “frango”, conforme pesquisa realizada no Projeto Tesouro do 
Léxico Patrimonial Galego e Português (USC), em Fernandes (1965: 299) e Moura 
(1960: 197), associado ao Campo semântico Avicultura. Aguilera (2005: 132) 
inclui a variante léxica mãe-de-peixe como regionalismo do falar cuiabano.

A Carta Lexical do Campo Semântico Fauna regista as lexias pernilongo (50%), 
variante de maior frequência, correspondente ao conceito proposto pelo QSL, 
mosquito (42%), muriçoca (6%) e carapanã (2%) no ponto linguístico brasileiro; 
melga/s (90%) e mosquito/s (10%), distintas ao conceito proposto pelo QSL, no 
ponto linguístico português, como respostas à questão 70. Os vocábulos mosquito 
e melga/s foram as variantes lexicais de maior frequência entre os informantes 
nativos de Cuiabá e Covilhã, respetivamente.

O termo linguístico pernilongo, segundo Houaiss & Villar (2010), é o “m.q. 
mosquito (‘designação comum’)” e configura-se como um regionalismo do Brasil. 
De forma análoga, a variante muriçoca também é considerada um regionalismo da 
região Nordeste do Brasil e de Minas Gerais. Os referidos lexicógrafos assinalam 
que o vocábulo carapanã consiste num regionalismo da Amazónia e provém do 
tupi karapa’nã que, segundo Nascentes, significa ‘mosquito’. Este fato elucida a 
influência da língua indígena no falar cuiabano.

Conclusão 
Os resultados da análise quantitativa permitem inferir para os dois 

campos semânticos estudados que, de um total de 27 questões que compõem o 
Questionário Semântico Lexical (QSL), aplicado a Cuiabá, 18 (67%) lexias são 
coincidentes com as variantes propostas pelo ALiB, enquanto que 9 (33%) são 
divergentes, ou seja, este último grupo representa as variantes léxicas que atuam 
como norma entre os cuiabanos. Na Covilhã, esta mesma prospeção revela 16 
(59%) ocorrências lexicais coincidentes e 11 (41%) divergentes e, da mesma 
forma, atribui ao último grupo a representatividade das variantes que atuam 
como norma na comunidade portuguesa.

A análise comparativa, que considerou as lexias de maior frequência, 
entre os pontos linguísticos, independente do conceito proposto, revelou 13 
(48%) ocorrências lexicais semelhantes entre duas variedades diatópicas, sendo 
que destas, 11 (41%) coincidem com o tema da questão proposto pelo ALiB. 
Por outro lado, com indicadores quase equivalentes, 14 (52%) variantes são 
divergentes e, deste grupo, 2 (7%), além de divergirem entre as comunidades de 
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fala, não contemplam o conceito sugerido e reafirmam as diferenças de realização 
de formas linguísticas entre falantes da língua portuguesa, neste caso, de áreas 
geográficas intercontinentais.

Quando empregada a mesma estrutura analítica para os informantes 
nativos, o resultado da análise quantitativa permite inferir que, do mesmo 
grupo de questões, para a localidade de Cuiabá, na maioria dos casos, as lexias 
são coincidentes com as variantes de maior frequência informada por todos. 
No ponto linguístico Covilhã, mantiveram-se as mesmas ocorrências lexicais 
coincidentes, fator este que revela o expressivo grau de uniformidade linguística 
nesta comunidade.

Ainda, em relação aos informantes nativos, com base nas lexias de maior 
frequência, independentemente do conceito proposto, os dados revelam 
ocorrências lexicais semelhantes entre duas variedades diatópicas nas mesmas 
proporções de todo o grupo de informantes. Tais particularidades tencionam 
de forma semelhante sobre alguns aspetos importantes, relativos à composição 
dos falares nas comunidades investigadas. Percebe-se que, em Cuiabá, os 
informantes nativos já incorporaram no seu léxico formas linguísticas que se 
aproximam da norma padrão da língua portuguesa. Na Covilhã, esta tendência 
apresenta-se ainda mais acentuada, uma vez que praticamente não há diferença 
quando confrontadas as variantes selecionadas pelos nativos com a totalidade dos 
informantes. Pode-se inferir que, em ambos os locais, se identifica uma norma já 
consolidada, independente do grau de concorrência com outras variantes.

No que concerne ao léxico covilhanense, o exame das cartas lexicais 
dos referidos campos semânticos permitiu evidenciar a existência de lexias 
polissémicas i) lameiro, curral, papagaio; ii) a presença de regionalismos: barroco, 
vocábulos de uso geral em Portugal. A exposição cartográfica dos dados também 
permitiu constatar a diversidade do léxico cuiabano composto por: i) tupinismos, 
como igarapé, tijuco, carapanã, ii) variantes léxicas próprias da fala cuiabana, como 
mãe-de-peixe, iii) regionalismos que recobrem todo o território brasileiro, como 
por exemplo tijuco, córrego e pernilongo. 

Também foi possível elencar variantes lexicais inovadoras, resultantes da 
influência que os grandes centros urbanos podem exercer sobre as outras regiões 
e dos meios de uniformização linguística: a escola e os media. As inovações que 
se inserem, gradativamente, no léxico de uma língua revelam a criatividade e a 
liberdade humana na linguagem e os momentos históricos e culturais de cada 
comunidade de fala. Os resultados da análise sociolinguística apontam, de modo 
geral, para dois caminhos distintos trilhados pelas variantes: a estabilidade e a 
coexistência das variantes no sistema e a mudança em progresso. 

O estudo contrastivo semântico-lexical dos falares de Cuiabá e da Covilhã, 
com base no recorte linguístico sincrónico para ambos os campos semânticos, 
exposto nas cartas lexicais, permitiu evidenciar que os falares aludidos não se 
manifestaram, na sua essência, completamente distintos do léxico de outras 
regiões brasileiras e portuguesas, conforme pesquisa realizada no Projeto 
Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português, o qual permitiu constatar que os 
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fenómenos linguísticos registados no corpus já estão documentados em trabalhos 
anteriores sobre o léxico do Português Brasileiro e Europeu. Não há, portanto, nas 
variedades aqui descritas, peculiaridades linguísticas que possam individualizá-las 
e diferenciá-las de outras comunidades de fala brasileira ou portuguesa. 

O léxico destas comunidades de fala, em parte representado pelas variantes 
analisadas nesta investigação, deve ser entendido como o produto de uma 
hierarquização das múltiplas formas linguísticas alternativas e semanticamente 
equivalentes, facultadas pela língua, que coocorrem dentro de um estado de 
sincronia e dá origem à norma. É natural que estas variedades da língua portuguesa 
apresentem um léxico diferenciado, pois a realização coletiva do sistema em si 
mesmo dá a possibilidade de alternar o uso de elementos não funcionais que a 
própria história da língua vai registando. 
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Anexo I: Ficha da localidade

1. NOME OFICIAL:

2. COORDENADAS E LIMITES:

3. NOME REGIONAL:

4. NOMES ANTERIORES:

5. ATO DE CRIAÇÃO:

6. GENTÍLICO:

7. DISTÂNCIA DA CAPITAL:

8. COMO CHEGAR:

9. DADOS POPULACIONAIS E DENSIDADE DEMOGRÁFICA:

10. ATIVIDADES ECONÓMICAS PREDOMINANTES:

11. COMUNICAÇÕES:

12. HISTÓRICO SUSCINTO DA LOCALIDADE (como surgiu, data da fundação, 
primeiros habitantes):

13. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Anexo II: Ficha do sujeito

1. NOME COMPLETO:

2. ENDEREÇO:

3. NOME PELO QUAL É CONHECIDO:                      Alcunha:

4. SEXO:         masculino (    )                    feminino (    )

5. IDADE:           anos              julga (diz) ter:                   parece (calculo) ter:

6. ESTADO CIVIL:     solteiro (    )      casado (    )      viúvo (    )    outro (    )

7. LOCAL DE NASCIMENTO:

8. JÁ VIAJOU:    sim (    )    não (    )     para onde:              por quanto tempo:

9. DOMICÍLIOS E TEMPO DE PERMANÊNCIA FORA DA LOCALIDADE:

10. NATURALIDADE DO PAI:                                         profissão:

11. NATURALIDADE DA MÃE:                                       profissão:

12. NATURALIDADE DO CÔNJUGE:                             profissão:

13. COM QUE IDADE CHEGOU A ESSE LUGAR?
(caso pai, mãe ou cônjuge não sejam daqui):

14. PROFISSÃO DO SUJEITO:

15. ONDE EXERCE:

16. SALÁRIO:   menos de um salário mínimo (    )     mais de um salário mínimo (    )
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17. ESCOLARIDADE: 

18. CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS APARENTES:   tímido (    ) vivo (    ) 
sarcástico (    )

19. RELIGIÃO:

20. GRAU DE ESPONTANEIDADE DA FALA:

OBSERVAÇÕES:

ENTREVISTADOR:

DATA DA APLICAÇÃO:

LOCAL DA ENTREVISTA:

QUANTIDADE DE FITAS:                              Nº DAS FITAS:

Anexo III: Questionário Semântico-Lexical

1. ACIDENTES GEOGRÁFICOS

1. CÓRREGO / RIACHO
 ... um rio pequeno, de uns dois metros de largura?

2. PINGUELA
 ... tronco, pedaço de pau ou tábua que serve para passar por cima de um 

_____(cf. item 1)

3. FOZ
 ... o lugar onde o rio termina ou encontra com outro rio?

4. ONDA DE MAR
 ... o movimento da água do mar? Imitar o balanço das águas.

5. FONTE / NASCENTE 
 ... local onde brota água do solo?

6. LAMAÇAL
 ... lugar em que há grande quantidade de lama?

7. LAGOA
 ... acumulação permanente de água em pequena extensão numa 

depressão de terreno? 

8. PEDRA / CALHAU
 ... pedaço, fragmento de rocha?
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9. SERRA
... longa extensão de montanhas, montes ou rochedos com picos e quebradas?

10. CUME 
... ponto ou parte mais alta de monte, montanha, serra?

11. BARROCA / BARRANCO
... escavação no solo ou em rocha causada por erosão das águas?

12. GRUTA / LAPA
... grande cavidade em rochedo que forma um abrigo?

4. FAUNA

56. URUBU
 ... a ave de plumagem preta que come animal morto, podre?

57. GALINHA-D’ANGOLA / GUINÉ / COCAR
 ... a ave de criação parecida com a galinha, de penas pretas com pintinhas 

brancas?

58. PAPAGAIO
 ... a ave de penas coloridas que, quando presa, pode aprender a falar?

59. SURA
 ... uma galinha sem rabo?

60. OURIÇO
 ... pequeno mamífero, com o dorso coberto por espinhos curtos e 

lisos? 

61. CRINA DO PESCOÇO
 ... o cabelo em cima do pescoço do cavalo?

62. LOMBO
 ... a parte do cavalo onde vai a sela?

63. CHIFRE
 O que o boi tem na cabeça?

64. BOI SEM CHIFRE
 ... o boi sem __________ (cf. item 73)?
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65. ÚBERE
 Em que parte da vaca fica o leite?

66. RABO
 ... a parte com que o boi espanta as moscas?

67. MOSCA VAREJEIRA
 ... um tipo de mosca grande, esverdeada, que faz um barulhão quando 

voa?

68. SANGUESSUGA
 ... um bichinho que se gruda nas pernas das pessoas quando elas entram 

num córrego ou banhado (cf. item 1)? Mostrar gravura.

69. LIBÉLULA
 ... o inseto de corpo comprido e fino, com quatro asas bem transparentes, 

que voa e bate a parte traseira na água?

70. PERNILONGO
 ... aquele inseto pequeno, de perninhas compridas, que canta no ouvido 

das pessoas, a noite? Imitar o zumbido. Mostrar gravura.
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RESUMO:
O estudo que se apresenta tem como alvo o discurso de José Sócrates 
proferido em vários momentos enquanto ainda primeiro-ministro de 
Portugal e após o fim do mandato, compreendendo o corpus constituído para 
o efeito entrevistas concedidas às estações de televisão RTP1 e SIC, assim 
como ao semanário Expresso, em 2011, 2013 e 2014.
O estudo efectuado teve por objectivo não só evidenciar as imagens 
construídas por Si para si e para o Outro, como também fazer ressaltar as 
imagens que o Outro – neste caso os jornalistas – pretenderam transmitir 
aos Outros, o público de leitores do jornal Expresso e de telespectadores. 
Nesta medida, a análise semiolinguística das palavras proferidas, ancorada 
em dados lexicométricos obtidos através do programa de hipertexto 
Hyperbase, teve como propósito verificar a coincidência ou dissidência da 
representação de um EU, cuja construção, tecida em fios vários de memória 
privada e colectiva, resultaria de uma opção consciente em querer manter 
ou ganhar reconhecimento da sua dedicação à causa pública portuguesa. 

Palavras-chave: análise; discurso; memória; político.

ABSTRACT:
The present study focuses on José Sócrates’ discourse given on several 
occasions when he was still the prime-minister of Portugal and after his 

1 Nota das autoras: as autoras seguem a ortografia anterior ao “Acordo Ortográfico 
de 1990”. 
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term of office: interviews granted to the television stations RTP1 and SIC, 
as well as to the weekly newspaper Expresso, in 2011, 2013 and 2014. 
The study aimed at highlighting not only the images José Sócrates 
constructed both of and for Himself and for the Other – in this case, the 
journalists – but also the images that the Other wanted to reveal to the 
Others: the newspaper readers and the television viewers. To meet this 
end, the semiolinguistic analysis that was done of his words, grounded on 
the lexicometric data obtained from the hypertext programme Hyperbase, 
attempted to verify the coincidence or the dissidence of the representation 
of a Self, once a former political leader, whose construction, woven in 
several threads of both private and public memory, might have resulted 
from a deliberate choice to keep or gain recognition of his devotion to the 
Portuguese public cause.

