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Resumo 
 

 

  Tanto o ensino como a aprendizagem de qualquer língua exigem um domínio 

progressivo de estruturas gramaticais e o léxico a isso associado. Nos aspetos da 

gramática de cada língua, há múltiplos fatores que conduzem a uma reflexão mais 

profunda sobre as dificuldades no processo de aprendizagem que cada língua possui.  

  No que diz respeito à Língua Portuguesa, sobretudo à variante europeia, 

encontramos uma das dificuldades bem conhecida na gramática relativa ao processo 

ensino-aprendizagem, que é o emprego das estruturas inacentuadas por falantes para os 

quais a LP não é a Língua Materna. 

  Este relatório de investigação, desenvolvido no âmbito do Estágio Pedagógico do 

Mestrado em Português Língua Segunda / Língua Estrangeira foi realizado no ano letivo 

2018/2019 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto em duas turmas do nível B, 

consistindo o primeiro semestre em observação de aulas e no segundo tanto na 

continuação da observação de aulas como também regências. 

  O estudo de caso visa apresentar o aspeto dos clíticos e a sua posição na oração, 

salientando a variante do Português Europeu e as particularidades principalmente para os 

falantes de Língua Estrangeira. 

  Este estudo de caso recorre à metodologia de investigação-ação e, apesar de não 

se poderem generalizar os resultados obtidos, consegue-se inferir que o recurso aos três 

processos de escrita permite aos escreventes desenvolverem e melhorarem a sua 

competência de produção escrita a nível textual e linguístico. 

 

Palavras-chave: pronome clítico, Português Língua Estrangeira (PLE), especificidades, 

ênclise, próclise 
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Abstract 

 

  The process of teaching, just like the process of learning any language, requires a 

gradual acquirement of grammatical structures and the lexis connected with it. In terms 

of grammar, we can identify several factors which lead to a deeper analysis of the 

difficulties encountered in the learning process of each language. As pertains to 

Portuguese, particularly its European variety, one of these specific features consists in the 

use of clitics by non-native speakers of Portuguese.  

   The following research has been carried out as part of the teaching practice for the 

Master Program of Portuguese as a Second / Foreign Language at the Faculty of Arts at 

the University of Porto. The study was carried out on two B level classes. During the first 

semester, classes were observed. The second semester was dedicated to both observations 

and class teaching.  

   This case of study seeks to present the specific features of clitics and their position 

in a sentence with respect to European Portuguese. The study also sets as its aim to present 

the difficulties faced by students learning clitics in Portuguese as a Foreign Language 

classes. Moreover, it seeks to clarify any doubts in the use of clitics in Portuguese via 

exercises implemented by the teacher trainee.   

  This thesis presents the methodology of the study. While its results cannot be 

generalized, the work seeks to help students improve their grammatical competence in 

this subject.  

 

 

Keywords: clitic pronoun, Portuguese as a Foreign Language (PFL), specific features, 

enclitic, proclitic 
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Introdução 

 

Dado su decisivo papel en las relaciones anafóricas, tiene poco de 

     sorprendente que las propiedades sistemáticas de los pronombres, y 

    en particular de los pronombres reflexivos, constituyan uno de los 

     aspectos más interesantes de una lengua. 

         (Otero, 1999, p. 1430) 

 

 A linguagem verbal é um dos instrumentos primordiais do pensamento, da 

comunicação e, portanto, a linguística apresenta diversas tentativas de abrangê-la no 

quadro de teorias e paradigmas científicos. É particularmente interessante que o uso da 

língua mude com o uso dos falantes e que ao longo do tempo mudaram também os 

métodos da sua descrição e da sua explicação1. Como afirmam Marquilhas (2013, p. 17) 

e  Mira Mateus, Brito, Duarte, Hub Faria, et al. (2003, p. 36), as evoluções linguísticas, 

que dizem respeito às tendências relacionadas com a alteração dos sons, palavras e frases 

de uma língua, são mudanças diacrónicas inerentes que qualquer língua sofre e decorrem 

de situações ao longo da sua história, a nível dos respetivos subsistemas língua  

  Como se sabe, a área da sintaxe das línguas é “a mais frequentemente atingida 

pelos processos de reanálise” (Marquilhas, 2013, p. 34). Às vezes, os falantes atribuem 

uma estrutura inovadora a frases que tenham uma linearização ambígua pondo assim em 

marcha múltiplos mecanismos de mudança que alteram a gramática da língua (Campbell, 

2004). Na história da língua portuguesa (daqui em diante: LP) esse fenómeno aconteceu 

em diversas regras sintáticas; como, por exemplo, a mudança na posição dos clíticos, a 

mudança na frequência do artigo definido, a mudança na sintaxe das palavras negativas, 

a mudança na sintaxe de ser, estar, haver e ter (Marquilhas, 2013, p. 34)2. 

 

 

 

1 Veja-se Endruschat & Schmidt-Radefeldt (2015, p. 11). 

2 Marquilhas (2013, p. 34) menciona também outros casos de mudança em português: a reanálise de se 

passivo como se impessoal, o desaparecimento dos pronomes anafóricos hi e ende e a alteração da ordem 

de palavras. No entanto, estes aspetos não foram desenvolvidos pela autora.  
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  Quanto ao primeiro aspeto referido, no português europeu (daqui em diante: PE3) 

contemporâneo o pronome clítico aparece mais tipicamente na posição pós-verbal 

apresentando diversas formas: os acusativos o, a, os, as, os dativos me, te, lhe, nos, os, 

lhes, as contrações respetivas mo, to, lho, etc., o pronome se. A esta ordem de palavras, 

adjacente à direita do hospedeiro verbal, dá-se o nome de ênclise, enquanto à posição 

adjacente à esquerda se chama próclise. No entanto, observa-se que a posição dos clíticos 

foi variável ao longo dos séculos como regista a tradição gramatical. Como refere 

Marquilhas (2013, p. 35), e analisando os dados de Martins (1994) e (2002), conclui-se 

que entre os séculos XIII e XVI os clíticos podiam ocorrer tanto antes como depois do 

verbo. Nota-se, porém, que enquanto no século XIII a variação estava mais a favor da 

frequência da ênclise, a próclise foi-se tornando cada vez mais visível e irá dominar o 

português setecentista (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 850). Brito (2010, p. 31) 

acrescenta ainda que nos séculos da expansão portuguesa, isto é, entre o século XV e o 

XVI, a LP denotava um sistema pronominal bastante rico.  

  As épocas seguintes, sobretudo a partir de meados do século XVII, mostram que 

a posição dos clíticos se invertia bruscamente passando a ter uma posição cristalizada em 

favor da ênclise, (Martins, 1994 e Marquilhas, 2013) que pode ser atribuída a uma 

mudança na gramática do português ocorrida em meados do século XVIII, com diversas 

consequências (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 850). Por exemplo, Martins (1994), na 

sua tese de doutoramento intitulada Clíticos na história do português, considera que esta 

evolução consiste na perda de movimento dos clíticos para o nó funcional Σ, movimento 

que, no português antigo, dava origem à ênfase. Indica que “a perda de interpolação 

generalizada seja uma consequência da perda do acesso a Σ por parte dos clíticos. Os 

clíticos sofreram um processo de reanálise relativamente ao seu traço de ênfase (traço que 

lhes garantia o acesso a Σ)4”(5).   

  Analisando a posição dos clíticos entre os séculos XVII e XVIII, constata-se 

também que a posição enclítica limitou a possibilidade de interpolação (Marquilhas, 

 

 

3 A nomenclatura PE para o português europeu foi adotada de Mira Mateus, Brito, Duarte, Hub Faria, et al. 

(2003, p. 34). 

4 Veja-se Magro (2007, p. 70). 

5 Outra das explicações propõem Brito, Duarte e Matos (2003, p. 867): “a reanálise dos pronomes átonos 

como núcleos, que fixam como alvo núcleos funcionais visadoos por movimento do verbo”. 
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2013, p. 37), obrigando à adjência clítico-verbo (Martins, 1994).  