Keywords: analysis; discourse; memory; political.

1.  Considerações iniciais
“No princípio era o verbo […]”, assim começa o Evangelho segundo S. 

João. 
Palavras sábias porquanto se reconhece que a palavra forma a pessoa e é um 

espelho do pensamento. Com efeito, o modo como se fala e as escolhas verbais 
que espontaneamente se fazem ao longo da cadeia discursiva estruturam e deixam 
transparecer a personalidade humana no agir quotidiano. No mundo: “[…] a 
fala supõe uma cena de enunciação que de facto se valida progressivamente por 
essa mesma enunciação […]” (Maingueneau, 2005:77). 

As palavras funcionam, assim, como um espelho no qual se reflecte a 
imagem que o locutor pretende construir para dar a ver e seduzir e a que sub-
-repticiamente se vai formando por detrás delas. Trata-se, na verdade, de um 
espelho de duas faces que permite ao Outro também receber, interpretar e julgar 
atitudes que o locutor, de forma consciente, talvez preferisse não projectar. 
Espelho traiçoeiro. 

Nas páginas que se seguem analisamos a imbricação das duas imagens na 
construção discursiva de um político – José Sócrates – cujo objectivo, ainda que 
por ele negado, parece ser o do regresso triunfal à cena política após o seu regresso 
de Paris “[…] há um tempo para tudo na vida. Há um tempo para o silêncio e há 
um tempo também para falar. Este é o tempo para tomar a palavra. E é isso 
que desejo fazer neste regresso não à vida política activa mas ao debate político” 
(RTP1 28.03.2013)2. 

2 Destaque nosso, como todos os destaques que constam das citações apresentadas.
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2.  Constituição do corpus
Implicitamente abordamos o discurso político, aqui na sua vertente 

de exibição de uma imagem, de um ethos que se constrói para um público a 
conquistar, ou reconquistar, objectivo geral que o norteia. Para um auditório que 
– convencido pela palavra agora renovada e legitimada pela frequência de Hautes 
Etudes (Paris) – poderia voltar a confiar e permitir assim uma nova ascensão na 
cena política nacional. 

É sabido que o ex-primeiro-ministro cultivou sempre a sua imagem, tendo 
ficado na memória a preservação da postura que transpareceu numa emissão da 
TVI, em S. Bento (06.04.2011), aquando do comunicado do pedido de ajuda 
externa ao FMI, em contraste com a gravidade da situação económico-financeira 
que então se vivia: “Luís, vê lá como fico a olhar assim para os... Achas que fica 
bem assim? Ou fica melhor assim?”. E aí, não foi a imagem física do político que 
a memória colectiva guardou. As palavras falaram mais alto e o que se recorda 
hoje, fazendo apelo à mesma memória, não nos parece tão elogioso como a 
imagem de si (Amossy, 2005, 2010) que Sócrates quereria transmitir e conservar.

Reflectimos, assim, sobre as palavras realmente proferidas pelo locutor 
em causa no presente da enunciação fazendo também salientar convergências 
e divergências relativamente a palavras proferidas em tempos de enunciação 
anteriores3. Para o efeito reunimos um corpus constituído por:

– entrevistas concedidas à RTP e à SIC em 2011 (moderadas por Judite de 
Sousa, José Alberto Carvalho, Ana Lourenço e Paulo Ferreira) quando a 
situação do país se deteriorou e foram anunciados vários PECs; 

– declaração ao país após o pedido de demissão (RTP 23 de Março de 
2011);

– discursos actualizados depois do seu regresso de Paris:
– três emissões do programa da RTP “A opinião de José Sócrates”, 

respectivamente em 28 de Março de 2013 (primeiro programa da 
série, com Paulo Gonçalves e Paulo Ferreira), em 23 de Março e em 6 
de Abril de 2014 (com José Rodrigues dos Santos); 

– entrevista concedida a Clara Ferreira Alves, publicada no semanário 
Expresso em 19 de Outubro de 2013 intitulada “Fiquei com a minha pedra 
no sapato”. 

3.  Metodologia
Sendo nosso objectivo efectuar uma análise assente em dados reais, foi 

necessário transcrever os documentos orais, por natureza fugazes. Com efeito, 
para que fosse possível obter os dados sobre os quais queríamos basear a nossa 
reflexão, a passagem de um código ao outro foi o primeiro e imprescindível passo.

Não ignoramos, contudo, que nesta operação de transcrição se perdem 
muitas das significações sobre as quais se constrói o oral. Na verdade, como 

3 Saianda, M.H & Gonçalves, O. (2009). II SIMELP, Universidade de Évora, Évora.
Saianda, M.H & Gonçalves, O. (2010). XIV EIRI, UTAD, Vila Real.
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o afirma Bahktine (apud Todorov. 1981:67) “[…] la matière linguistique ne 
constitue qu’une partie de l’énoncé; il existe aussi une autre partie, non verbale, 
qui correspond au contexte de l’énonciation”. Referimo-nos, naturalmente, 
aos parâmetros da comunicação não-verbal, que sempre acompanham esta 
modalidade do discurso, mas que não é possível representar por escrito. A 
este propósito relembremos a sinceridade, a emoção e a paixão que parecem 
transcorrer da entoação de José Sócrates quando, no anúncio do pedido de 
demissão se referia ao “meu”/ “nosso país”/ “Portugal” e aos seus concidadãos 
– “Portugueses”

[…] Agora e como sempre eu confio nos portugueses e no seu julgamento. 
Agora e como sempre eu confio em Portugal. […] Mas hoje no Parlamento 
a obstrução foi levada a um limite que é intolerável. Já não se trata de 
obstruir a acção do Governo. Tratou-se, isso sim, de bloquear o nosso país 
[…] Significou um aumento generalizado dos impostos, significou também 
o afastamento de funcionários públicos. Pois eu não desejo isto para o meu 
país. […] (RTP 23.03.2011).

O efeito prosódico, sabiamente usado, foi, a nosso ver, a tentativa de 
projecção de uma imagem positiva de si, da sua dedicação, do seu patriotismo.

Todos os partidos da oposição rejeitaram as medidas que o governo propôs 
para evitar que Portugal tivesse que recorrer a um programa de assistência 
financeira externa. […] Sempre alertei para as consequências profundamente 
negativas de um programa de ajuda externa. Sei bem o que isso significa 
[…] (RTP 23.03.2011).

José Sócrates pareceu-nos bastante convincente. Um actor no seu palco! 
Um palco que é o país ao qual ele se apresenta como um lutador num campo de 
batalha.

Referimo-nos, igualmente, à forçosa linearidade do discurso escrito que 
involuntariamente pode adulterar a compreensão e dificultar a passagem de um 
código ao outro, pois as características que os individualizam e lhes conferem 
caracter próprio não são coincidentes. As inúmeras sobreposições de vozes, 
hesitações, repetições e mudanças de programa de frase, características do oral, 
sobretudo quando se pretende guardar o turno de fala ou impor uma opinião, 
não só dificultam a sua representação escrita, como também não facilitam a 
leitura que proporciona. Não impedem, contudo, a compreensão imediata do 
ouvinte, cuja condição é a exposição permanente ao oral… fugaz.

Após a transcrição e digitalização dos documentos, o programa de hipertexto 
usado4 efectuou o “dépouillement” (Labbé, 1990:18) de cada um deles, tendo 
fornecido, assim, os dados lexicométricos indispensáveis para a análise a efectuar. 
Foi, pois, a partir dos dicionários automáticos, dos dicionários lematizados a que 

4 Brunet, Etienne, Hyperbase 9.
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os primeiros deram origem e de outros indicadores como, por exemplo, as listas 
de altas frequências e de hapax, bem como a consulta do indicador fundamental 
– a frequência dos lexemas – que foi possível obter os elementos subjacentes 
à análise semiolinguística do corpus. Tratava-se de verificar a forma como José 
Sócrates pretendia transformar, pela palavra, o seu “monde à signifier” no 
“monde signifié” (Charaudeau, 1995) que quis dar a ver ao seu público. 

4.  Análise
A situação de interlocução é, à partida, complexa porque o discurso do 

locutor se dirige a dois interlocutores com estatutos presenciais diferentes: um 
presente (em diálogo face-a-face) e outro ausente, o Auditório, que assiste e 
recebe a mensagem. Respondendo ao primeiro, com o qual normalmente se 
manifesta em desacordo, o locutor tem muito mais em conta o segundo, que 
pretende seduzir para convencer. Auditório que, por sua vez, formará uma 
imagem, coincidente ou não com a que o locutor sempre pretendeu impor. 
Daí que a presença constante do EU (palavra com posição cimeira na lista de 
altas frequências) nos sugira a força manipulatória de uma primeira pessoa que, 
contudo, perdeu força ao longo do tempo de governação. O Gráfico 1 – no qual 
é representada a frequência do EU, testemunha-o.

Gráfico 1: Frequência do pronome pessoal de 1ª pessoa
nas emissões RTP e SIC 2009/2011
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Com efeito, o EU de José Sócrates começa por apresentar uma altíssima 
frequência em 20095, decresce na entrevista de 20106 e continua em queda nas de 
2011. De notar também o facto de nas últimas comunicações ao país aparecer com 
frequência diminuta e em Março de 2011, aquando da declaração ao país após 
o pedido de demissão, ter uma única ocorrência, e mesmo assim intimamente 
associada a “governo”: “[...] Eu e o Governo temos estado a trabalhar com 
determinação, incansavelmente, para defender Portugal na situação muito difícil 
que temo, com a chamada crise das dívidas soberanas que afecta toda a Europa. 
[...]” (RTP1 23.03.2011).

Tal facto parece sugerir o apagar (voluntário?) de um locutor cuja imagem 
é o oposto da que pretendeu construir. Esbateu-se. O espelho da palavra revela, 
assim, a face que o passar do tempo modelou e que a memória colectiva guardou.

Estávamos em 2011. Dois anos tinham decorrido até ao momento em que 
José Sócrates pôs fim ao seu silêncio: “Chegou a hora de dar também o meu 
ponto de vista, as minhas razões, a minha visão sobre um passado recente e sobre 
a actualidade do país, e por isso achei que era o momento de quebrar esse 
silêncio e regressar ao debate político” (RTP1 28.03.2013).

Constatámos, pela análise feita à sua produção discursiva, que estes dois 
anos não lhe modificaram o discurso. Com efeito, José Sócrates reaparece 
tentando projectar a imagem do não-político “[...] nem uma coisa, nem outra. 
Não tenho nenhum plano para regressar à vida política activa. Esse não é o meu 
desejo. O meu desejo é participar num debate político [...]” (RTP1 28.03.2013), 
mas exibindo nas palavras marcas do passado. Não nos referimos apenas aos 
momentos – grande parte dessa entrevista – em que explicitamente menciona 
acontecimentos, factos que, por detrás do silêncio, não esqueceu. Referimo-nos, 
naturalmente, a traços linguísticos que aproximam o seu discurso de aparente 
não-político do seu discurso político anterior. Voltamos, pois, a encontrar 
nas primeiras posições do dicionário efectuado pelo programa informático, a 
primazia do EU (vide Gráfico 2) e a negação do discurso do Outro. 

Sendo o advérbio NÃO um indício e uma marca de refutação, poderemos 
concluir que, para além do protagonismo (vide abaixo referência ao uso da 1ª 
pessoa – freq. 786) que continuou a cultivar, se mostrou em permanente 
contradição com os entrevistadores, na interacção assimétrica que cada entrevista 
constituiu, e no atropelo de todos os intervenientes às regras de cortesia que 
devem pautar uma emissão pública dada a ver para esclarecer. 

A memória colectiva guardará, sem dúvida, a imagem de uma prestação de 
todos os intervenientes que mais não fez do que reavivar memórias. O quebrar 
do silêncio foi afinal o reviver do passado, a exposição de uma “narrativa” – 
(freq. 31) – que o entrevistado impôs e na qual os “embustes” (freq. 14) de que 
considera ter sido alvo tiveram lugar de destaque:

5 Saianda, M.H.& Gonçalves, O. (2009). XIV EIRI, UTAD, Vila Real.
6 Saianda, M.H. & Gonçalves, O. (2010). II SIMELP Universidade de Évora, Évora.
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Bom, eu estou aqui justamente […] para contrariar essa narrativa. Essa é a 
narrativa que tem sido apresentada ao país […] Essa narrativa não está de 
acordo com os factos históricos, essa narrativa tem uma ideologia por trás, 
tem uma cor política por trás, essa é a narrativa que a direita apresentou 
ao país, e com a qual, a ideologia da direita [...] Porque a sua pergunta é 
também um resultado de uma certa narrativa que tem sido apresentada 
aos portugueses. Acontece que essa narrativa tem vários embustes e eu 
gostaria de ir a esses embustes um a um. Primeiro embuste: a ideia que em 
2011, na altura da crise política que vivemos, Março de 2011, os problemas 
do país eram resultantes e responsabilidade apenas do governo. Não havia 
nenhuma crise internacional. Bom, espero que estes dois últimos anos 
tenham contribuído para esclarecer esse embuste (RTP1. 28.03.2013).

Nesta “narrativa” – palavra cuja frequência é, no discurso em causa, espantosa 
– temos de regresso um locutor que continua a cultivar a projecção de um ethos 
que a estadia em Paris e o mestrado em Sciences Po não modificaram. Com efeito, 
o seu discurso continuou a exibir os traços que antes também cultivara.

Assim, o advérbio de negação NÃO, proferido com veemência em situações 
de dupla, tripla, quádrupla e até quíntupla repetição continuava a ser um dos 
traços individualizantes do discurso de José Sócrates, ao serviço das mesmas 
intenções de comunicação: a refutação do discurso do Outro para, com isso, 
projectar e ver reconhecida a veracidade do próprio na tentativa de, repondo a 
sua verdade, re-construir a sua imagem.

Mais um ano decorreu e a análise de documentos de 2014 revela 
a permanência das marcas que melhor nos parecem caracterizar o seu 
discurso, como anteriormente já afirmámos, e se materializam, também 
como anteriormente, no protagonismo próprio e na contestação das palavras 
do Outro. Assim se justifica o uso quase sistemático da 1ª pessoa – EU – 
e de todos os meios linguísticos que atestam a sua presença no discurso, 
nomeadamente o uso de pronomes e determinantes (pessoais, possessivos) e 
da primeira pessoa (sing. e plural) da conjugação verbal (vide Gráfico nº 2), 
bem como de elementos linguísticos que veiculam sentido negativo (mas, nada, 
não, não apenas, não só, nem, nenhum, nenhuma, nenhumas, nenhuns, ninguém, 
nunca, pelo contrário).
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Gráfico 2: Frequência do pronome pessoal de 1ª pessoa em Expresso
e nas emissões de 2013/2014 

Com efeito, o advérbio NÃO é, não apenas o elemento negativo mais 
frequente no discurso de Sócrates (freq. 786), mas também a palavra que tem 
maior número de ocorrências em cada sub-corpora (à semelhança do passado, 
conforme quadro abaixo) atestando o posicionamento polémico de um locutor 
que se sente na necessidade de contradizer todos os interlocutores/entrevistadores.

ADVÉRBIO
RTP 1 SIC RTP 1 RTP 1 Expresso RTP 1 RTP 1

2009 2010 2011 2011 2013 2014 23.03.2014 06.04.2014

não 205 205 144 145 317 126 96 102

Quadro 1: Frequência do advérbio “Não”

É também, a nosso ver, a exteriorização da necessidade de preservar 
uma imagem que o espelho teima em não reflectir. Num discurso que deixa 
transparecer o protagonismo do enunciador.

José Sócrates voltou após a realização de um mestrado de um ano em Paris – 
“para colmatar lacunas na formação académica?” – utilizando a pergunta de Clara 
Ferreira Alves na entrevista concedida ao semanário Expresso em 19 de Outubro 
de 20137 e após também a defesa de uma tese escrita em Francês, língua que, 

7 Trata-se da narração de uma entrevista cuja estrutura difere do habitual. Conduzido 
por Clara Ferreira Alves o diálogo é apresentado sob a forma de discurso relatado 
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segundo o próprio, não dominava: “Tinha um conhecimento do francês muito 
insuficiente, tive de graduar-me. Escrevi este livro em francês. E traduzi para 
português” (Expresso, 2013).

A tentativa de criação de uma imagem positiva de si passa, assim, igualmente, 
pela tentativa da valorização das suas competências, facto que, na verdade, veio a 
ter um efeito oposto: o espelho da palavra projecta a imagem da falta de veracidade. 
A mesma imagem para a qual contribui o facto, segundo afirma, de, após um ano 
de graduação, ter sido capaz de frequentar as aulas na reputada escola de Sciences 
Po em Paris, ter podido assistir com proveito manifesto, e confessado, a aulas 
magistrais de Filosofia: “Descobri o meu tema no dia em que o filósofo Fréderic 
Gros, um tipo novo e muito interessante, chegou do aeroporto com as malas 
para fazer uma aula magistral. Duas horas a falar de filosofia”, e sobretudo ter a 
competência linguística necessária para escrever a sua tese em francês, língua que 
terá aprendido, a crer nas suas próprias palavras, num ano. E mais, língua que 
depois traduziu para a sua língua materna a fim de publicar o livro em Portugal. 
A capacidade de traduzir também parece, pois, não ter segredos para este homem 
multifacetado. 

Voltemos, no entanto, ao facto em si: a elaboração da tese para a qual foi 
necessário fazer uma preparação cuidada que passou, segundo o locutor, pelo 
conhecimento de grandes autores cujos nomes figuram no dicionário da 
entrevista. Deparamo-nos assim, com Kant, Carl Schmitt, Freud, Bernstein, 
Bentham, Stuart Mill, Maquiavel, Nozick, ou Rawls cuja convocação tem como 
finalidade legitimar a palavra e a competência de quem os nomeia, e contribuir 
assim para o esboçar do perfil de um erudito para o qual a Metafísica não tem 
segredos: 

É preciso medir as consequências da boa acção. O exemplo clássico é 
o do Kant, na ‘Metafísica dos Costumes’. Já o li umas dez vezes. O 
deontologismo filiado em Kant diz: age de modo a que da tua boca resulte 
uma lei universal. E portanto, diz Kant, nunca mentir [...] e, pela primeira 
vez, por causa disto, li quatro livros do Freud, nunca tinha lido. Tinha lido 
pequenas citações e referências. Li-o profundamente. [...] A vida humana é 
única, singular e insubstituível. [...] Aqui, filio-me no imperativo categórico 
prático do Kant: nunca utilizar uma pessoa como um meio e sim como um 
fim em si mesmo. [...] Claro que estava, está em Maquiavel e está em Carl 
Schmitt. A razão de Estado foi usada por políticos pouco escrupulosos para 
imporem a sua moral como regra da democracia. [...] Existe um filósofo 
que está muito na moda, o Giorgio Agamben, que defende que os campos 
de concentração foram a democracia em excepção. [...] Porque me tornei 
um deontologista num único ponto, um ponto que une várias gerações 
de filósofos, alguns muito actuais, como o Rawls ou o Nozick. Qual é o 
ponto? A vida humana é única, singular e insubstituível (Expresso, 2013).

mantendo, no entanto, a forma directa de pergunta/resposta. Para o estudo que 
efectuámos só tivemos em consideração as palavras de José Sócrates.
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O espelho da palavra reflecte-o também, demonstrando a sua competência 
em língua inglesa. 

Nunca lhe pedi para ir a Berlim. A estratégia era o chamado comprehensive 
approach, não deixar pontas soltas. [...] Aquilo foi tão irresponsável e out 
of the blue que não tinha outra solução. Fiz bem e acho que o devia ter 
feito antes. [...] Não concordo com target killings, do mesmo modo que 
não concordo com a morte de Bin Laden como resultado de informações 
obtidas sob tortura. [...] A isto dedico todo o capítulo moral e concluo com 
o utilitarismo das regras, decidir nunca utilizar a tortura. É aí que entra o seu 
caso prático, o ticking bomb scenario. [...] Sendo uma operação_militar, 
a proporção dos meios utilizados deve ser ponderada. E os unlawful 
combatants não têm nenhum direito, segundo a lei americana (Expresso, 
2013).

Afinal, para além da erudição, do conhecimento da Metafísica, do uso, que 
não pode deixar de ser excelente, de uma língua tradicionalmente considerada 
difícil – o Francês – e do domínio do Inglês, Sócrates revela-se ainda capaz de 
formular pensamentos de grande profundidade “[...] nunca utilizar uma pessoa 
como um meio e sim como um fim em si mesmo. [...] a política é a eterna 
aprendizagem do convívio com a decepção. [...] arrepender-nos é errar duas 
vezes” (Expresso, 2013).

O locutor, no seu propósito de projecção favorável da imagem, mostra ainda 
a sua proximidade com os grandes vultos citados, proximidade testemunhada 
pelo uso sistemático do artigo definido masc. sing. – o – precedendo cada nome 
e por vezes em contracção com a preposição de. 

Mas Sócrates mostra também o Outro aos Outros, no propósito evidente de, 
em termos de imagem, tirar disso algum proveito. É assim que no seu discurso 
evoca nomes de políticos portugueses e europeus (vide Quadros 2 e 3) com os 
quais manteve contactos enquanto primeiro-ministro, dando-nos a conhecer o 
que pensa de alguns. 

POLÍTICOS PORTUGUESES

Barroso 10  Mário_Soares 2  Miguel_Almeida 1

Passos_Coelho 5  Relvas 2  Paulo_Portas 1

Santana Lopes 5  Alegre 1  Pedro_Silva_Pereira 1

Guterres 4  Amado 1  Sá_Carneiro 1

Teixeira_dos_
Santos 4  Guerreiro 1  Vítor_Constâncio 1
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Luís_Patrão 2  Jardim (Alberto J.) 1  Ana_Gomes 1

Jorge_Coelho 2  Jorge_Patrão 1  Gomes_da_Silva 1

Manuel_Alegre 2  Lacão (Jorge) 1    

Manuela_Ferrei-
ra_Leite 2  Mexia (António) 1    

Quadro 2: Políticos portugueses

POLÍTICOS ESTRANGEIROS

Merkel 6

Lula 3

Trichet 3

Zapatero 2

Administração_Bush 1

Nixon 1

Schäuble 1

Quadro 3: Políticos estrangeiros

A Merkel está do outro lado com aquele estupor do ministro das Finanças, 
o Schäuble, que foi agora corrido. Todos os dias esse filho da mãe punha 
notícias nos jornais contra nós. [...] Antes da minha tomada de posse, o 
Santana recebeu-me. [...] Na televisão, insinuou num debate que eu era 
homossexual, queria que eu dissesse que era, era isso que ele queria. O 
bandalho! [...] Dizia mais ou menos: você conhece bem este tipo? Uma 
insinuação dessas... E assinado JSD, sempre a mesma técnica. Os pulhas! 
[...] a partir do momento em que um traste de um político invoca a razão 
de Estado para pôr em causa a Constituição e a lei, ele atravessa a minha 
linha vermelha (Expresso, 2013).

José Sócrates esqueceu que muitas vezes o espelho da palavra tem duas faces 
e que, ao insultar alguns dos seus parceiros políticos de forma tão incorrecta, se 
auto-classificava. O uso de alguns termos menos dignos – até mesmo em relação 
a si próprio no retomar de palavras alheias – deixando transparecer a outra face 
da imagem, retira-lhe o brilho e dá origem a que os Outros não se revejam no 
discurso de um ex-primeiro-ministro que usa tal linguagem.

Aqueles gajos que se achavam a aristocracia pensavam que eu tinha que ir 
lá pedir, pedir se podia pedir autorizações. E eu pensei, raios vos partam, 
vou vencer-vos a todos! E foi o que fiz! […] Aos idiotas que andaram 
apaixonados por coisas que tiveram de negar faz-lhes muita impressão um 



Centro de Estudos em Letras (CEL-UÉ)

174

tipo que sempre foi a merda de um moderado! […] Toda a minha vida 
foi passada a calcular o mal menor, na merda da política, é isso sujar as 
mãos. […] E esses pedantes intelectuais que para aí andam nem sabem 
que um dos primeiros livros que li foi justamente o de Bernstein. […] 
Estamos a falar de pistoleiros (Expresso, 2013).

Políticos que o locutor não se coíbe de apreciar, fazendo surgir para si uma 
imagem diferente da que projecta no início da entrevista. À tranquilidade inicial 
que quer dar a ver e que é veiculada sobretudo pelas alusões à família, sobretudo 
à Mãe (freq. 19) e à sua fortuna, e pela descrição – em traços largos – do seu 
percurso de vida, sucede a imagem do rancor, materializada no discurso por 
qualificações e expressões que não se imaginaria poderem ser proferidas por 
alguém que ocupou tão elevado cargo público.

Essa imagem também se dá a conhecer nas últimas intervenções aqui 
consideradas. Quando confrontado pelo entrevistador José Rodrigues dos Santos 
(RTP1 06.04.2014) sobre alguns temas e posições diametralmente opostos 
assumidos em dois momentos diferentes, separados, contudo, pelo tempo e pelo 
estatuto, José Sócrates ficou incomodado e irritou-se. Irritação que o público, 
consciente ou não da multimodalidade da comunicação, percebeu através dos 
elementos paralinguísticos que acompanham o discurso oral – sobretudo o olhar 
e os gestos – e da frequência do lexema “arquivo” (freq. 10), um dos mais usados 
pelo locutor em causa. À partida inócua, esta palavra serve, contudo, como arma 
de arremesso contra o interlocutor/entrevistador que, para justificar algumas 
questões e comentários, afirmou ter recorrido aos seus arquivos no propósito de 
conduzir a entrevista, como declarou depois para justificar a opção seguida 

As entrevistas políticas são, por natureza, confrontacionais […]. Uma vez 
que o agente político que está a falar não tem ninguém de outra força política 
que lhe faça o contraditório […] essa função é assumida pelo entrevistador. 
O entrevistador […] assume o papel de advogado do diabo8. 

José Sócrates reagiu e, reassumindo a imagem de “animal feroz”, que em 
tempos criara ou que, segundo o próprio, foi para ele criada pelo Semanário 
Expresso, 

[…] O animal feroz foi inventado pelo seu jornal.” “Nunca disse aquilo?” 
“Disse uma coisa diferente. Perguntado sobre uma coisa qualquer, 
autocriticando-me, disse: quando acho que tenho razão, sinto-me um 
animal feroz. Foi o que eu disse, e foi um abuso o que me fizeram (Expresso, 
19.10.2013).

8 Resposta de José Rodrigues dos Santos aos comentários publicados nesta página à 
entrevista feita pelo jornalista a José Sócrates, em 23 de Março de 2014, na RTP1. http://
bandalargablogue.blogs.sapo.pt/a-resposta-de-jose-rodrigues-dos-santos-861394 
(24.03.2014). 
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usou a mesma palavra (repetidamente) com propósito agressivo – (RTP1 
23.03.2015):

[…] eu corrigi o défice orçamental que herdei dum Governo de direita, 6,83, 
não, não, pode ir consultar os seus arquivos: 6,83 para menos de 3%, mas 
fi-lo sempre com crescimento económico, porque a diferença é justamente 
essa. […] Qual foi o crescimento económico em 2010? Esqueceu-se 
de ver isso nos seus arquivos? […] bem, eu vou-me preparar e o José 
Rodrigues dos Santos vai-se preparar e espero que desta vez nos seus 
arquivos encontre também outras coisas que não apenas aquilo que me 
é desfavorável. […]

Sempre com a sugestão implícita de que o entrevistador estaria a procurar 
pontos fracos na sua anterior actuação como primeiro-ministro, José Sócrates 
retoma a palavra por ele usada para, marcando insistência e discordância, o 
aconselhar a mostrar uma informação mais correcta. Quase se poderia dizer que 
subverte os papéis sociais que ambos ali representam fazendo, em simultâneo, 
empalidecer uma imagem que quereria fazer brilhar. Sócrates acaba mesmo por 
confessar não estar preparado para o confronto. O espelho da palavra é, de facto, 
muito traiçoeiro…“[…] eu vou-lhe dizer, eu vou-lhe citar apenas um facto. 
Entre 2005 e 2010, estou a falar do tempo em que eu era primeiro-ministro, vou-
-lhe citar apenas de memória, não vinha preparado para isto […]” (RTP1, 
2014).