  Conforme apresentado, e tal como refere o autor em epígrafe, o tema dos clíticos 

é um dos aspetos mais interessantes do sistema de uma língua tanto na perspetiva 

sincrónica como na perspetiva diacrónica. Os padrões de colocação dos clíticos na LP 

variam com a norma de cada país onde é utilizado, havendo divergência entre a norma 

europeia e a norma brasileira ou angolana.  

  A variação dá-se em função do contacto com outras línguas, em função dos grupos 

de pertença social e cultural dos seus falantes, em função das próprias situações em que 

são utilizados (Mira Mateus, Brito, Duarte, & Hub Faria, 2003, p. 33). Portanto, os 

falantes nativos das diversas normas da LP são capazes de reconhecer diferentes 

configurações nas normas da sua língua, apercebendo-se de que esta está sujeita a 

fenómenos de variação e mudança (Mira Mateus, Brito, Duarte, & Hub Faria, 2003, p. 

33). 

   Embora a posição enclítica tenha limitado a possibilidade de interpolação, 

reconhece-se que certas interpolações continuam vivas no português contemporâneo não 

padrão, por exemplo nas variantes regionais. Em vista disso, resulta difícil interpretar os 

fenómenos idiossincráticos mais recentes relacionados com a posição dos clíticos devido 

às dúvidas sobre os vestígios das estruturas antigas ou manifestações de estruturas 

inovadoras influenciadas por outras variantes da LP.  

  Na perspetiva do ensino-aprendizagem do Português Língua Estrangeira (daqui 

em diante: PLE) esta dúvida é fulcral, porque são evidentes as dificuldades relacionadas 

com a posição dos pronomes átonos na frase. Portanto, ao longo do tempo diversos 

autores se debruçaram sobre o assunto – como se pode verificar observando a análise das 

explicações através das gramáticas da LP.  

 Este trabalho terá como objetivo o estudo da posição dos clíticos na variante 

europeia do português (PE) (norma-padrão6); no entanto, por parecer imprescindível, 

 

 

6 Para Mira Mateus, Brito, Duarte e Hub Faria o padrão é considerado como norma (norma-padrão) e 

focaliza-se nas caraterísticas dos falantes que o utilizam como variante de uso como os que falam “a língua 

correta” (2003, p. 34). As autoras afirmam que o uso da norma-padrão é forma de prestígio apresentada 

nas situações formais e institucionais, nos meios de comunicação, entre outros. A importância de falar a 

língua de prestígio “corretamente” é de natureza social e “vai também mudando ao longo do tempo, pelo 

que as «normas» linguísticas se tornam sensíveis às mudanças e elas próprias mudam, refletindo nos usos 
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será também mencionada a questão de configuração deste uso em duas variantes não 

europeias do português: o português brasileiro (daqui em diante: PB7), o português 

angolano (daqui em diante: PA).  

  O presente estudo está dividido em duas partes. A primeira parte, composta por 

três capítulos, integra o enquadramento teórico relacionado com a análise do uso dos 

pronomes. Apresentar-se-á inicialmente a questão dos clíticos na LP, incidindo sobretudo 

no uso evidenciado pelo PE, onde a posição (pré ou pós-verbal) do pronome clítico na 

frase conta com regras mais rígidas do que noutras variantes da LP. A reflexão considera 

este aspeto de particular dificuldade para os falantes de Português Língua Não Materna 

(daqui em diante: PLNM). Em seguida, partindo de diversos dados, irá descrever-se a 

colocação pronominal na LP ao longo dos séculos. Posteriormente verificar-se-ão as 

tendências atuais relativas à posição dos clíticos na frase, visíveis em gerações mais novas 

(crianças e jovens portugueses). O terceiro e último capítulo desta parte apresentará o 

tema dos clíticos em manuais didáticos do PLE editados em Portugal recentemente, onde 

será identificada a (in)existência de referência aos pronomes átonos.  

  A segunda parte deste relatório, por sua vez, é o resultado da Prática Letiva 

realizada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (daqui em diante: FLUP) em 

duas turmas do nível B do Curso Anual de Português Língua Estrangeira (daqui em 

diante: CAPLE) durante o ano letivo de 2018 / 2019; o primeiro semestre consistiu em 

observações das aulas e o segundo incidiu tanto nas observações de aulas como na 

realização de regências. Na Prática Letiva pretendeu-se averiguar as dificuldades que os 

estudantes sentem com os clíticos e, posteriormente, descrever as propostas didáticas 

implementadas para colmatar esse efeito.  

 

 

 

a interferência de outras forças e fatores de natureza exterior à própria língua” (Mira Mateus, Brito, Duarte, 

& Hub Faria, 2003, p. 35). 

7 Brito (2010, p. 37) refere que, no que diz respeito ao PB, no início do século XXI o português oscilava 

entre o uso de norma culta, norma-padrão “descrita pelos gramáticos mas quase não falada por ninguém” 

e a norma vernacular falada pelas classes mais baixas. A norma do PB só utiliza a ênclise na língua escrita 

culta; considera-se, portanto difícil descrever o PB. No entanto, destaque-se de forma mais concisa que a 

variante brasileira apresenta empobrecimento da flexão verbal e do sistema pronominal, em particular pela 

perda dos clíticos o, a, os, as e do clítico demonstrativo o (Brito, 2010, p. 37). Em vista disso, é evidente 

que a problemática na colocação dos pronomes átonos constitui um dos pontos mais discutidos pelos 

gramáticos e tem dado lugar, por vezes, a debates acalorados (Teyssier, 1990, p. 115). 
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  Nesta segunda parte, no primeiro capítulo estarão expostos os dados sobre o 

contexto de experiência através do Estágio Pedagógico: as caraterísticas dos grupos de 

estudantes, as dificuldades por eles sentidas em relação à LP, a questão das metodologias, 

dos documentos de referência e o plano de ação. Em seguida, apresentar-se-ão as 

propostas didáticas feitas ao longo do Estágio. O terceiro capítulo irá analisar a 

implementação pedagógico-didática e discutir os dados recolhidos. 

  O estudo em causa recorre à investigação com o objetivo de evidenciar as 

dificuldades dos estudantes com a posição dos clíticos e, consequentemente, desenvolver 

e melhorar nos mesmos estudantes este aspeto gramatical por meio das atividades 

propostas durante as regências. 

  Destaque-se que a descrição da colocação dos pronomes clíticos no PE 

apresentada ao longo deste trabalho será suportada em grande medida em diversas 

gramáticas do português atual que constituiram o corpus para este trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

Capítulo 1 – Enquadramento teórico 

 

A língua portuguesa considerada como sistema linguístico 

      é uma abstração necessária à sua descrição  

      enquanto língua particular que, nessa perspectiva,  

se distingue e contrasta com as restantes línguas naturais. 

      (Mira Mateus, Brito, Duarte, & Hub Faria, 2003) 

 

  As línguas, devido à sua larga história de expansão e à mobilidade dos seus 

falantes nativos, são consideradas os bens culturais e políticos mais importantes dos 

nossos tempos. Nesse sentido, torna-se necessário reconhecer que, mediante fatores 

externos e/ou internos, dentro de um sistema linguístico coocorrem e concorrem 

gramáticas diferentes que é preciso reconhecer. 

  A existência de variantes de uma língua, tanto no âmbito lexical como em diversos 

componentes da gramática, constitui ainda uma mais-valia para o seu património.  

A referida diversidade linguística torna-se ainda mais evidente devido aos fatores 

culturais, socio-históricos e económicos por meio dos quais a língua é transportada para 

fora do seu espaço geográfico de origem (Mira Mateus, Brito, Duarte, & Hub Faria, 2003, 

p. 34) tendo contacto direto com outras línguas faladas nesses espaços. E é deveras 

pertinente a análise dessa variação. 

  Para o objetivo da análise e partindo da perspetiva de alguns gramáticos, mostra-

se em seguida a variante europeia do português tendo o foco principal nas suas 

caraterísticas gramaticais relacionadas com os pronomes átonos e a sua colocação na 

frase.   