No último dos documentos considerados (RTP1 06.04.2014), continuando 
a insistir na despromoção alheia, ataca Durão Barroso – ex-primeiro-ministro 
de Portugal e ainda, ao tempo, Presidente da Comissão Europeia – e o próprio 
entrevistador. O seu discurso exibe a imagem do Outro para, desqualificando-a, 
dar a conhecer aos Outros a face negativa do homem – Durão Barroso – que 
em tempos abraçara e felicitara frente às câmaras da televisão no entusiasmo do 
Tratado de Lisboa. 

De saída da Presidência da Comissão Europeia, o poder de Durão Barroso 
enfraquecia. A crítica de José Sócrates, pelo contrário, crescia. “Infeliz”, 
“deplorável”, “desprezível”, a par de “alertador geral” e “narcisista” são alguns 
dos mimos verbais com que Sócrates o distingue, esquecendo-se, no entanto, da 
face do espelho/ palavra que, pouco a pouco e às próprias mãos, vai mostrando 
com clareza o perfil do homem que assim fala:

[…] O Dr. Durão Barroso, aliás, nessa entrevista absolutamente infeliz, 
tem dois momentos deploráveis, para não dizer, até, desprezíveis. […] 
o Dr. Durão Barroso não resistiu à ideia um pouco narcísica, um pouco 
de desvario narcísico de ser o alertador geral. Ele alertou toda a gente. 
Alertou-me a mim, alertou o Dr. Vítor Constâncio, também alertou o Dr. 
Passos Coelho. Ele esqueceu-se apenas de se alertar a si-próprio […] 
(Expresso, 2013).
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Perfil que é confirmado pelo insulto dirigido a José Rodrigues dos Santos 
quando o distinguiu com a implícita comparação a um papagaio e a alusão à 
incerteza da inteligência de um interlocutor designado por “advogado do diabo”:

[…] Você acha que em todas estas circunstâncias você se deve comportar de 
forma adversarial no sentido de se colocar na pele do advogado do diabo. 
Estou a citá-lo. Bem, mas até o advogado do diabo pode ser inteligente 
e pode perceber, não é, não basta papaguearmos tudo aquilo que nos 
dizem para fazermos uma entrevista… Esta história tem que ser aclarada. 
Por isso, o Dr. Durão Barroso deve uma explicação ao País. Tem que dizer 
mais do que disse, porque não basta ficarmos pelas insinuações. Aí espero 
que até o Rodrigues dos Santos me acompanhe […] (Expresso, 2013).

O jornalista teve, contudo, a inteligência e o autocontrole necessários para 
não responder ao insulto, recusando, deste modo, a imagem que o interlocutor 
quereria colar à sua pele: “[…] muito bem, fica registado o seu insulto ao qual 
não vou responder, de resto”.

5.  Considerações finais
A ideia inicial que norteou o regresso do ex-primeiro-ministro à vida pública 

foi o reabilitar de uma imagem: “[…] entendi também que era o momento de 
falar, porque não aceito ser confrontado com todas as acusações e com 
todas as responsabilidades que os meus adversários me querem atribuir 
sem nenhuma razão […]” (RTP1 28.03.2013).

A imagem a refazer era a que quis projectar quando detinha o poder. 
Imagem cuidada e pensada em função do Outro. Imagem “construída” para dar 
a ver. Imagem reflectida pelo espelho do poder: “O poder é um espelho: é o 
lugar onde a pessoa se sente reflectida. E quando o espelho se parte, uma parte da 
pessoa desaparece” (Amaral Dias, 2014)

Anos volvidos, os estilhaços do espelho reflectem outras imagens: 
ressentimento e animosidade. O discurso, pouco educado, torna-se agressivo e 
nele e por ele se revela um locutor que não respeita os princípios de cortesia que 
devem nortear as relações sociais. Apesar do tempo de modelagem e remodelagem 
em Paris, José Sócrates insulta deixando assim uma marca discursiva a atraiçoar 
a imagem que de si pretenderia transmitir.
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O HUMOR NO DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS COMUNICATIVAS EM PORTUGUÊS 
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RESUMO:
Partindo do princípio de que o humor desempenha um papel importante na 
gestão da ansiedade e na motivação dos alunos na sala de aula, perspetiva-se 
o seu contributo para o desenvolvimento de competências comunicativas 
em Português Língua Estrangeira. Após uma breve revisão da investigação 
sobre o tema (Attardo, 1994; Ermida, 2002; Morant, 2006), são apresentadas 
duas propostas pedagógico-didáticas para o tratamento do modo imperativo 
com recurso a materiais de conteúdo humorístico.

Palavras-chave: competência comunicativa; português língua estrangeira; humor; 
imperativo.

ABSTRACT:
Assuming that humour plays an important role in the management 
of anxiety and in the motivation of students in the classroom, it is put 
in perspective its contribution to the development of communicative 
competence in Portuguese Foreign Language. After a brief review of the 
research on the subject (Attardo, 1994; Ermida, 2002; Morant, 2006), two 
pedagogical-didactic proposals addressing the Imperative taking advantage 
of humorous content materials are presented.

Keywords: communicative competence; Portuguese Foreign Language; humour; 
imperative mood.

1.  Introdução
A partir das últimas décadas do século passado, a prevalência da abordagem 

comunicativa no ensino-aprendizagem de línguas permitiu que o foco recaísse 
sobre o aprendente, colocando em destaque as suas necessidades, motivações e 
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ritmos, bem como as “regras psicológicas, sociais e culturais que acompanham a 
aprendizagem do sistema linguístico e determinam a participação do falante e do 
ouvinte” (Grosso, 1991: 414). 

Na abordagem comunicativa assume-se a língua como um conjunto de 
eventos comunicativos e, no ensino, defende-se que não sejam colocados limites 
ao trabalho desenvolvido pelos professores, sem que haja determinação de um 
modelo, da natureza e tipo de atividades a desenvolver, de procedimentos e 
recursos (Melero Abadía, 2004). Ainda que a adoção desta abordagem por parte 
dos professores os dote de grande autonomia, prevalece a responsabilidade de 
a ajustar não só à realidade da sala de aula, como também às necessidades dos 
alunos, numa prática de “inteligência pedagógica” (Simão, 2001: 5).

Ao fazer uma revisão da literatura, damo-nos conta de um longo e profícuo 
debate sobre como aprimorar os processos de ensino e aprendizagem, de modo 
a torná-los mais eficazes e, ao mesmo tempo, mais significativos (Cook, 2008; 
Nunan, 1996; Paulino & Silva, 2011). Por sua vez, os professores são desafiados 
a explorar metodologias e recursos diversos, com o intuito de melhorar a sua 
prática e contribuir para o desenvolvimento da autonomia do aluno.

Por esta razão, o foco dos programas e metodologias de ensino de línguas 
incide cada vez mais sobre o desenvolvimento de uma competência comunicativa, 
constituída concomitantemente por três componentes: 1) competência 
linguística, que se refere ao conhecimento formal da língua (lexical, fonológico e 
sintático), à “organização cognitiva”1, ao armazenamento do conhecimento e ao 
acesso a essa mesma informação; 2) competência sociolinguística, esta respeitante 
às condições sociais e culturais de uso da língua e, por fim, 3) competência 
pragmática, desta feita respeitante ao “uso funcional dos recursos linguísticos”, 
como a coerência e o domínio discursivo (Conselho da Europa, 2001: 34). É, por 
isto mesmo, inegável o espaço que a competência comunicativa conquistou nas 
salas de aula de língua, assumindo-se como “a robust and challenging concept 
for teachers, researchers, and program developers alike” (Savignon, 1991: 263). 

Uma vez que a competência comunicativa engloba todas as regras de 
interação social e a habilidade do indivíduo em fazer uso da sua capacidade 
de interpretação, bem como de usar a língua de acordo com o contexto ou a 
situação de comunicação em que se encontra, será natural assumir o humor 
como um dos registos a considerar durante o processo de ensino e aprendizagem 
de uma língua. Fora do contexto da sala de aula, o humor é parte indissociável 
da experiência humana e das relações sociais, preenchendo variadas, mas 
importantes, funções comunicativas e sociais (Attardo, 1994). Trata-se de uma 
atividade social quotidiana e, muitas vezes, um recurso que permite contornar 
situações intimidatórias com sucesso (Bell & Pomeranz, 2014: 32).

Ainda que com alguma apreensão relativamente à sua utilização por parte de 
professores e de investigadores, a linguagem humorística tem merecido reflexão 
enquanto ferramenta didática por se reconhecer que esta, não só potencia 

1 Veja-se, ainda, Pinto (2005).
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a aprendizagem, como também conduz ao estabelecimento de uma relação e 
interação positivas entre alunos e professores, contribuindo, assim, para uma 
maior motivação do aluno (Alonso García, 2006; Askildson, 2005; Banas, 
Dunbar, Rodriguez & Liu, 2011; Bel & Pomeranz, 2014; Mouta, 2007; Torok, 
McMorris & Lin, 2004).

As linhas que se seguem pretendem convidar à reflexão sobre o espaço e os 
potenciais benefícios do humor na sala de aula de Português Língua Estrangeira 
(PLE), apresentando duas propostas pedagógico-didáticas para o tratamento do 
modo imperativo com recurso a materiais de conteúdo humorístico.

2.  O indefinível humor 
O humor é um tema tão ilimitado quanto o debate sobre os seus limites, e 

que, ao longo dos anos, tem sido abordado a partir das mais variadas perspetivas 
por áreas como a psicologia (Martin, 2007), a sociologia (Pais, 2017), os estudos 
literários (Simões, 2012), ou a linguística (Attardo, 1994; Gil, 1995; Mouta, 
2007).

De difícil definição, a noção de que o humor é “algo” que faz rir revela- 
-se manifestamente parca. Em geral, o riso é associado, de forma indelével, ao 
humor, mas, como postulado por Bergson (1993), rir é também uma atividade 
do intelecto quando este se encontra despido de emoção, a qual atua como filtro 
da noção de ridículo. É importante considerar também que nem todo o humor 
envolve uma provocação ou ridicularização. Por exemplo, a conceção aristotélica 
de comédia como “imitação de homens inferiores” (Aristóteles, 2003) servirá 
unicamente o propósito de definir comédia enquanto género poético onde os 
homens são ridicularizados pelo seu comportamento indecoroso.

O ser humano não se ri unicamente do que é ridículo ou da torpeza alheia. 
Como nos transmite Attardo (1994), não há como estabelecer uma relação 
direta entre humor e riso. Este último é uma reação fisiológica que poderá ser 
motivada tanto pela alegria como pelo nervosismo e cumpre, em várias situações, 
funções sociais e culturais. Um sorriso e uma gargalhada são reações físicas e a 
sua intensidade não corresponde exatamente a um “termómetro” do humor. 

Teorizar o humor implica balizar o conceito, seja a partir da tipologia, da 
forma como se concretiza, ou do seu objetivo, pelo que se opta por assumir 
humor como “termo aglutinador […], como termo neutro, que admite sentidos 
tanto positivos como negativos” (Ermida, 2002: 28). Para surtir o efeito desejado, 
é importante que a situação ou os enunciados humorísticos sejam compreensíveis 
e reconhecidos pelos vários interlocutores, o que, do ponto de vista das relações 
pessoais e sociais, poderá exercer um poder de influência e assumir-se como um 
mecanismo de unificação ou de divisão, num exercício de reforço de posições.

Sem nos adentrarmos muito numa definição, se podemos entender 
que humor consiste em “quaisquer eventos ou formulações linguísticas, 
intencionadas ou inadvertidas, que provoquem experiências cognitivas 
culturalmente partilhadas capazes de suscitar o riso e providenciar divertimento” 
(Jerónimo, 2015: 67), também concordamos com a premissa de este ser uma 
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competência que permite materializar as atitudes e perspetivas de quem dele faz 
uso (Attardo, 1994).

A descodificação da linguagem humorística depende de uma relação de 
cooperação entre os interlocutores, encontrando-se subordinada à “cumplicidade, 
[à] capacidade de inferência, [à] atenção aos pressupostos e subentendidos, [à] 
mobilização dos universos de referência” (Mouta, 2007: 79) compartilhados 
entre quem faz rir e quem ri.

O humor verbal resulta da infração das regras do sistema linguístico e 
dos princípios da lógica discursiva, acionada por mecanismos de natureza 
morfossintática, fonético-fonológica e semântica que conduzem os interlocutores 
a “reconhecer as fronteiras entre as regularidades da linguagem e do seu uso 
e as múltiplas capacidades de desdobramento que ela encerra” (Mouta, 2007), 
levando a que a surpresa e o insólito se materializem na linguagem. Para isto, 
muito contribuem a ambiguidade, a irregularidade e a anormalidade, que exigem 
do locutor um sólido conhecimento semântico-pragmático.

Do ponto de vista fonético-fonológico, o efeito humorístico pode resultar 
de fenómenos como a homonímia, a homofonia e a paronímia (Mouta, 2007), 
ou de onomatopeias e rimas (Gil, 1995). Já a inversão sintática, a comparação e 
a intensificação são alguns dos recursos morfossintáticos acionados na criação 
de um enunciado humorístico (Gil, 1995). Os mecanismos de cariz semântico 
serão, como patente em Mouta (2007), os mais recorrentes, fruto da polissemia, 
por exemplo, ou de toda a informação implícita, sugerida pelo locutor ao proferir 
o enunciado humorístico.

O mesmo sucede com o que a mesma autora classifica de “pressuposições e 
subentendidos”, onde produção e compreensão dependem não só do contexto, 
mas também da premeditação e do cuidado depositados tanto na escolha do 
léxico, como na construção frásica. 

São estes e outros recursos linguísticos que permitem reconhecer o 
discurso humorístico como transgressor de convenções textuais, pontuado pela 
contradição, pelo inesperado e pelo absurdo, contudo risível sempre e quando 
interlocutores partilham as mesmas referências linguísticas e extralinguísticas.

3.  Ensino e aprendizagem de língua através do humor
Ao longo das últimas décadas, a investigação não só se tem debruçado sobre 

o tema do espaço que o humor ocupa – ou que deverá ocupar – na sala de aula, 
bem como procura aferir em que medida este contribui para o aumento de 
uma consciência metalinguística por parte do aluno (Banas, Dunbar, Rodriguez 
& Liu, 2011, Bel & Pomeranz, 2014). Contudo, e como salientam Askinson 
(2005), Alonso García (2006) e Chiasson (2002), o humor é considerado 
“menor”, portanto “menos sério”, despertando reservas nos professores perante 
a possibilidade de o adotar, de forma consciente e planeada, em sala de aula.

É esperado que, de alguma forma, o professor procure, explore e desenvolva 
um leque variado de metodologias, estratégias, materiais e recursos que permitam 
melhorar a sua prática pedagógica, afastando-se, desta forma, de métodos tidos 
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como tradicionais. Porém, e como alertam Bell & Pomeranz (2014), em alguns 
contextos ainda prevalece a ideia de que a aprendizagem de línguas consiste 
na aquisição de um conjunto finito de formas linguísticas e das suas regras, 
com vista a ser aplicado em situações comunicativas específicas. Esta posição 
não poderia ser mais contracorrente, uma vez que, atualmente, as línguas são 
reconhecidas pela investigação como sistemas sociocognitivos dinâmicos que se 
encontram em constante processo de organização e reorganização, ditado pelo 
conhecimento metalinguístico, metapragmático e sociocultural dos falantes, 
variando entre os estados de estabilidade e de instabilidade, que muito dependem 
da interação e da verificação de hipóteses sobre o próprio sistema (Herdina & 
Jessner, 2002). É esta assunção que sustenta a abordagem científica (investigação) 
e prática (ensino-aprendizagem) das línguas como produto de atores sociais 
que procuram fazer uso da sua competência comunicativa, de forma efetiva e 
adequada, independentemente do enunciado, registo ou código. A complexidade 
e a natureza do humor (ou da linguagem humorística) enfatizam este movimento 
dinâmico, repleto de funções sociais, pelo que consideramos que não se deverá 
manter apartado da sala de aula de língua. 

Na literatura da especialidade consultada, é enfatizado que o recurso ao 
humor prova ser uma mais-valia por não se tratar, unicamente, de uma forma 
de entretenimento ou de manter a atenção dos alunos (Alonso García, 2006; 
Chaisson, 2002; Fernández Solís, 2003; Gorham & Christophel, 1990; Jáuregui 
Narváez & Fernández Solís, 2009; Sancho Sánchez, 2000, entre outros). O 
humor permite colocar em prática, reforçar e ilustrar elementos e fenómenos 
intrínsecos a uma língua e a uma cultura e, de acordo com Askildson (2005), a 
sua autenticidade permite que o aprendente reconheça não só o contexto, mas 
também o seu uso comunicativo.

Uma leitura atenta de Banas, Dunbar, Rodriguez & Liu (2011) elucida-
-nos sobre a falta de consensualidade na investigação. Ao longo dos anos, os 
investigadores têm alegado que variáveis como a duração dos estudos, o modo 
como o humor é abordado, a variedade de tipos e suportes utilizados (textos, 
cartoons, vídeos, entre outros), ou a relevância do humor para a matéria ou aspeto 
linguístico a explorar põem em causa a validade das metodologias aplicadas na 
investigação, sem que haja conclusões inequívocas quanto aos efeitos do humor 
na aula de língua. Ainda assim, os vários investigadores são consensuais no que 
diz respeito à prevalência de mais aspetos positivos do que negativos associados à 
adoção do humor como ferramenta didática (Banas, Dunbar, Rodriguez & Liu, 
2011; Bell & Pomeranz, 2014; Torok, McMorris & Lin, 2004). 

Para uma aferição mais concreta dos efeitos do humor no processo ensino-
-aprendizagem, foi necessário estabelecer parâmetros de análise. Investigadores, 
de proveniência teóricas diversas, têm proposto diversas taxionomias que variam 
entre as mais simples, que classificam o humor de positivo ou negativo de acordo 
com a sua função, e as mais complexas, que partem igualmente do binómio 
anterior, mas que procedem à classificação do humor quanto ao tipo, variando entre 
o humor não-planeado (espontâneo), comentários, anedotas, ilustrações, entre 
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outros2. O humor dito positivo pressupõe que existe o objetivo de bem-dispor 
o outro, numa perspetiva de criação de laços e de redução de tensão, enquanto, 
por outro lado, o negativo envolve uma atitude de ridicularização agressiva e 
tendenciosa no seu uso. Concordando com Banas, Dunbar, Rodriguez & Liu 
(2011), a esta dicotomia é essencial aliar uma classificação do humor quanto ao 
seu tipo. Só assim os investigadores poderão analisar qualquer relação existente 
entre o humor e o processo de ensino-aprendizagem, bem como determinar um 
grau de adequação, sendo que as teorias da instrução através do humor partilham 
o princípio de este, quando positivo, não só estimular o estabelecimento de uma 
relação afetiva com a língua por parte dos alunos, como também potenciar e 
manter a motivação destes últimos durante o processo de aprendizagem (Banas, 
Dunbar, Rodriguez & Liu, 2011; Jáuregui Narváez & Fernández Solís, 2009). A 
tudo isto associa-se a criação de um ambiente que estimule os alunos a ganhar 
confiança e a arriscar mais no momento de colocar em prática a língua que se 
encontram a aprender, relegando para segundo plano qualquer constrangimento 
provocado pelo erro ou pela possibilidade do ridículo (Chiasson, 2002).

São estudos como os de Torok, McMorris & Lin (2004) e de Wanzer, 
Frymier & Irwin (2010) que colocam em destaque o facto de o humor, como 
ferramenta, ter o potencial para reduzir a ansiedade associada ao processo de 
ensino-aprendizagem e capitalizar a atenção na sala de aula. Contudo, e como 
referem Chiasson (2002) e Jáuregui Narváez & Fernández Solís (2009), o 
potencial do humor é, muitas vezes, ignorado tanto nas aulas, como na formação 
de professores, não sendo exploradas estratégias que envolvam os diversos tipos 
de humor.

Tal como referem Banas, Dunbar, Rodriguez & Liu (2011), o facto de o 
humor ser considerado por muitos como algo “pouco sério” poderá conduzir 
o professor a não o adotar como ferramenta, partindo do princípio de que este 
afetará a sua credibilidade e colocará em causa a sua competência. Nos trabalhos 
de investigação de Gorham e Christophel (1990) e de Torok, McMorris & 
Lin (2004), verificou-se que os alunos assumiam a existência de uma relação 
positiva entre a credibilidade dos professores e o uso do humor quando positivo 
e apropriado, não acontecendo o mesmo quando é adotado um tipo de humor 
negativo e agressivo. Banas, Dunbar, Rodriguez & Liu (2011) mencionam, 
igualmente, a existência de estudos onde a perceção da competência do professor 
está diretamente correlacionada com o seu grau de orientação para o humor.

Outro facto que poderá determinar a não adoção do humor por parte do 
professor é a consciência que tal ação envolve riscos. Uma vez que não existe 
“um tipo específico de ‘tema humorístico’” (Ermida, 2002: 27), será óbvio 
pressupor que tudo está sujeito à construção de estereótipos e à possibilidade 
de ser ridicularizado. É esperado que a sala de aula de língua seja um local onde 

2 Em Banas, Dunbar, Rodriguez & Liu (2011) podemos consultar uma tabela, elaborada 
pelos autores, onde são descritos 22 tipos de humor identificados em diferentes 
trabalhos ao longo de 40 anos de investigação.
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alunos e professores adotem uma atitude de colaboração e onde sejam criadas 
situações de interação livres de preconceitos e de manifestações de inferiorização 
do outro, sobretudo em temáticas que dizem respeito à experiência e vivência 
socioculturais e que envolvem diretamente matrizes de valores, crenças e 
atitudes. Perante este facto, qualquer iniciativa do professor em explorar recursos 
humorísticos exige sensibilidade e análise da realidade dos alunos, devendo a 
seleção do material ser criteriosa.

4. Desenvolver competências comunicativas através do humor: 
duas propostas para PLE

Como referido anteriormente, a competência comunicativa assume-se 
como conceito chave e como objetivo final do processo de ensino-aprendizagem. 
Pelo seu “caráter interdisciplinar” (Cenoz Iragui, 2001: 461), esta competência 
não envolve unicamente o conhecimento do sistema linguístico, como também 
implica o uso apropriado e contextualizado da língua. Partindo da premissa que 
o humor é uma competência humana, que cumpre funções comunicativas e 
sociais, justificar-se-á então a sua inserção nos conteúdos a explorar na sala de 
aula. 

Quando o humor é planeado, ele faz parte das inúmeras estratégias de 
ensino à disposição do professor com vista ao desenvolvimento da competência 
comunicativa por parte dos seus alunos, tornando-se esta última ainda mais 
sólida se tiver, por parte do aprendente, o reconhecimento da validade e 
utilidade do humor enquanto estratégia de ensino passível de ser, também ela, 
usada em contexto externo à sala de aula. Cabe ao professor a tarefa de tornar 
explícito e reconhecível a existência de estratégias. Essa tarefa consiste em criar 
a oportunidade e o espaço propícios para que uma ação estratégica ocorra, 
combinada com outras de ensino e aprendizagem (Carrilho, 2015).

O humor ou, mais propriamente, as produções de cariz humorístico 
poderão aqui desempenhar um papel importante. Textos, imagens ou vídeos 
humorísticos explorados na sala de aula, com o professor, têm todo o potencial 
para se tornarem estratégias de aprendizagem do próprio aluno permitindo-lhe 
recuperar e fazer uso dessa mesma informação em vários contextos que não o 
da sala de aula. É importante saber conduzir os alunos à utilização deste tipo de 
materiais e guiá-los no tratamento didático dos mesmos.

Concordando com Alonso García (2006), a seleção do material deverá 
atender a critérios como a dificuldade, a clareza do seu objetivo didático e 
a potencial existência de polémica, associada a conteúdos que, do ponto vista 
sociocultural, poderão não ser bem recebidos. A estes três critérios associamos 
mais um, a adequação ao nível linguístico dos alunos. O material deverá ser 
minimamente compreensível, a fim de evitar que os estes se sintam frustrados 
e/ou desmotivados perante a sua dificuldade de compreender o que faz rir os 
outros. Desta forma, os alunos poderão reconhecer o potencial do humor na 
criação de estratégias afetivas de aprendizagem, associadas às suas emoções, 
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atitudes e motivações, e que permitem gerir a ansiedade, a autoestima, as 
inibições e também situações de choque cultural ou intolerância (Oxford, 1990).

Como já mencionado, pretende-se aqui refletir sobre o espaço e os potenciais 
benefícios do humor no processo de ensino-aprendizagem de PLE a partir de 
propostas pedagógico-didáticas já adotadas pela própria autora enquanto docente. 
As duas propostas que se seguem abordam o modo imperativo com recurso a 
materiais de conteúdo humorístico, e distinguem-se pelo grau de dificuldade e 
pelo tipo de referências que exigem para a sua plena compreensão.

A primeira proposta consiste numa curta banda desenhada de quatro 
vinhetas. Por se tratar de um material visual estático, de legendas muito curtas, 
e cujas personagens são animais, este material é adequado para qualquer nível 
de ensino da língua, sobretudo junto de grupos de alunos de nível A1, A2 e B1. 

Na primeira vinheta, um pinguim, que se encontra no mar, pergunta “Que 
foi?” a um outro que está em cima de um bloco de gelo e que lhe responde 
“Nada!”. Na segunda vinheta, a confusão do primeiro pinguim é representada 
por vários pontos de interrogação “????” e o segundo pinguim repete “NADA!!!”. 
Na terceira vinheta, um tubarão surge atrás do primeiro pinguim de boca aberta, 
enquanto o segundo pinguim grita “Nadaaa!!!”. Na quarta vinheta, podemos 
ver o local onde o primeiro pinguim desapareceu na água enquanto o segundo 
pinguim se afasta dizendo “Burro”.

Para além de ser trabalhado o conhecimento gramatical referente à 
conjugação do verbo no modo imperativo, este material permite trabalhar, de 
forma muito simples, dois aspetos da competência ortoépia: o conhecimento 
das formas escritas dos sinais de pontuação e do uso de maiúsculas para o efeito 
de prosódia e ritmo, e a capacidade de resolver uma ambiguidade, fruto da 
homonímia entre o indefinido e a forma verbal “nada”, o que, de resto, é um dos 
muitos mecanismos do humor.

A segunda proposta é notoriamente mais complexa, não só por ser 
necessário algum domínio da língua nas suas diversas competências linguísticas, 
mas por exigir também conhecimentos de dimensão social e pragmática, sendo 
recomendável explorá-la junto de grupos de alunos de nível B1 avançado ou B2. 