  No entanto, antes de mais, é imprescindível apresentar, embora seja de forma 

muito breve, as caraterísticas gerais dos pronomes em português. 
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1.1. Pronomes em português – caraterísticas gerais 

  A palavra pronome é a designação de pro-nomen que aponta para o valor de 

relação entre esta categoria gramatical e o nome (ou substantivo) (Vilela, 1999, p. 207). 

Raposo (2013, p. 883) define o pronome como uma unidade gramatical sintática e 

semanticamente equivalente a um sintagma nominal. Pronomes são palavras variáveis, 

ou não, que representam um substantivo ou expressão substantiva, evitando a sua 

repetição. Cunha e Cintra  (2015, p. 351) definem os pronomes de forma mais abrangente: 

os pronomes desempenham na oração as funções equivalentes às exercidas pelos 

elementos nominais:  

a) função de substantivo (pronome substantivo):  

Os campos, que suportaram a longa presença solar a queimá-los incessantemente, recebem agora 

a água com uma gula feliz. 

    (Augusto Frederico Schmidt, GB, 294 [em:] (Cunha & Cintra, 2015, p. 351) 

b) função de acompanhante de um substantivo determinando-lhe a extensão do 

significado: 

-Quanto valem, és capaz de dizer? Leques espanhóis, de seda, de alguma bisavó do meu tio 

cónego, com estas pérolas de prata e oiro. 

     (Fernando Namora, TJ, 103 [em:] Cunha & Cintra (2015, p. 351) 

 

  No que diz respeito à sua especificidade, os pronomes constituem uma lista 

fechada de formas com as seguintes particularidades: 1) normalmente os pronomes são 

flexionáveis; 2) não são comparáveis; 3) são elementos que ganham peso denotacional na 

referencialidade do texto ou situação (Vilela, 1999, p. 207). Além disso, os pronomes 

funcionam não apenas como substantivos ou representantes do nome, mas também como 

seus acompanhantes (Vilela, 1999, p. 163). Acrescente-se também que os pronomes 

apontam para as pessoas, seres vivos, objetos ou estados de coisas, em que a relação 

fixada na materialidade do pronome é deduzida da conexão da frase, do texto ou da 

situação do discurso (1999, p. 207). 
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  Na LP corrente existem seis8 espécies de pronomes9: 

a) pessoais:  

- de formas nominativas: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas) para o sujeito (SU); 

- de formas acusativas: me, te, o, a, nos, vos, os, as para o objeto direto (OD); 

- de formas dativas: lhe, lhes para a 3ª pessoa do objeto indireto (OI), sendo as formas 

me, te, nos, vos comuns a OD e a OI;  

- de formas oblíquas (OBL), que são expressas por formas fortes de pronomes 

precedidas de preposições: mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas, a que se 

acrescentam formas contraídas como: comigo, contigo, consigo, connosco, 

convosco10; 

b) possessivos: meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, etc.; 

c) demonstrativos: este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, o, tal, o mesmo, o próprio, 

semelhante; 

d) relativos: que, o que, quem, o qual, cujo, quanto, as pró-formas: onde, como e quando; 

e) de quantificação existencial11: algo, alguém, nada, ninguém, outrém; 

f) interrogativos: que, quem, qual, quanto. 

 

 

8 No entanto, Martins (2013, p. 2231) divide os pronomes em cinco categorias juntando: pronomes pessoais 

e possessivos, considerando-os como uma das formas que os pronomes pessoais podem tomar, e não 

propriamente uma classe pronominal à parte e também juntando os pronomes relativos e interrogativos, no 

entanto neste relatório a autora faz a sua própria categorização. 

9 baseado em Cunha e Cintra (2015, pp. 353-354) e Brito (2010, p. 29). 

10 Vázquez Cuesta e Mendes da Luz (1971) mencionam que as últimas cinco formas apresentadas são o 

resultado histórico de formas pleonásticas de contração com a preposição com (cum-me-cum, cum-te-cum, 

etc.) tomadas do latim: comigo (= com mim), contigo (= com ti), consigo (= com si), connosco (= com nós), 

convosco (= com vós), ao lado de com eles / elas, que constituem formas de ablativo (ora comitativo, ora 

adjunto de companhia); veja-se Ignácio (2009) e Ignácio e Sperança (2010).  

Além disso, conforme indicam Vázquez Cuesta e Medes da Luz (1971, p. 393), o redobro da preposição 

com, por perda da sua força preposicional nas amálgamas migo ( < lat. mēcum), tigo ( < lat. tēcum), nosco 

( < lat. noscum, nobiscum), vosco ( < lat. voscum) em português, não somente perdura em singular dos 

pronomes da primeira e da segunda pessoas como também no plural; a gente, que substitui connosco em 

PE (embora seja pouco utilizado e seja visível maioritariamente na fala familiar) e no PB, onde o uso de a 

gente é mais visível tanto na fala como na escrita.  

11 chamados também indefinidos. 
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 De modo geral, no que toca aos pronomes em PE, eles caraterizam-se pelo seu 

comportamento particular em relação tanto a outras variantes da LP, como em relação a 

outras línguas românicas (i.e. espanhol, italiano, francês, romeno12). Trata-se aqui em 

especial dos pronomes pessoais cuja posição (procedente, antecedente ou interna ao 

verbo) depende maioritariamente da oração onde ocorrem, ser subordinada ou principal.   

Para fazer uma distinção casual associada aos nomes, tanto para as línguas com a 

flexão nominal e pronominal como o polaco13 e as outras línguas eslavas, como para as 

línguas românicas como o português que apenas apresenta um resíduo de flexão 

pronominal de caso, estabeleceu-se uma base de referência a casos (na qual entram 

nominativo, dativo e acusativo) elaborada depois da análise das funções que estes termos 

desempenhavam em latim14 (15).  

1.1.1. Pronome pessoal 

  Do ponto de vista gramatical, os pronomes pessoais desempenham, numa oração, 

uma função importante, devido ao facto de substituírem, entre outras, o sujeito, o 

complemento direto, complemento indireto16. Denotam também a pessoa gramatical das 

entidades participantes no ato de comunicação (locutor, ouvinte e entidade acerca da qual 

 

 

12 O maior sintaticista brasileiro da LP Said Ali  (1957, p. 23) no capítulo Colocação dos pronomes pessoais 

regidos de infinitivo ou gerúndio do livro Dificuldades da Língua Portuguesa explica que “o português 

[PE] ao contrário do castelhano e do italiano, tem como regra não principiar o discurso pelo pronome átono. 

Dizemos: Praz-me saber, Contou-lhe que... ao passo que entre os espanhóis são correntes frases como Le 

mandó que viniese, Me gusta, e entre os italianos Mi dispiace, Mi fa vedere”.  

13 Coloque-se aqui a referência à língua polaca dado ser a língua nativa da autora deste relatório. 

14 Veja-se João de Barros (1540, pp. 319-321). É de realçar também que Nunes (1945, pp. 237-238), no seu 

Compêndio da Gramática Histórica Portuguesa, menciona que a primeira pessoa do pronome tónico eu 

provém de * eo < ego, o que lhe corresponde no plural nós. Para a segunda pessoa os pronomes pessoais 

tú e vós desempenhavam as mesmas funções. O latim antigo não possuia, para a terceira pessoa, nenhum 

pronome especial empregando para o latim vulgar o ille sendo a correspondência para alguns dos 

demostrativos (hic, iste, ipse, is, idem, ou ille) e o que deve ser considerado a representação de ele e el em 

português antigo. O autor continua que “os pronomes de complemento direto me, nos, te, vos; são os 

próprios acusativos latinos; na terceira é o mesmo pronome que serve de sujeito [...]. Os pronomes de 

complemento direto correspondem aos dativos latinos mi e ti e são resultado das contracções sofridas pelo 

mihi, tibi e illi que correspondem em português ao mi, ti e lhe“. 