Com vista a demonstrar que, no momento de dar indicações ou direções, 
os nativos optam por empregar o presente do indicativo e não o imperativo, o 
sketch “Segue, segue, segue” dos Gato Fedorento3 parece preencher os requisitos 
necessários. As gramáticas descritivas e os manuais não são notoriamente 
suficientes para a explicitação das diferenças aspetuais dos tempos e modos 
verbais, e no caso concreto do imperativo verifica-se uma clara preferência dos 
nativos pelo presente do indicativo, procedendo a uma descrição.

Os protagonistas do sketch apresentam-se como uma caricatura do “típico” 
português que fornece informação detalhada sobre o percurso para a um 
determinado destino:

3 Coletivo de humoristas portugueses, composto por Ricardo Araújo Pereira, Miguel 
Góis, Tiago Dores e José Diogo Quintela.
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(Uma senhora para o carro junto de um senhor e pede indicações.)
Mulher - Olhe, desculpe! Por acaso sabe-me dizer onde fica o centro 
cultural?
Homem 1 - Centro cultural! Ora, centro cultural… Menina, menina, vai 
reto, resvés esta estrada, num vira p’a um lado nem p’ó outro. Vai reto. Reto. 
Segue esta estrada, apanha um caminho de areia pá direita, num vira. Apanha 
um caminho de areia p’á esquerda, num vira. Sempre p’la estrada de piche. 
Sempre! Segue, segue, segue… depois segue, segue…
Homem 2 - É p’á onde?
Homem 1 - Chiu! Cala-te.
Homem 2 – P’ó centro cultural! Não é nada disso, homem! Vira já aqui à 
esquerda, depois controla a rotunda e vira à direita, e depois segue, segue, 
segue…
Homem 1 - À esquerda! Hi! Vai dar uma ganda volta! Hi, pá!
Homem 3 – P’a ir p’ó centro cultural! Vós estais parvos! Vira tudo p’a trás. 
Vira tudo p’a trás, segue, passa p’lo café do Barbosa, a casa funerária, tem um 
sinal em … (É empurrado por outro homem que chega e começa a dar indicações.)
Homem 4 – Isto é que vocês percebem de caminhos! Não vira na primeira, 
não vira na terceira, não vira na quarta, não vira na quinta. Vira na sexta e 
corta…
Homem 3 – Tás maluco? É p’a trás! (…)
Os homens repetem as indicações vezes sem conta, atacando-se e 
empurrando-se.
A mulher, exasperada com a confusão e excesso de informação, agradece 
as indicações, põe o carro a trabalhar e afasta-se. Poucos segundos depois, 
ouve-se uma buzina e, na imagem, vê-se um carro a perseguir o carro da 
mulher. Nele seguem os quatro homens que gritam as mesmas indicações.
(Descrição do sketch “Segue, segue, segue” do coletivo Gato Fedorento) 

Como se pode verificar, ao longo da situação, os quatro homens empregam 
a 3ª pessoa do singular do presente do indicativo, como por exemplo “segue”, 
“vira”, “passa” ou “corta”, sendo que a única situação de uso do imperativo é em 
“cala-te”, com o claro objetivo de dar voz de comando, uma ordem, reproduzindo 
um comportamento linguístico frequente entre os nativos.

Este sketch permite também desenvolver competências sociolinguísticas, 
uma vez que se encontram marcadores de relações sociais, dialetos e sotaques, 
potenciados pelo aspeto caricatural e pelo humor físico.

Do ponto de vista do desenvolvimento de competências lexicais, é possível 
trabalhar com os alunos estruturas fixas como “Olhe, desculpe!” e “sabe-me dizer 
onde fica (…)”; combinatórias fixas como “Por acaso (…)”; a forma enfática “Isto 
é que (…)”; expressões de uso popular como “estrada de piche”; a conjugação 
de verbos na 2ª pessoa do plural como em “Vós estais parvos!”, já em desuso 
no padrão; ou o uso do adjetivo “reto” em vez das locuções “em frente” ou “a 
direito”. A coloquialidade das expressões “parvos” ou “pá” é também um aspeto 
que poderá ser explorado, justificado pela sua frequência de uso entre os nativos.
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A partir deste sketch, os alunos têm a oportunidade de desenvolver competências 
fonológicas, pois exige que percebam uma série de fenómenos fonéticos do 
português, como a supressão inicial de segmentos (aférese) em “Tás maluco?”, 
muito frequente entre os nativos, a elisão em “P’a ir p’ó centro cultural!”, ou a 
supressão de segmentos em posição medial (síncope) como em “passa p’lo café do 
Barbosa” ou em “Vai dar uma ganda volta!”. Estes fenómenos são demonstrativos 
da tendência do português europeu em aglomerar sílabas vocálicas, mas também 
consonânticas. No caso de “ganda”, não se identifica unicamente a queda da 
vibrante /r/, como também a alteração de um segmento pelo traço fonético de um 
segmento próximo, neste caso /e/ por /a/, um fenómeno reconhecível nas variantes 
centro-meridionais (nomeadamente na zona dialetal de Lisboa), e cujo uso se 
estendeu para outras regiões, tido como marca de coloquialidade. 

Os dois exemplos aqui patentes demonstram bem as potencialidades do 
humor enquanto ferramenta didática para o desenvolvimento de competências 
linguísticas a PLE, reconhecendo-se que existe espaço dentro destas mesmas 
para trabalhar e explorar outros aspetos linguísticos, bem como competências 
sociolinguísticas e pragmáticas4.

5.  Considerações finais
As práticas e a investigação indicam que o humor não só poderá ser um 

valioso auxiliar na gestão da ansiedade, de receios e de outros constrangimentos 
associados à aprendizagem de uma língua estrangeira, como também uma 
ferramenta útil no labor docente. Tal como referem Chiasson (2002) e Alonso 
García (2006), o humor é muitas vezes olhado com renitência, tendência que 
deverá ser contornada, pois o seu uso, desde que planeado e adequado aos 
conteúdos, prova ser motor de motivação e de desinibição. 

Na sala de aula, o humor poderá concretizar-se em produções de caráter 
espontâneo ou premeditado e nos mais variados materiais, pelo que o seu grau 
de dificuldade, mais ou menos acentuado, deve ser adaptado ao nível linguístico 
do grupo de alunos com que nos encontramos a trabalhar. O conhecimento 
profundo destes e de outros materiais congéneres fará com que os professores, 
mesmo os mais reticentes, tirem o melhor partido deles, mantendo em mente 
que o objetivo do uso de materiais humorísticos na sala de aula não é o riso 
por si só, mas sim promover um ambiente agradável e colocar em perspetiva os 
conteúdos lecionados.
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RESUMO:
No presente trabalho refletimos sobre as potencialidades oferecidas pela 
tuiteratura para o ensino e aprendizagem da língua e da literatura portuguesas 
em âmbito hispanofalante. 
Com este objetivo, começamos com a elaboração de um quadro teórico 
que, recuperando algumas noções básicas sobre literacia e literacia digital, 
bem como das interessantes implicações que o surgimento do Twitter teve 
para o desenvolvimento de novas manifestações literárias, nos ofereça uma 
moldura convincente e renovadora para examinar uma das vias, em nosso 
entender, mais fecundas para o ensino das LE: a utilização da tuiteratura 
como prática docente. 
Uma vez estabelecida esta breve plataforma teórico-conceptual, justificamos 
e comentamos as vantagens, dificuldades e resultados obtidos com a 
implementação deste tipo de práticas docentes em âmbito do PLE. 

Palavras-chave: tuiteratura; português como língua estrangeira; literatura portuguesa; 
literacia; literacia digital.

ABSTRACT:
In the present work, we reflect on the potential offered by the Twitterature 
for the teaching and learning of the Portuguese language as a Foreign 
Language and its literature in a Spanish-speaking context.
To this end, we begin with the elaboration of a theoretical framework 
retrieving some basic notions of literacy and digital literacy and the 
interesting implications that the emergence of Twitter had for the 
development of new literary manifestations. This framework offers us a 
compelling and renewing point of view to examine one of the most fertile 
ways of teaching foreign languages: the use of Twitterature.
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Afterwards, we will comment on the advantages, difficulties, and results 
obtained with the implementation of this practice within the scope of 
Portuguese as a Foreign Language.

Keywords: twitterature; Portuguese as a Foreign Language; Portuguese literature; 
literacy; digital literacy.

Introdução
Apesar de já há muito se estar a refletir sobre a questão das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC) em sala de aula, ainda necessitamos 
repensar as práticas curriculares, procurando e melhorando a maneira de ensinar, 
orientar, controlar ou avaliar os processos de ensino-aprendizagem. Esta reflexão 
crítica e profunda resulta essencial para formar estudantes capazes de enfrentar 
as múltiplas tarefas (presentes e futuras) de um mundo laboral, social e cultural 
cada vez mais exigente. 

Intimamente ligada a esta demanda, surge a necessidade de trabalharmos 
nas diversas literacias, já que, constituindo um dos aspetos mais relevantes e 
complexos à hora de planificar e avaliar a formação regulamentada, precisam de 
ser definidas e reformuladas num mundo tecnológico complexo e variável, onde 
continuam vigentes problemas como as infopoluições e negligências de que falava 
Furtado em 2012, e portanto, também a urgência de desenvolvermos capacidades 
de “ler” de maneira informada, flexível e atualizada. 

Conscientes desta obrigação de introduzirmos as tecnologias e as literacias 
nas nossas aulas de Português Língua Estrangeira (doravante PLE), queremos 
apresentar neste trabalho uma proposta que liga Twitter e literatura portuguesa 
num exercício de tuiteratura. Para isso, vamos começar com um breve percurso 
pelas premissas que derivam da transformação do processo de alfabetização nas 
aulas, nomeadamente quando ligadas às TIC e à literatura. A seguir, traçaremos 
uma síntese das teorias em redor do fenómeno da tuiteratura (entendida no 
seu sentido duplo, literatura feita na rede e literatura adaptada e divulgada para 
a rede). Finalmente, com a descrição e análise dos resultados obtidos desde a 
primeira experiência realizada no ano 2013-14 até as mais recentes, no ano 2017-
-18, apresentaremos as características, metodologia e resultados das atividades de 
tuiteratura em âmbito PLE. 

1.  Sobre a necessidade de continuar a pensar nas literacias (digitais)
Não é o objeto deste artigo nem dispomos de espaço para percorrer as 

teorias sobre o conceito de literacia e os processos de alfabetização. Porém, sendo 
um dos eixos de justificação da nossa proposta, parece-nos pertinente apontar 
brevemente o que entendemos quando utilizamos este termo. 

Assim, subscrevemos a ideia de Brockmeier & Olson (2009: 18), de que 
hoje em dia é impossível entendermos a literacia desligada do contexto social 
e cultural em que se insere um processo formativo, de maneira que devemos 
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pensar em literacias (no plural), entendidas como o conjunto de capacidades para 
uma pessoa ler e interpretar moldando-se às múltiplas necessidades colocadas 
pelos textos e contextos que pode encontrar ao longo da vida. 

É isto o que se entende em trabalhos como, por exemplo, o de Coiro et al., 
no qual os autores afirmam que: 

... literacy is best conceived as dynamic and situationally specific; 
technologies of literacy available over the Internet are constantly changing. 
Literacy, therefore, entails knowing how and when to make wise decisions 
about which technologies and which forms and functions of literacy most 
support one’s purposes (2008: 5).

Num contexto social e laboral em rápida evolução, compreende-se que o 
debate sobre as literacias continue plenamente vigente, como se observa não 
apenas em inúmeros artigos e livros, mas também nos quadros de referência 
para a aquisição da competência digital a nível de educação e de cidadania. Nestes 
documentos orientadores verificamos que as cinco grandes áreas (que podemos 
sintetizar nas palavras-chave informação, comunicação, criação, segurança 
e resolução) pretendem responder precisamente às exigências da complexa 
realidade tecnológica e, de facto, a primeira destas áreas é já nomeada mediante 
o enunciado “literacia da informação e de dados” (Lucas & Moreira, 2018: 21).

A relevância desta formação fica patente num dos últimos boletins da 
instituição Educause Learning Initiative1, publicado em julho de 2019 e subordinado 
ao tema da literacia digital. Nesse interessante documento, aponta-se a razão pela 
qual é significativo ensinar a pensar nesse tipo de alfabetização: 

The world of information is changing at an accelerating rate, with continual 
developments in the kinds of information that are available and the tools that 
are used to create, use, analyze, and share that information. In this context, 
the capacity to learn new skills is a key element of digital literacies. Another 
critical consideration is that inculcating digital habits alters our capacity to 
know the world around us. To understand this changing world, we need to 
commit to analyzing, assessing, contributing to, and evaluating the impacts 
that technology has on everyday life and work (ELI, 2019: 2).

Mas, para além da literacia e da literacia digital como princípios formativos 
gerais, a questão das novas necessidades de leitura é ainda mais premente no 
caso de professores de língua (e literatura), ao tempo que o seu papel muito 
mais importante do que o simples conceito de tecnologia deixaria intuir num 
primeiro momento. Com efeito, Mary Cross sentenciava em 2011 que “[o]n 
the web, the word is ascendant” (2011: 85), retomando a ideia, já presente nas 
investigações de muitos autores desde a década de 2000, de que a língua se tinha 

1 A ELI, instituição sem fins lucrativos, é, entre outras coisas, responsável pela 
publicação do Horizon Report desde 2018.
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constituído como eixo central do desenvolvimento moderno das TIC, as quais 
estariam muito longe da divulgação e pervasividade atuais se não tivessem essa 
forte base linguística (Ellis, 2001; Lavid, 2005; Dobson & Willinsky, 2009). 

Em consequência, as três linhas de ação para a alfabetização no âmbito 
das tecnologias da língua apresentadas por Viv Ellis em 2001 (conhecimentos 
operacionais2, culturais3 e crítico/analíticos4), continuam a parecer-nos os alicerces 
para repensar as maneiras de unir ambos os terrenos; mais, se considerarmos que 
ao longo destes quase vinte anos muitos estudiosos continuaram a preocupar-se 
com esta questão das novas e das velhas literacias e a perguntarem-se como dar 
resposta desde o ensino das línguas e culturas às necessidades planteadas por um 
mundo tecnológico que estava a ocupar todos os espaços formativos. 