15 Brito, Duarte e Matos relembram também que: “No português, como em outras línguas românicas, é 

possível distinguir diferentes tipos de clíticos, tendo por critérios (i.) o seu potencial, referencial ou 

predicativo; (ii.) a possibilidade de receberem um papel temático; (iii.) a sua referência específica ou 

arbitrária; (iv.) a capacidade de ocorrerem em construções de redobro de clítico e de extracção simultânea 

de clítico; (v) e a faculdade de funcionarem como um afixo capaz de alterar a estrutura de um predicado” 

(2003, p. 835). 

16 Veja-se a tabela 1 no ponto 1.2. 
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se fala) (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 827). 

  João de Barros (1540) na parte da sua Gramática intitulada «Do pronome e seus 

açidentes» defines formas pronominais pessoais da forma seguinte: 

Pronome é ũa párte da òraçàm que se põe em lugar do próprio nome, e por isso dissémos que era 

conjunta a ele per matrimónio e daqui tomou o nome. Exemplo: Eu escrevo ésta Gramática pera 

ti. Ésta párte eu se chama pronome, a quál basta para se entender ô que disse, sem acreçentár o 

meu próprio nome Joám de Bárros, em cujo lugár sérve. Ésta, também é pronome da Gramática; 

ti está em lugár de Atónio, como se dissésse: Eu, Joám de Bárros, escrevo ésta Gramática para ti, 

António. E, tirando [a] cada nome destes o seu pronome, dizendo: Joám de Bárros escrevo 

Gramática pera António, fica ésta linguagem imperfeita. Assi que podemos dizer ser inventáda ésta 

párte da òraçám pera boa órdem e perfeito intendimento/da linguágem. A quál tem estes seis 

açidentes espéçia, género, número, figura, pe[s]soa e declinaçám per cásos. 

      João de Barros (1540, pp. 319-321)  

   

1.2. Pronome pessoal clítico 

  Entre os pronomes pessoais distinguem-se: pronomes tónicos com a preposição 

adjacente e pronomes clíticos (chamados também formas / pronomes átonos17 ou “clíticos 

especiais”18) que correspondem aos pronomes reflexos e / ou recíprocos (destacados na 

parte esquerda na presente tabela) que estabelecem a base deste estudo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Brito, Duarte e Matos (2003, p. 826) destacam que a designação de clíticos como “pronomes átonos” é 

corrente na tradição gramatical. 

18 Veja-se Duarte (2001). 
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Pronomes pessoais 

 

 

nº 

 

 

pessoa 

 

 

reto 

formas átonas (clíticas) 

[utilizadas sem preposição] 

formas tónicas 

[utilizadas com preposição] 

acusativo dativo nominativo nominativo acusativo oblíquo/dativo 

compl. 

direto (CD) 

compl. 

indireto 

(CI) 

(sujeito) (sujeito) compl. 

direto (CD) 

compl. 

preposicionado

/indireto (CI) 

 

 

sing. 

1ª eu me me  eu  mim 

comigo 

2ª tu te te  tu, você  ti 

contigo 

você 

si 

consigo 

3ª ele 

ela  

você 

o 

a 

 se 

lhe se (impess.) ele 

ela 

 ele 

 ela 

si 

consigo 

 

 

pl. 

2ª nós nos nos  nós 

a gente19 

a gente  nós 

 connosco 

a gente 

2ª vós vos vos  vós 

vocês 

 vós 

convosco 

vocês 

3ª eles 

elas 

vocês 

os  

as 

se 

lhes  eles 

elas 

 eles 

elas 

Tabela 1 – Pronomes pessoais na LP; baseado em Martins (2013, p. 2233) 

 

  Conforme esta tabela, em português, muitos dos pronomes de complemento, i.e.: 

pronomes de CD (nomeadamente o, a, os, as, me, te, se, nos, vos) e de CI (me, te, lhe, 

 

 

19 Na tabela, utiliza-se a expressão a gente  no seu uso comum tanto na linguagem falada familiar na variante 

do PE como no PB, seguida da 3ª pessoa do sing. Para exprimir a 1ª pessoa do pl. 

e.g. a gente acabou por se tornar num sinónimo familiar de nós, como se pode observar no seguinte 

exemplo: Ontem a gente foi ao cinema (= Ontem [nós] fomos ao cinema) (Teyssier, 1989, p. 113). 

Sublinhe-se que esta nova forma de dizer é muito frequente na conversação informal (coloquial), mas é 

recomendável evitá-la em outro registo, sobretudo na linguagem escrita formal. 
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nos, vos, lhes) são considerados pronomes clíticos, porque não constituem uma palavra 

prosódica correspondendo prototipicamente às formas átonas do pronome pessoal que 

ocorrem associadas à posição dos complementos dos verbos (Brito, Duarte, & Matos, 

2003, pp. 826-827). 

  Os pronomes clíticos dividem-se em clíticos anafóricos (reflexos) e pronominais 

(não-reflexos) (20), o quê apresenta a tabela seguinte: 

 

pessoas 

clíticos não-reflexos clíticos reflexos 

acusativo dativo acusativo/ dativo 

1ª sing. me me me 

2ª sing. te te te 

3ª sing. o / a lhe se 

1ª pl. nos nos nos 

2ª pl. vos vos vos 

3ª pl. os/as lhes se 

Tabela 2 – Distribuição dos clíticos não-reflexos e reflexos na LP, consoante a pessoa gramatical  

e a forma casual a que correspondem; baseado em Brito, Duarte e Matos (2003, p. 827) 

   

  O pronome clítico denota a pessoa gramatical e enquadra-se dentro da definição 

tradicional de pronome pessoal. Além disso, como revelam os exemplos abaixo (1a), (1c), 

(2a), (2b), as orações não começam por um clítico, portanto, se a primeira palavra é o 

verbo, o pronome átono coloca-se depois dele21 (Teyssier, 1989, p. 115). Somente em (1b) 

se observa que o pronome átono precede o verbo através de uma palavra/ expressão de 

sentido negativo que funciona como atrator de próclise22.  

Vejam-se como exemplo: 

(1)  a. Ele viu-me ontem na praia.     

  b. Eu não te encontrei ontem no cinema.       

 

 

20 Brito, Duarte e Matos (2003, p. 835) realçam também que alguns autores consideram os clíticos reflexos 

a não argumentais ou não associados à posição de argumentos internos.. 

21 Este fenómeno, chamado ênclise, desenvolve-se mais pormenorizadamente no ponto 2.1.1. 

22 Este fenómeno, chamado próclise, desenvolve-se mais pormenorizadamente no ponto 2.1.2. 
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  c. Eu ofereci-lhes um gelado. (a cada um)          

(2) a. As crianças lavaram-se rapidamente antes de ir para a escola. 

  b. Eles cumprimentaram-se um ao outro cerimoniosamente. 

(Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 827) 

 

  A designação de pronome pessoal clítico, como o pronome átono, é corrente na 

tradição gramatical, porque começou a ser denominada assim por Said Ali (1957), Cunha 

& Cintra (1984), (Bechara, 1999), entre outros. O termo “clítico especial” que é o 

sinónimo deste fenómeno, foi introduzido por (Zwicky, 1977) e desenvolvido para a LP 

em Vigário (1999) e (2001). Martins (2013, p. 2231) define o clítico como um item lexical 

sem acento prosódico atribuído no léxico (tal como os afixos e contrariamente às 

palavras), mas com uma certa liberdade posicional (tal como as palavras, mas diferente 

dos afixos) (23). Contudo, para Kaiser (1996) os clíticos não podem ser vistos nem como 

palavras, nem como simples afixos. 

  A função principal que os pronomes clíticos cumprem é denotar a pessoa 

gramatical, no entanto estes não se limitam somente a isso, porque podem exibir uma 

função predicativa, ou revestir-se de propriedades morfossintáticas caraterísticas de 

alguns sufixos derivacionais (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 852). 

 

 

 

23 Veja-se Martins (2013, p. 2231): “São também formas clíticas no português outros itens lexicais, 

nomeadamente os artigos  definidos, os pronomes interrogativos que e porque, o pronome relativo que, as 

conjunções que, se, mas, e, ou, as preposições de, para, por, com em e o quantificador cada23. Todas estas 

formas sem acento próprio necessitam de cliticizar a uma palavra adjacente acentuada por forma a 

tornarem-se parte de uma palavra prosódica. A sequência que resulta da cliticização, ou seja, a unidade 

formada pelo clítico e o seu hospedeiro (por exemplo, numa frase como O livro é meu, a sequência o + 

livro) é uma nova palavra do ponto de vista da fonologia, na medida em que é uma unidade fonológica que 

contém um e um só acento de palavra (o mesmo da palavra hospedeira original)”. 
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Capítulo 2 – Clíticos no PE 

 

  Devido ao facto de o tema dos clíticos ser abrangente, esta descrição limitou-

se apenas ao objeto de estudo dos pronomes clíticos na variante do padrão europeu 

(Martins, 2013). Contudo, isto não significa que neste trabalho não se encontrem regras 

que valorizem uma determinada variante em detrimento de outra, ou que se considerem 

incorretas opções gramaticais que não sejam as do português padrão da variante europeia 

(Raposo, 2013, p. xxvi). 

  No estudo em causa são considerados erros ou desvios à norma24 que ocorrem 

naturalmente, sendo uma consequência inevitável de variações linguísticas que indicam 

uma mudança em curso. Portanto, poder-se-ão dar a conhecer duas perspetivas dos 

estudos gramaticais distintas, mencionadas também em Raposo (2013, p. xxvi). A 

primeira perspetiva – chamada prescritiva ou normativa – dá atenção à norma-padrão da 

língua e ao modo de “falar corretamente a língua”. Na segunda perspetiva – descritiva –, 

não se valoriza a questão da correção ou incorreção das variantes de uma língua.  

  Não é demais destacar também outras variantes não europeias do português: o PA, 

o PM e o PB em que são observáveis mudanças relacionadas com a expressão dos clíticos 

(Brito, 2010) e (Raposo, 2013), entre outros. No que diz respeito aos clíticos na variante 

africana, Brito (2010) observa a perda do caso dativo, mas em direções diferentes. 

Embora se use o pronome lhe e a preposição a, por vezes de forma abusiva, o que é visível 

na variante angolana25. 

 

 

24 Veja-se o ponto 2.3. desta parte do relatório. 

25 Refira-se, entre outras, às obras de José Luandino Vieira (e.g. Luuanda: Mas ninguem que lhe ouvia já, 

só gozavam, com olhares malandros no auxiliar, e falavam baixinho para Dosreis: não havia direito, um 

homem como ele assm civilizado e limpo, a roupa estava velha, verdade, mas não adiantava, fazerem-lhe 

tomar banho no cacimbo, uma da manhã, parecia era um qualquer!... E isso era ainda para lhe verem 

arreganhar outra vez, xingar o cipaio, adiantarem gozar mais um pouco, p. 67 e Nós, os do Makulusu: 

“Fecho a pequena janela que dá no quintal do serralheiro-sucateiro, ainda não sei mesmo onde vou buscar 

as flores, Maninho não vai gostar do cheiro destas que vou lhe levar, cheiram a mortos e eu queo que ele 

oiça outro olor, que o seu cheiro delas, doce e triste, não lhe faça dizer o ódio, e ela lhe abrir na blusa o 

peito, em baixo das acácias siras dos Coqueiros com suas flores-zinhas caindo chuviosas, lhe meter a cabeça 
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 No que tange ao fenómeno da colocação dos clíticos na LP, no PE, é visível a 

complexidade da questão, que se compreende pela existência de três posições passíveis 

de ocorrer em adjacência verbal: a ênclise, a próclise e a mesóclise; entretanto, devido à 

sua complexidade, este estudo incide mais pormenorizadamente nos dois primeiros casos. 

  É relevante dizer que as regras relacionadas com os clíticos no PE26 são por norma 

difíceis de adquirir (e / ou aprender) pelos nativos27 e de aprender para os falantes de 

outras línguas, especialmente para aqueles que têm nas suas LM os clíticos de natureza 

muito diferente (como por exemplo nas línguas eslavas) ou para os falantes cujas LM não 

os possuem de todo (como nas línguas asiáticas, entre outras)28.  

2.1. Padrões de colocação de pronomes clíticos 

  Como mencionado anteriormete, os pronomes clíticos correspondem 

prototipicamente às formas átonas do pronome pessoal que são associadas à posição dos 

complementos dos verbos (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 827) e têm um 

comportamento único29 e uniforme podendo ser colocados tanto antes como depois do 

verbo. Portanto exigem o seu hospedeiro que se traduz pela palavra ligada entre o 

pronome clítico e uma forma verbal, finita ou não finita. 

  Martins (2013) afirma que a maioria dos clíticos do português cliticiza à palavra 

acentuada que ocorre à sua direita como acontece com o artigo definido a no SN a casa, 

tendo portanto, a próclise. Acrescenta também que: 

 

 

 

pelos seios fora, sentados nas escadas do clube de ténis e lhe dizer tão sorrida: - Mas eu cheiro a rosas, 

´Ninho!, p. 37. 

26 e também no PB culto. 

27 Veja-se o ponto 2.3. desta parte do relatório intitulado “Tendências de cliticização no português 

moderno”. 

28 Cuesta e Mendes da Luz (1971, p. 493) afirmam que se torna muito difícil para o estrangeiro a colocação 

correta dos pronomes átonos, atendo-se unicamente, como fazem os nativos, às leis da entoação […]. No 

entanto, os portugueses têm também problemas com o uso correto dos clíticos. Brito, Duarte e Matos (2003, 

p. 851) mencionam que as gerações dos portugueses mais jovens têm a tendência para a produção dos 

ênclíticos enquanto à variante padrão exige a próclise. 

29 A colocação do pronome pessoal ou reflexo átono à maneira lusitana é um dos pontos mais complicados 

da sintaxe portuguesa (Cuesta & Mendes da Luz, 1971, p. 493). 
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diferentemente dos restantes clíticos, são ora proclíticos à palavra lexicalmente acentuada que os 

segue (quero que me digas isso) ora enclíticos à palavra que os precede (diz-me lá) sendo a direção 

de cliticização que apresentam condicionada por fatores gramaticais do nível frásico [...]. 

(Martins, 2013, p. 2231) 

  Em português atual, o pronome clítico pode ser colocado depois do verbo 

(ênclise), antes do verbo (próclise) e nas formas do condicional e do futuro, o clítico 

ocorre dentro do seu hospedeiro (mesóclise30). 

2.1.1. Orações principais com a ênclise 

  Conforme a definição de Teyssier (1989, p. 115), a ênclise é a tendência natural 

da língua, chamada também por Said Ali (1957) e em Mira Mateus, Brito, Duarte e Hub 

Faria et al. (2003) como a “colocação normal”, uma vez que é a posição que toma 

automaticamente o pronome quando não está presente nenhuma das razões que impõem 

a próclise, ou seja, quando não estão presentes atratores de próclise31.  

Exemplos da ênclise: 

(3)  a.  Parece-me que... 

     b.  Viu-me. 

  c.  Foi-se embora? 

  d.  Vai-te embora! 

           (Vilela, 1999) 

 

  Assim, com base nos argumentos e na gramática normativa do PE, nas orações 

principais simples e/ou compostas coordenadas afirmativas (3a), declarativas (3b), 

interrogativas globais (ou sim – não) (3c), exclamativas (3d), o pronome átono enquadra-

se na definição de pronome pessoal  (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 827), isto é, ocupa 

a posição depois do verbo e liga-se a este por meio de hífen32 (Vilela, 1999, p. 209), 

 

 

30 A mesóclise, denominada por Said Ali (1957) como a interposição, é uma das formas na variate europeia 

do português moderno sobrevivente de uma gramática antiga, no entanto está em desaparecimento. 