Noutra ordem de coisas, também nos interessam as possibilidades oferecidas 
com a introdução da literatura nos processos de alfabetização, já que este 
conhecimento ajuda a alargar a literacia dos estudantes, proporcionando-lhes mais 
ferramentas para serem capazes de comunicar e mediar com os falantes doutras 
línguas estrangeiras (LE). Resulta-nos neste sentido muito sugestivo o trabalho 
de Silvia Ulrich, o qual reivindica essa via de união entre a alfabetização digital 
e linguística e o ensino e pesquisa sobre a literatura, âmbito onde a função do 
docente e investigador seria dupla: “verificare e produrre sapere scientifico- 
-disciplinare, insegnando alle nuove generazioni di discenti a servirsene in modo 
critico” (2016: 86).

Desta perspetiva, parece-nos evidente o carácter privilegiado do ensino 
das LE e das suas culturas/literaturas, já que estas nos permitem fazer um uso 
contínuo, variável e atualizado das TIC e, deste modo, avançar e reforçar as 
diversas literacias, velhas e novas, que o estudante irá precisar no seu futuro 
como profissional e/ou como cidadão. É aí que nos parece radicar a oportunidade 
de realizar uma atividade como a adaptação de textos literários em língua 
portuguesa através do Twitter.

2.  De que falamos com a tuiteratura? Quadro teórico e antecedentes
Um dos primeiros aspetos que devemos assinalar na hora de nos aproximar 

da tuiteratura é o duplo significado que se tem atribuído ao termo. Esta 
duplicidade demonstra a prevalência desta prática, pois, como assinalava Cross 

2 “...which ‘involves being able to read and write within a range of contexts... employing 
conventional print and electronic media’ (…), ou, por outras palavras, ‘skills – 
writing, spelling, keyboarding – that support effective interaction with the interfaces 
of literacy, whether pen and paper or mouse and screen.” (Ellis, 2001: 147).

3 “...which involves ‘understanding texts and information in relation to the contexts… 
in which they are produced, received and used” (Ellis, 2001: 147).

4 “...which involves innovation and transformation, making the difference ‘between 
merely being socialised into sets of skills, values, beliefs and procedures and being able 
to make judgements about them from a perspective which identifies them for what they 
are (and are not) and recognises alternative possibilities (Ellis, 2001: 147).



Língua portuguesa: história, diversidade e mundos de discurso

197

(2011: 63), uma das mudanças que o Twitter tinha suposto a nível cultural era 
a aparição de muitas tentativas literárias, experiências que se dividiam entre a 
transformação e adaptação de textos canónicos e a criação de obras diretamente 
publicadas e lidas nessa rede social. A maioria dos estudos centrados no fenómeno 
da literatura no Twitter aludem a esta dupla possibilidade, se bem que existam 
opiniões divergentes sobre qual é propriamente tuiteratura. 

Os antecedentes desta ambivalência têm raízes bastante bem definidas. Com 
efeito, a aparição em 2009 do famoso livro de Aciman e Reisin afirmou o termo 
de nova criação, twitterature, e deu lugar a uma corrente na qual se consideravam 
tuiteratura as adaptações de textos literários publicados previamente em papel. 
Por sua vez, a criação em setembro de 2010 do Institut de Twittérature Comparée5 
veio referendar o uso do termo para a outra tendência (a criação ficcional), pois 
ainda que no seu manifesto fundacional não se defina propriamente o tipo de 
criação ou adaptação textual que se incluía neste termo, tudo parecia indicar que 
se referiam mais à criação específica para a rede social6. 

Pouco a pouco foi-se estendendo o termo twitterfiction para a criação direta de 
literatura ficcional na plataforma (Raguseo, 2010: 3), palavra que tem sido utilizada 
em festivais de criação literária, como o Twitter Fiction Festival7, ou para falar das 
diferentes iniciativas literárias surgidas desde a aparição da rede social. De qualquer 
modo, também o termo tuiteratura foi utilizado para falar especificamente desse 
tipo de criação, sendo considerada por alguns autores (López Martín, 2012: 44) 
como o verdadeiro exemplo desta prática. Por outras palavras, este termo designaria 
a criação literária criada diretamente ali e, por isso, “simbiótica con la plataforma”, 
frente à outra via “parasitaria en la plataforma” (Escandell Montell, 2014: 47). De 
facto, este mesmo autor fala da “escritura nativa de Twitter [que] convive con la 
adaptación –mediamorfosis– de textos preexistentes” (2015: 84).

Frente a esta tendência, outros investigadores têm falado de tuiteratura 
quando se trata de iniciativas baseadas nesse processo de mediamorfose, aspeto 
que não é propriamente contraditório, porque como se pode observar, os 
resultados dessas adaptações cumprem a exigência colocada por Escandel 
Montell (2015: 84) de integrarem os recursos e características próprias do 
Twitter, adaptando-se às condições da plataforma e aos seus hábitos de uso. 
Nesta linha, já desde 2006 existem propostas de adaptação de textos clássicos 

5 Se bem que seja possível consultar ainda a conta no Twitter (https://twitter.com/
Twittexte) ou o blogue do ITC (https://twittexte.wordpress.com/), a atividade 
do instituto parece ter decaído nos últimos 3 anos, como demonstra a falta de 
atualização do perfil ou a desaparição da que era indicada como página oficial (www.
itc-twitterature.org). De qualquer modo, o manifesto pode ser consultado ainda no 
endereço http://twitter.blogs.sudouest.fr/archive/2010/09/23/manifeste-de-l-institut-
de-twitterature-comparee.html. 

6 Também no artigo publicado por um dos fundadores, Jean-Yves Frechette, em 
colaboração com Annie Cotê, três anos mais tarde.

7 Uma boa descrição sobre as características e desenvolvimento deste festival pode ser 
encontrada no trabalho de Torres Begines (2016).
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(Raguseo, 2010: 2-3), mas, como já comentámos, o caso mais famoso foi o da 
iniciativa realizada por Aciman e Reisin, que se dedicaram precisamente a criar, 
adaptar ou até parodiar obras centrais no cânone literário ocidental (Ingleton, 
2012; Cao, 2014: 27 e ss.), versões posteriormente publicadas no volume em 
papel intitulado precisamente assim, Twitterature. 

Em paralelo, encontramos trabalhos que, ao longo da última década, nos têm 
apresentado iniciativas de escrita de tuiteratura a partir dum processo de reescrita, 
quer seja como fenómeno de fanfiction (McWilliams et al., 2011; Cao, 2014; Corral 
Cañas, 2015; Torres Begines, 2016), quer seja como atividade de carácter pedagógico 
realizado em diversos níveis de ensino. Por se tratar de claros antecedentes da nossa 
proposta, são estes últimos os casos que mais nos interessam. 

O primeiro aspeto que podemos assinalar neste âmbito é que já foram 
publicados muitos trabalhos dedicados a demonstrar as potencialidades e 
vantagens da introdução do Twitter em sala de aula, até ao ponto de encontrarmos 
investigações como as de Williams, Terras & Warwick (2013), Sah (2015) ou 
Hattem & Lomicka (2016) que recompilam estudos publicados sobre a utilização 
desta rede social no processo de ensino-aprendizagem das LE. Porém, nenhum 
destes artigos contém referências à presença da tuiteratura, ainda que, sim, 
contemos não apenas com experiências, mas com estudos que refletem sobre a 
aplicação destas atividades em sala de aula. 

Entre os casos descritos, um dos iniciais é o apresentado por Lollini & 
Rosenberg (2015), com propostas desenvolvidas em 2011 e 2014 para o ensino 
da língua e da literatura italianas como LE a partir da leitura e reescrita da poesia 
de Petrarca. Resulta extremamente interessante ver quais as razões que aduziam 
para os estudantes ficarem mais motivados à hora de tuitar a poesia petrarquiana: 
1/ percebiam que o esforço de parafrasear, sintetizar, etc. lhes permitia avançar 
mais no conhecimento do italiano como LE; 2/ igualmente, que tinham uma 
maior compreensão dos textos literários, e 3/ verificavam que podiam tornar-se 
wreaders, quer dizer, leitores ativos que ajudavam a desenvolver um hipertexto à 
volta do autor italiano (2015: 118).

No âmbito hispanofalante podemos conhecer algumas das iniciativas graças 
aos trabalhos de Corral Cañas (2015), Escandell Montell (2015) ou Torres 
Begines (2015). Entre os casos descritos, destaca-se a proposta @ElQuijotweet, 
promovida pelo professor de ensino secundário, Sergio Tejero, no ano letivo 
2012-13, uma das mais sugestivas e exitosas aplicações de tuiteratura em sala 
de aula. A atividade, desenvolvida com rapazes e raparigas de cerca de 13 anos, 
consistiu na leitura integral da obra cervantina para transformar cada um dos 
capítulos apenas num tuíte. Se bem que o esforço tenha sido grande (Torres 
Begines, 2016: 14-15), não há dúvida sobre o sucesso da experiência em termos 
de leitura, análise e capacidade de síntese por parte dos estudantes, bem como na 
sua divulgação mediática8. 

8 Num percurso habitual nestes processos de mediamorfose, o processo passou da 
adaptação e publicação da obra cervantina no Twitter e no Storify à publicação em 
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Inspirada nestes exemplos, surgiu a proposta já apresentada no nosso artigo 
de 2014 que, se não podemos confirmar que seja a única, é uma das ainda escassas 
iniciativas de utilização da tuiteratura no ensino do PLE a partir da adaptação de 
clássicos9. É sobre esta atividade realizada ao longo de cinco anos que iremos 
falar a seguir.

3.  Tuiteratura em língua portuguesa: ler e (re)escrever em âmbito PLE 
A partir da proposta seminal realizada no ano letivo 2013-2014 na turma 

de “Estudos Portugueses e TIC” da licenciatura em Línguas e Literaturas 
Modernas-Português da Universidad de Extremadura, continuámos a trabalhar 
para tentar solucionar alguns dos problemas ou necessidades detetados nesta 
primeira experiência (Ogando, 2014: 250-251). Além disso, também estendemos 
este exercício a outras disciplinas e planos de estudo e, até, a cursos de formação 
extra-curriculares. Deste jeito, dentro do plano de estudos da licenciatura, 
aplicámos esta atividade tanto na referida cadeira como na disciplina de 
“Literatura portuguesa dos séculos XVIII e XIX”; e, por outro lado, propusemos 
estas adaptações textuais em mestrados de formação de professores, ou, já fora 
do âmbito estritamente regulamentado, em duas oficinas de formação específicas 
propostas por centros de língua portuguesa do Instituto Camões.

A variedade de níveis e objetivos das diversas aulas e oficinas permitiu-nos 
aplicar, experimentar e refinar a metodologia e os materiais trabalhados com 
os estudantes, de maneira que, pensamos, a síntese que agora apresentamos 
tem a base apropriada para a reflexão dos pontos fortes e fracos, bem como das 
oportunidades de alargamento e melhora possíveis para uma experiência didática 
deste tipo. Ao mesmo tempo, como veremos, ao longo destes quatro anos 
conseguimos um bom conjunto de contos tuitados, o que nos dá a satisfação de 
verificar que em todas e cada uma das aplicações, independentemente do nível, 
duração ou tipo de evento em que era aplicada a atividade, houve um resultado 
concreto, um processo de leitura e reescrita finalizado, publicado e, por isso, 
tangível para os estudantes e passível de ser divulgado e apresentado a outros 
públicos. 

Um elemento constante em todos estes anos foi o objetivo central do 
exercício: reescrever um conto em língua portuguesa utilizando todas as 
potencialidades fornecidas pelas características próprias duma rede social como 
Twitter, desenvolvendo desse jeito um exercício coletivo de divulgação da 

livro do texto resultante (Tejero Álvarez 2013). A iniciativa no Twitter pode ser ainda 
consultada no perfil da conta @ElQuijoTweet: https://twitter.com/ElQuijoTweet.

9 Nos últimos anos, encontramos duas publicações de relevo a falar de tuiteratura em 
português, um em Portugal (Fernandes 2016) e outro no Brasil (Pereira & Maciel 
2017). No primeiro, uma tese de mestrado apresentada na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, a autora fala do conceito de tuiteratura como adaptação, mas 
não trata de aplicações específicas para o ensino do português, nem em âmbito LM, 
nem em âmbito LE. No segundo trabalho, temos uma proposta didática, mas a partir 
da criação ficcional para a rede social.
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literatura. Além disso, se bem que com uma evolução progressiva que refletia 
a aprendizagem adquirida em cada uma das aplicações realizadas, também se 
manteve a utilização da ficha de atividade (vd. Anexo 1), documento no qual 
eram apresentados o já referido objetivo, a estrutura, os textos de leitura/reescrita, 
o nível de aprendizagem de PLE, as destrezas, as competências linguísticas, 
digitais, transversais, literárias e culturais, a temporalização prevista, as condições 
de reescrita e uma bibliografia e webgrafia básicas. Esta ficha servia para orientar 
os nossos estudantes na hora de desenvolverem a prática e, sobretudo, para ajudá-
-los a que estivessem conscientes da metodologia de aprendizagem de língua e 
literatura/cultura que estavam a desenvolver. De facto, e como se pode verificar 
na estrutura, o primeiro passo era uma breve apresentação sobre a relação da 
língua e a cultura com as TIC e a necessidade de reforçarmos todas as literacias 
no ensino das LE. De acordo com esta ideia, e por se tratar de uma atividade 
de base eminentemente linguístico-textual, acompanhámos a ficha com outros 
materiais complementares de análise do texto e de conetores do discurso.