31 Os atratores de próclise vão estar desenvolvidos no ponto 2.1.2. 

32 Cuesta e Mendes da Luz (1971, p. 362) na sua Gramática da Língua Portuguesa mencionam que o hífen 

se emprega, entre outras, “[...] para unir os pronomes átonos aos verbos de que são complemento e as 



 

35 

tomando três determinadas formas, de acordo com a terminação da forma verbal, se não 

houver condições, “por fatores de natureza sintático-semântica ou prosódica” (Brito, 

Duarte, & Matos, 2003). Exemplificando:  

i. se a forma verbal termina em vogal ou ditongo oral, não há qualquer alteração 

das formas pronominais:  

(4)  a.   As meias, ele lava-as todos os dias. 

            b.    Os lenços, lavou-os ela. 

    ii.  se a forma verbal terminar em -r, -s, -z, o pronome toma as formas lo, la, los, las33, 

suprimindo-se as referidas consoantes:  

(5)   a.  Os livros, nós enviámo-los pelo correio. 

  b.   A roupa, ela trá-la da boutique.  

  c.   Os livros, o correio veio trazê-los ontem. 

iii. Se a forma verbal termina em ditongo nasal, o pronome toma as formas no, na, nos, 

nas: 

(6)   a.   Os livros, eles puseram-nos na prateleira.  

  b.   O caderno, ela põe-no em cima da mesa34.  

  Daí que, tal como apresentado, pode-se constatar que a ênclise é o padrão básico 

de colocação dos pronomes clíticos na variante europeia do português moderno   (Brito, 

 

 

formas enclíticas lo, la, los, las aos pronomes nos, vos [...]”. Os exemplos: dão-lhe, dizia-to representam a 

ênclise e levá-lo-á, pôr-me-ão representam a mesóclise. 

33 Teyssier (1990, p. 17) lembra que lo, la, los, las são formas procedentes da base do demonstrativo ille e 

das suas quatro formas saídas do acusativo – illum, illam, illos, illas – diferenciadas em número e em género 

“em virtude da aférese sofrida pelo seu emprego proclítico”. Como que estes artigos vinham 

frequentemente antecedidos por palavras que terminavam em vogal – ex.: vejo lo cavalo, vende la casa – 

na LP o l desapareceu à semelhança de todos os l da língua que se achavam em posição intervocálica, com 

o que se chegou às formas o, a, os, as. Como consequência, o empobrecimento da morfologia nominal fez 

a “compensação” pela qual a ordem das palavras se tornasse mais rígida. Teyssier (1990, pp. 16-17) 

acrescenta também que a evolução que se processa do latim ao galego-português e, posteriormente, ao 

português hodierno, “é parecida com a que leva as outras línguas românicas, em particular ao castelhano. 

[...] As relações que o latim exprimia pelas desinências casuais são agora expressas por preposições ou pela 

colocação da palavra na frase”.  

34 Os exemplos foram extraídos de Gramática da Língua Portuguesa: Gramática da Palavra, Gramática 

da Frase e Gramática do Texto de Vilela (1999). 
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Duarte, & Matos, 2003, p. 852)tanto nas formas verbais simples (4a), (4b), (5a), (5b), 

(6a), (6b) e também . No entanto, Martins (2013, p. 2240) lembra que, com os elementos 

mecionados que precedem o verbo em orações principais afirmativas, não sempre ocorre 

a ênclise no PE.  

 

2.1.2. Orações principais com a próclise 

  De acordo com a gramática normativa do PE atual, o pronome clítico ocupa 

sempre lugar na posição pré-verbal nas orações simples e/ou compostas coordenadas e/ou 

subordinadas negativas ou onde existem nela palavras/ expressões de sentido negativo35 

(36),. Portanto, as palavras que induzem a próclise no PE moderno são definidas como 

proclisadores ou atratores de próclise. Conforme Brito, Duarte e Matos (2003, p. 853) a 

presença de tais elementos não induz por si só próclise37. É necessário também que “c-

comandem e precedam o hospedeiro verbal do clítico”.  

 

2.1.2.1. Os atratores de próclise 

   Frota e Vigário (1999) caracterizam os atratores de próclise como “palavras 

funcionais pesadas e sugerem que os enclíticos passam a proclíticos na presença de 

palavras funcionais pesadas que c-comandem e precedam o clítico no mesmo sintagma 

entoacional (SEnt)” (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 853). 

Exemplificando:  

(7)   a. Acho que [SEnt ao João, a Maria ofereceu-lhe um livro. 

  b. Disseram-me que [SEnt embora tivesse sido difícil, concederam-lhe a bolsa.  

 

 

35 Destaque-se que os operadores de negação frásicos e sintagmas negativos são o primeiro grupo de 

palavras funcionais indutoras de próclise (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 853). 

36 “Aparece a próclise (e não a ênclise) sobretudo nas orações principais afirmativas em que  o verbo  está 

precedido por certos advérbios ou por sujeitos quantificados; e nas orações interrogativas parciais em que 

o verbo está precedido pelos pronomes que, quem, (chamadas de Q-interrogativo [em:] Brito, Duarte e 

Matos (2003, p. 854)) e onde, etc., para referir apenas alguns dos casos mais comuns” (Martins, 2013, p. 

2240). 

37 Como atesta a agramaticalidade de (14b), (14c), (15b), (15c), (16b) e (16c). 
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(8)  a. Acho [SInt que ao João, a Maria lhe ofereceu um livro. 

b. Disseram-me [SInt que embora embora tivesse sido difícil, lhe concederam a  

bolsa. 

 

  Portanto, Brito, Duarte e Matos  confirmam que a distribuição da ênclise e da 

próclise no PE pode ser captada pela generalização: “a ausência de atratores de próclise 

que c-comandem e precedam o clítico no mesmo sintagma entoacional, a ênclise é o 

padrão que se obtém” (2003, p. 853). 

  No que diz respeito aos grupos de palavras funcionais introdutórias de próclise 

distribuídas por diferentes classes sintático-semânticas apresentam:   

(i) os operadores de negação frásicos e sintagmas negativos: jamais, não, nada, nem, 

ninguém, nunca, sem;  

(9)  a. O João não / nunca me telefonou.  

  b. O João chegou sem me avisar.  

  c. Ninguém / nada o demoveu.  

        (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 854) 

(ii) os sintagmas-Q interrogativos, relativos e exclamativos: 

(10)  a. Quem te disse que eu ia hoje jantar contigo? 

  b. A pessoa a quem me apresentaste na conferência é interessante.  

  c.  Que belo estalo (que) lhe deste! 

(Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 854) 

(iii) os complementadores simples e complexos selecionados por uma preposição ou um 

advérbio, ou que resultam de reanálise:  

(11)  a. Sei que o João a viu no cinema ontem. 

  b. Perguntaram ao Zé se o Pedro lhe entregou o livro. 

  c. O Pedro pediu à Maria para lhe telefonar logo.  

  d. Avisa a Maria logo que / mal a vejas.  

  e. Embora se despachasse tarde, o João ainda passou cá por casa. 
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  f. Visto que / porque se despachou tarde, o João não passou cá por casa.  

(Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 854) 

(iv) os advérbios de focalização, de referência predicativa, confirmativos, de atitude 

proposicional e aspetuais: ainda, apenas, bem, já, mal, não, sempre, só, talvez, também, 

oxalá...;  

(12)  a. Só / apenas o João as cumprimentou.  

  b. A Maria também nos viu.  

  c. O João sempre te convidou para a festa.  

  d. Talvez / oxalá ele lhe telefone. 

(Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 855) 

(v) quantificadores: algo, alguém, algum, ambos, bastante, demasiado, mais, muito, 

quase, por menos, pouco, raros, tudo...(38); 

(vi) com o operador sem, as conjunções subordinativas:  

(13)  É preciso alterar a lei sem que o intresse privado se sobreponha ao interesse  

público.           

(Móia, 2016) 

 

  Tal como se observa em (9), a posição da próclise ocorre nas orações, conforme 

Teyssier (1989, p. 115), quando é imposta ao pronome em presença de certas condições 

particulares [aqui:] principais negativas, até mesmo nos casos onde há chamada em 

“negação expletiva”39.  

 

 

38 Brito, Duarte e Matos (2003, p. 855) mencionam que “o comportamento dos sintagmas quantificados 

quanto ao padrão de colocação dos clíticos é idêntico quer incluam um núcleo nominal com realização 

lexical, quer se trate de quantificadores nus, quer se realizem sob a forma de um pronome. Como a exepção 

há um quantificador algum, que, contrariamente os pronomes alguém e algo, apenas induz a próclise em 

frases interrogativas (e.g. Alguns amigos telefonaram-me / Alguns amigos te telefonaram?). 

39 Peres (2013, p. 480) designa por “negação expletiva” cada tipo de construções com operadores negativos, 

onde não existe esse valor semântico fazendo com que haja falsas negações oracionais. Para Móia (2016), 

a negação expletiva é esta, que não possui qualquer valor negativo e pode estar associada a construções 

negativas ou afirmativas (subclassificando-se como negação expletiva redundante e não redundante, 

respetivamente) – e.g. o edifício está muito instável, não tarda muito que não caia!, o que eu não daria 

para estar agora de férias! 



 

39 

  Martins (2013, p. 2248) e Brito, Duarte e Matos (2003, pp. 852-853) apontam que 

alguns dos quantificadores que funcionam como pronomes, ou como especificadores 

adjetivais, se associam quer à próclise, quer à ênclise.  

Exemplificando: 

(14)  a. Os alunos ofereceram-lhe todos flores.  

  b. *Os alunos lhe ofereceram todos flores. 

  c. *Todos os alunos lhe ofereceram flores.  

  d. Todos os alunos lhe ofereceram flores.  

(15)  a. Os alunos ofereceram-lhe também flores.    

  b. *Os alunos lhe ofereceram também flores  

  c. *Os alunos também ofereceram-lhe flores.  

  d. Os alunos também lhe ofereceram flores.  

(16)  a. Os alunos ofereceram-lhe o quê? 

  b. *Os alunos lhe ofereceram o quê? 

  c. *O que ofereceram-lhe os alunos? 

  d. O que lhe ofereceram os alunos? 

      (Brito, Duarte, & Matos, 2003, pp. 852-853) 

 

  Os quantificadores, não induzem homogeneamente a próclise, visto que a posição 

pré-verbal pode levar à agramaticalidade da oração, tal como é apresentada acima em 

(14b), (14c), (15b), (15c), (16b), (16c). Portanto, para que haja próclise é necessário que 

estes elementos c-comandem e precedam o hospedeiro verbal do clítico (Brito, Duarte, 

& Matos, 2003, p. 853) como apresentam em contraste os exemplos (14d), (15d) e (16d). 
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2.1.2.2. Subida de clítico 

 Em relação aos clíticos, existe ainda o fenómeno da subida de clítico que consiste 

na seleção de um verbo do qual o pronome clítico não é dependente para hospedeiro 

verbal (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 857) (40). As configurações de subida dos clíticos 

são obrigatórias nas perífrasis verbais com gerúndio e com particípio passado (Martins, 

2013, p. 2231), encontrando-se nelas sublinhado o verbo principal de que o clítico 

depende:  

(17)  a. O João tinha-a já convidado várias vezes.  

  b. O convite foi-lhe finalmente enviado.  

  c. O João ia-se esquecendo do convite. 

  d. O João não a tinha convidado. 

  e. O convite não lhe foi nunca enviado.  

  f. O João não se ia esquecendo do convite. 

        (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 857) 

(18)  a. O João tinha já a convidado várias vezes / convidado-a várias vezes.  

  b. O convite foi finalmente enviado-lhe.  

  c. O João ia esquecendo-se do convite. 

  d. O João não tinha a convidado / convidado-a. 

  e. O convite não foi nunca lhe enviado / enviado-lhe.  

  f. O João não ia se esquecendo / esquecendo-se do convite. 

(Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 858) 

2.1.2.3. Grupos clíticos   

  Nespor & Vogel (1986) definem o grupo clítico como constituído pela palavra 

prosódica e seus clíticos que se encontrem quer na margem esquerda (próclise), quer 

 

 

40 Veja-se Kayne (1989) que, em Null Subject and Clitic Climbing, propõe uma correlação entreo o 

fenómeno da subida de clítico e a fixação do valor positivo para o Parâmetro do Sujeito Nulo (Brito, Duarte, 

& Matos, 2003, p. 857). 
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estejam na margem direita (ênclise)41. Para  Epiphanio (1970) o grupo clítico é composto 

por um ou mais clíticos acompanhados por um único item de conteúdo. Hayes (1989, p. 

207) define o grupo clítico como composto por uma palavra prosódica com os seus 

clíticos agrupados no mesmo constituinte sintático42. Martins (2013, p. 2232) caracteriza 

o grupo clítico pela inseparabilidade dos elementos que o constituem.  

Assim, um grupo clítico pode ser constituído por:  

1) dois elementos: 

a) dativo + acusativo, como em (19a), em que os dois clíticos, lhe (dativo) e o (acusativo) 

formam o grupo lho.  

Exemplificando:  

 (19)  a. Vou devolver o livro ao António. Vou devolver-lho. [dat. + ac.] 

        (Martins, 2013, p. 2232) 

b) se + dativo, como em (19b): 

  b. Os olhos encheram-se-lhe de lágrimas. [se + dat.]      (Martins, 2013, p. 2232) 

2) três elementos (se + dativo + acusativo): 

(20)   Histórias de lobisomens, ouvia-se-lhas vezes sem conta. [se + dat. + ac.] 

(Martins, 2013, p. 2232) 

2.2. Colocação pronominal ao longo dos séculos  

  As regras que se referem à posição dos pronomes clíticos, em comparação com o 

português moderno, nem sempre foram tão rígidas. Conforme Mattos e Silva (1989, p. 

852) os clíticos nunca se encontravam em posição inicial da frase; tinham a tendência de 

juntar-se ao primeiro elemento frásico:  

(21)  a. Eu te digo.  

 

 

41 trad. Livre. 

42 “Is the Clitic Group, defined roughly as a single content word together with all contiguous grammatical 

words in the same syntactic constituent” (trad. livre). 
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  b. Asi me Deus valha. 

  c. E nom lho dissera se o nom conhocera.  

(Endruschat & Schmidt-Radefeldt, 2015, p. 43) 

  Pelo contrário, Kaiser (1996, p. 1937) considera que o português antigo permitia 

as duas posições do clítico nas frases afirmativas, o que significa que o clítico se podia 

posicionar tanto antes como depois do verbo.  

  Martins, (1994, p. 273), abaixo, apresenta o posicionamento dominante dos 

clíticos ao longo dos séculos: 

 

Autor 

Próclise 

(percentagem – 

número  

de ocorrências) 

Ênclise 

(percentagem – 

número  

de ocorrências) 

Afonso de Albuquerque (1462-1515) 73,5% – 119 26,5% – 43 

Damião de Góis (1502-1574) 97,5% – 130 2,9% – 4 

Fernão Mendes Pinto (1510?-1583) 98,1% –102 1,9% – 2 

Diogo do Couto (1542-1616) 72,5% – 74 27,5% – 28 

Francisco Manuel de Mello (1608-1666) 92,3% – 36 7,7% – 3 

António Vieira (1608-1697) 31,6% – 117 68,4% – 248 

Luís António Verney (1713-1792) 27,3% – 18 72,7% – 48 

Almeida Garret (1799-1854) 19,3% – 11 80,7% – 46 

Oliveira Martins (1845-1894) 2,4% – 2 97,6% –80 

Tabela 3 – O uso dos clíticos na LP entre os séculos XV e XIX; 

 em Brito, Duarte e Matos  (2003, p. 851); adaptado de Martins (1994, p. 273) 

 

  Conforme o quadro, o pronome clítico no português antigo era dominado pela 

posição proclítica43, o que também menciona Said Ali na sua Gramática Histórica da 

Língua Portuguesa:  

[Vê-se isto muito bem, no antigo português]: muitos que se com elle foram (Fernão  

Lopes); da  guisa que vos eu digo (ib.) e ainda entre quinhentistas: se me Deus não decepar 

 

 

43 assim como era o padrão em outras línguas românicas. 
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as mãos (João de Barros); exhortação que lhe o mesmo Tristão Vaz fez (ib.); nomes com 

quem se o nescio povo engana (Camões). 