Em linha com o trabalho desenvolvido desde a experiência inicial, também 
incluímos um breve glossário de abreviaturas que intitulámos “140max – a 
eleição da brevidade”. Esta clara alusão ao limite de carateres imposto nesses anos 
pelo Twitter (e que só muito recentemente foi alargado) servia-nos como apelo 
para a aprendizagem de um conjunto de abreviaturas no qual se combinavam 
alguns códigos provenientes do uso tradicional da língua (bj por “beijo”, sff por 
“se faz favor”,...), com outros mais ligados à linguagem dos telemóveis e/ou da 
Internet (XOXO por “beijos e abraços”...). 

Esta primeira secção do glossário servia-nos para destacar que as abreviaturas 
nascem com a própria escrita da língua, e não estão diretamente ligadas à internet, e 
que, portanto, aprender estes códigos podia ajudá-los a compreender mensagens 
escritas em cartazes, papéis, grafítis, etc. Igualmente, servia-nos para explicar 
a origem das abreviaturas mais ligadas às TIC, nomeadamente às mensagens 
de telemóvel na altura em que eram pagas e não permitiam ultrapassar os 160 
carateres (fenómeno muito recente no processo da escrita das línguas, mas que 
para muitos dos nossos estudantes resultava, e resulta, já histórico). 

No terreno da escrita ligada puramente à brevidade necessária para 
poupar tempo, aparecem a utilização de “silabogramas”10, “logogramas”11 e até 
abreviaturas não portuguesas (normalmente de origem anglófona) que podem 
ser independentes das tecnologias ou derivarem das tecnologias offline mais 
antigas, como os termos on e off. 

Ligados às TIC, mas prévio à aparição do Twitter, estavam também os 
emoticons e toda a escrita que exprime intensidade sonora e características 
emocionais como kkkk para indicar risos, o uso das maiúsculas para refletir 

10 Abreviaturas nas quais uma letra representa toda uma sílaba: q por “que” seria um 
exemplo (Tascón & Abad, 2011).

11 Abreviaturas formadas mediante a combinação de letras e símbolos matemáticos ou 
números: por exemplo, + por “mais” (Tascón & Abad, 2011).
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gritos, etc. E já com a característica linguagem do Twitter, lembramos-lhes que 
abreviaturas como via, RT ou PT, mesmo que tenham caído em desuso, têm a 
ver com retuítes e citações de tuítes anteriores. 

Por outro lado, sem formarem parte deste conjunto de abreviaturas e 
símbolos, mas como funcionamento específico da plataforma, eram dadas as 
explicações com as condições dos trabalhos. Estas tinham a ver com a extensão 
que variava consoante o nível de língua (oscilávamos entre 5 e 10 tuítes para o 
nível mais baixo e 14 a 25 tuítes para os níveis mais altos), e com a utilização 
de três elementos próprios da linguagem Twitter: menções de utilizadores/
as (aqueles nomes de usuários precedidos pela @), a inclusão de elementos 
externos mediante ligações (fotografias, vídeos, música, etc.) e, por último, a 
utilização de marcadores (as palavras-chave precedidas pela #).

O primeiro que podemos destacar é que, sem dúvida, este tipo de exercício 
complementou a alfabetização aprofundada que procurávamos com a atividade, 
pois ajudava-nos a seguir ensinando as formas portuguesas que adquiriram os 
novos termos ligados à implantação da internet e das redes sociais: palavras 
como menção, marcador ou ligação não são novas na língua, mas têm uma nova 
referencialidade na sua aplicação à informática e mais especificamente às redes 
sociais. Sem terem o mesmo tipo de referencialidade, mas re-significados através 
da linguagem online, as denominações de símbolos como @, # ou http:// 
serviam para ensinar e reforçar aspetos linguísticos correntes na língua estudada.

Nessa mesma linha de aquisição de nova linguagem entraria uma explicação 
sobre a grafia das palavras tuíte/twitt, tuiteratura/twitteratura, tuitar/twittar12..., 
que ainda hoje continuam a ser motivo de comentário em tratados sobre língua 
e Twitter. Esta reflexão resultou sempre muito útil, pois permitia-nos introduzir 
elementos fonéticos, falar do fenómeno dos estrangeirismos ou comparar estas 
com outras adoções e adaptações linguísticas ao longo da história. 

Para além da questão da língua, o segundo dos elementos que devemos 
destacar é o empenho para que os alunos reforçassem a sua literacia digital. 
Como dissemos, os termos menção ou marcador/hashtag têm novos significados 
no âmbito das redes sociais, mas para além disso, trabalharmos com estas 
categorias funcionais das redes permitiu-nos formar os nossos estudantes nas 

12 Em espanhol é cada vez mais frequente o uso do termo “espanholizado”, evitando 
o uso de w ou o duplo Twitter, de modo que encontramos as formas tuit, tuitar ou 
tuiteratura. No caso português o debate apareceu desde muito cedo em plataformas 
como o Ciberdúvidas da língua portuguesa, onde se fala d”O aportuguesamento de twitter” 
(https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/o-aportuguesamento-de-
twitter/27015). Os termos “tuitar” e “tuíte” parecem já suficientemente aceites, como 
demonstra, por exemplo, a sua presença no dicionário online da Priberam, ou a 
entrada do blogue Diário de um linguista de Aldo Bizzochi, aparecida em abril deste ano 
com o título “‘Tuíte’ e ‘tuitar’: aportuguesamento ou derivação?”, na qual este docente 
e investigador brasileiro reflete, dum ponto de vista gramatical, sobre o processo de 
adaptação e criação de termos já aceites. Porém, na versão em língua portuguesa do 
Twitter mantêm a forma híbrida “tweetar”.
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tecnologias de uma maneira planificada, já que, embora alguns deles estivessem 
habituados à utilização destas categorias no seu dia a dia, na imensa maioria 
dos casos faziam um uso de caráter lúdico e, normalmente, pouco meditado. 
Por isso, parecia-nos extremamente importante ensinar-lhes as estratégias 
que podem derivar, por exemplo, do uso de menções (atrair a atenção de um 
determinado utilizador, favorecer a divulgação dos tuítes, reconhecer autorias, 
etc.); ou igualmente, conseguir que a pesquisa na net à procura de utilizadores 
específicos (instituições, personalidades políticas, culturais, literárias, etc.), 
favorecesse a aprendizagem, mesmo que fosse incidental, de aspetos ligados à 
cultura ou a literatura. O mesmo acontecia com a pesquisa e seleção de imagens, 
ligações ou músicas em língua portuguesa (vid. anexo 4). 

Quanto à preparação das hashtags do conto, podíamos ver um fabuloso 
processo de síntese que apelava a todas as capacidades de compreensão e 
explicação destes alunos, colocando-os em contacto com uma prática, a das 
palavras-chave, cada vez mais estendida e necessária, bem como com a capacidade 
de representação simbólica da própria língua.

Por outro lado, no relativo às competências literárias e culturais, esta 
atividade continha um objetivo preciso, ligado ao conhecimento de textos e 
autores em língua portuguesa. Deste jeito, entre as nossas preocupações esteve 
sempre oferecer uma secção de bibliografia (vd. Secção no Anexo 1) na qual 
incluíamos uma relação de contos classificados segundo os níveis de proficiência. 
Com esta listagem pretendíamos que os nossos discentes fossem conhecendo 
e reconhecendo não apenas os autores dos contos que tuitavam, mas também 
um conjunto mais alargado, de modo que o seu acervo literário fosse acrescido 
e, com ele, a sua capacidade de interagir, explicar ou ver a cultura da língua que 
estavam a estudar. Além disso, ainda neste âmbito da formação literária e cultural, 
pareceu-nos muito útil a possibilidade de recuperarmos o conceito de paratexto 
aplicado às redes sociais: quer a tuitagem, quer a publicação do conjunto de tuítes 
no Storify permitia-nos tornar os nossos estudantes conscientes da relevância 
das categorias paratextuais, no livro ou na plataforma social: títulos e capas (vd. 
Anexos 2 e 3), autorias e prefácios (vd. Anexos 4 e 6) e até o mesmo processo 
editorial (vd. Anexo 5).

Devemos assinalar igualmente que propusemos sempre esta atividade para 
trabalho em grupo, normalmente, e se possível, com agrupamentos de 4 ou 5 
pessoas. Isto permitia-nos, primeiramente, que os alunos tivessem de utilizar as 
destrezas da compreensão e a expressão orais, dado que diversas tarefas deviam ser 
feitas em português no âmbito da sala de aula; e, em segundo lugar, que o grupo 
desenvolvesse uma dinâmica de roles, através da qual dividiam e especializavam 
as responsabilidades. Deste jeito, numa primeira fase todos deviam ler e fazer 
uma proposta de resumo do conto, bem como decidir uma hashtag para o processo 
de tuitagem, mas, uma vez debatidos e realizados de maneira definitiva este 
resumo e marcador, as tarefas eram diferentes para casa um deles, abrangendo 
da pesquisa individual (ou por pares) de informações complementares sobre o 
autor e o texto, à passagem do texto ao número estabelecido de tuítes, a revisão 
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dos mesmos, a procura de imagens, músicas ou vídeos para “ilustrar” o conto na 
rede social, a tuitagem do texto e recursos resultantes, ou mesmo uma tuitagem 
paralela, mediante o qual um/a estudante exercia de divulgador mediante o 
registo de todas e cada uma das ações que se estavam a realizar.

Para concluirmos esta secção, falta-nos apontar que considerámos que a 
proposta servia para mostrar um exemplo de como as redes sociais podem ser 
utilizadas em sala de aula de uma maneira planificada, com objetivos e estruturas 
claras e, por isso, como atividades de formação úteis para os âmbitos profissionais 
e educativos da vida juvenil e adulta. 

4. Os contos tuitados: conclusões em volta da experiência de 
tuiteratura

A nível de resultados, podemos destacar que ao longo dos quatro anos 
letivos desde a primeira à última experiência obtiveram o resultado previsto: 
um conto em língua portuguesa lido e analisado pelos estudantes, sintetizado e, 
finalmente, tuitado e divulgado através das plataformas Twitter e Storify. Pouco 
a pouco fomos incluindo e aumentando a listagem incluída no último ponto 
da ficha, os “Contos tuitados”, com o qual podíamos oferecer uma série de 
reescritas prévias para se porem em contacto com esses textos através da releitura 
que previamente tinham feito outros alunos. Assim, conseguimos um conjunto 
de 22 contos reescritos e publicados nestas redes, dos quais 19 são contos 
originalmente escritos em língua portuguesa, quer seja por autores e autoras 
pertencentes ao sistema literário português (Alexandre Herculano, Alice Vieira, 
Eça de Queirós, Florbela Espanca, Vergílio Ferreira... – vd. Imagem do Anexo 2), 
quer seja por autores doutros países da Lusofonia (Mia Couto, principalmente, 
mas também Ondjaki ou Pepetela – vd. Anexo 3). 

Em segundo lugar, podemos destacar o facto de verificar que os estudantes, 
mesmo aqueles que se podiam mostrar mais relutantes no início, acabavam 
sempre por ficar muito envolvidos, facto que muito tinha a ver com a possibilidade 
de cada um deles assumir uma função diferente que estivesse mais relacionada 
com os seus interesses. Todos eles, aliás, confessaram que tinham encontrado 
usos e práticas com o Twitter que desconheciam e, na quase totalidade dos casos, 
aprenderam as possibilidades de uma plataforma como Storify. 

No referente à língua, a prática serviu-lhes tanto para aprender aspetos 
da língua mais comum, como as abreviaturas, como características próprias do 
português na Internet. E no que diz respeito à literatura, independentemente do 
número de nomes que poderiam reconhecer com a análise da ficha fornecida, o 
que podemos confirmar é que ao longo destes anos todos os alunos ficaram com 
um conhecimento mais profundo e duradouro do texto e autor trabalhado, de 
maneira que a atividade de tuiteratura conseguia cumprir os objetivos literários 
e culturais.

No que diz respeito à literacia digital, uma revisão dos documentos 
orientadores para o desenvolvimento da competência digital, mostra-nos 
que com a tuiteratura conseguimos desenvolver competências de três áreas: 
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todas as incluídas na área de Literacia da informação e de dados, várias da área 
de Comunicação e colaboração (interação, partilha ou colaboração através 
de tecnologias digitais), bem como na área da Criação de conteúdo digital 
(desenvolvimento de conteúdo digital, integração e reelaboração de conteúdo 
digital ou direitos de autor). Por outras palavras, com uma atividade relativamente 
simples pudemos reforçar um vasto leque de competências necessárias para a 
formação e exercício de cidadania no mundo digital.

Sem dúvida, o aspeto mais negativo de toda esta experiência foi o 
desaparecimento em fins de 2017 da plataforma Storify, o que nos deixou a 
todxs, professora e estudantes, um bocado órfãos, não apenas por ter perdido 
a oportunidade de apresentar de maneira organizada e online os resultados, 
mas por estar ainda à procura de uma ferramenta semelhante para recompilar e 
guardar os resultados num único lugar. 

De qualquer modo, e como conclusão, continuamos à procura de um 
software online semelhante que nos permita recuperar e atualizar estes exercícios 
de tuiteratura, certos como estamos de se tratar de uma magnífica atividade para 
a aprendizagem da língua portuguesa e das suas literaturas.
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Anexo 1 – Ficha orientadora da atividade
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Anexo 2 – Início do storify do conto tuitado “A dama pé-de-cabra” 
de Alexandre Herculano

Anexo 3 – Início do storify do conto tuitado “Falas do velho tuga” 
de Mia Couto
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Anexo 4 – Imagem do storify do conto “O derradeiro eclipse” de 
Mia Couto 
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Anexo 5 – Imagem do storify do conto “Havia sol na praça” de 
Vergílio Ferreira: tuítes prévios

Anexo 6 – Imagem do storify do conto “Havia sol na praça” de 
Vergílio Ferreira: início do conto