(Said Ali, 2001, p. 21) 

 

  Para Marquilhas (2013, p. 35) e analisando os dados de Martins (1994) e (2002) 

entre os séculos XIII e XVI, a interpolação era sempre uma operação opcional, isto é, os 

pronomes clíticos podiam ocorrer tanto antes como depois do verbo44: 

(22)  a. E a donzela foi-se embora e deo agoa à rainha. (Primeiro livro de Linhagens, séc. XIII) 

  b. E a donzela lhe disse entom e achara um mouro doente. (ibid.)   

  c. E elle outorgoulho. (Crónica geral de Espanha, sec. XIV) 

  d. E Rotas lho outorgou. (ibid.) 

  e. E a aguia feze-o assy. (Fabulário, séc. XV) 

  f. E o asno lhe deu dous couces. (ibid.) 

  g. Continuamente ten guarda de muitos soldados, & falão lhe cõ dificuldade. 

                     (Crónica de D. Manuel, séc. XVI) 

h. El rei Manuel anconij veo visitar dom Francisco, & lhe pedio hos mouros que  

[...] form captiuos. (ibid.) 

i. de quem quer que lhe soube elle [...] algũu embarguo ou empedymento puser.  

(Lx, 1544) 

j. de quem que soube elles algũu embargo ou Inpedimento lhes poser.     (Lx, 1544) 

 

   Os exemplos (22) ilustram a coexistência das duas opções e que as duas estruturas 

– com e sem interpolação – eram igualmente gramaticais. No entanto, a partir dos meados 

do século XVII, essa tendência se foi atenuando e os pronomes clíticos se foram 

deslocando bruscamente fazendo com que a posição estável do pronome (depois do 

verbo), acentuada já no século XVII e aceite como o modus vivendi (Said Ali, 2001, p. 

24), acabará por dominar completamente o português do século XIX, atingindo uma 

 

 

44 Os exemplos foram extraídos de Martins (1994, p. 544) e (2002) e de Marquilhas (2013, p. 35). 
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baixíssima percetagem de ocorrência de próclise nos contextos relevantes (Magro, 2007, 

p. 65). Martins (1994, p. 1997) considera que a referida mudança consistia na perda de 

movimento dos clíticos para o nó funcional ∑ movimeto que, no português antigo, dava 

origem a uma construção enfática45(46). 

   

2.3. Tendências de cliticização no português moderno 

  Como indica a tabela 2, desde o fim do século XIX a tendência relativa aos clíticos 

e ao seu posicionamento na frase está a favorizar a ênclise. No que tange ao português 

contemporâneo, Said Ali (2001) e Brito, Duarte, & Matos (2003, p. 865) mencionam que 

a variante europeia da LP possui ainda rastos de “sobrevivência de uma gramática antiga”, 

que está em desaparecimento, denominada mesóclise47, que ocorre “quando têm como 

hospedeiro uma forma verbal do futuro ou do condicional que ocorre numa posição 

interna ao verbo” (Martins, 2013, p. 2232), o que ilustram os exemplos:  

(23)  a.  Os serviços avisá-la-ão da data da prova.  

  b. Se me fizesse essa pergunta, recusar-me-ia a responder.  

        (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 865) 

 

  Duarte, Matos e Faria (1995) e Brito, Duarte e Matos (2003, p. 850) explicam que 

as gerações mais novas têm a tendência de encliticar os proclíticos, ao invés do que está 

descrito como o padrão proclítico para outras línguas románicas:  

(24)  a.  não chama-se nada.       (M., 20 meses)

 b.   é que não estragou-se.       (J.G., 39 meses)

 c.   porque é que foste-me interromper?      (R., 29 meses)

 d.   foi alguém que meteu-me nesta fotografia.     (J.G., 39 meses) 

  e.  mas ele já foi-se embora.      (P., 39 meses) 

 

 

45 Veja-se Duarte (2003, p. 867). 

46 Epiphanio (1970, pp. 70-71). 

47 Said Ali (2001) denomina-a como a “interposição”. 
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 f.   que(ro) pôr os papeles aqui pa(ra) pa(ra) não rasgar-se.  (P., 39 meses) 

 g.  porque não apercebeu-se que ...48    (12 anos, modo escrito) 

 h.   correspondem à classe onde “só” combina-se com SN... 

(estudante universitário, modo escrito) 

  i.   Também sabe-se que existe uma certa altura da criança... 

        (estudante universitário, modo escrito) 

     (Brito, Duarte, & Matos, 2003, pp. 850-852) 

 

  Entre os finais do século XIX e no princípio do século XX, os gramáticos luso-

brasileiros como o Epiphanio (1970) e Said Ali (1957) e (2001), entre outros, produziram 

uma bibliografia bastante rica apresentando as condições que presidem à seleção do 

padrão enclítico moderno. Defendem que ênclise é a tendência natural da língua 

(“colocação normal”), uma vez que é a posição que toma automaticamente o pronome 

quando não está presente nenhuma das razões que impõem a próclise, ou seja, quando 

não estão presentes atratores de próclise.  

  Conforme os gramáticos do final do século XIX e nos princípios do século XX e 

dado como os apresentadas orações agramaticais em (24) constata-se que a ênclise é a 

tendência do PE, ao contrário de outras línguas românicas e do PB, é o padrão de 

colocação em expansão. Portanto, o padrão básico de colocação dos pronomes clíticos 

na variedade europeia do português moderno (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 852) 

respeita uma generalização sobre colocação de formas clíticas conhecidas como Lei de 

Tobler-Moussafia que se formula pela “impossibilidade de as formas clíticas ocuparem a 

posição inicial absoluta na frase” (Brito, Duarte, & Matos, 2003, p. 849). 

 

 

 

 

48 Destaque-se também, que em (24g) porque é casual subordinativo, mas em outra frase como: 

i. Não regues tanto as plantas porque o excesso da água mata-as. 

 porque é o elemento explicativo que está relacionado com a ênclise (porque causal coordenativo). 
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Capítulo 3 – Pronomes clíticos no ensino-aprendizagem de PLE 

 

  Por estar conscientes de tanto os pronomes clíticos como a sua colocação serem 

importantes no ensino-aprendizagem de LE, parte-se da hipótese que este tema gramatical 

estaria presente no manual didático.  

  Como o manual didático se compreende cada tipo de material em forma de livro 

com conteúdo estruturado representado através de várias secções / unidades para os fins 

pedagógicos (ensino-aprendizagem de LE). Muitas vezes o livro didático é o elemento de 

ligação entre o aprendente, o professor (mediador), a língua estudada englobando 

conhecimentos linguísticos e culturais (Figueira Cardoso, 2018, p. 62) e serve, sem 

dúvida nenhuma, como um instrumento primordial na sala de aula.  

  Com o avanço tecnológico, muitos dos especialistas têm refletido sobre o uso dos 

manuais no âmbito escolar, a implementação de novos modos e recursos na prática 

didática. É de sublinhar também que cada professor é responsável pela escolha dos 

materiais e manuais que vão estabelecer a base das suas aulas. Há também situações, onde 

a instituição obriga ao professor ao uso de um só manual tentando, às vezes, limitar tanto 

a criatividade do professor no momento de produção de material didático como do 

estudante, devido ao que as respostas deles podem ser muito esquemáticas.  

 No entanto, o livro didático é o material fulcral na aprendizagem de LE, sobretudo: 

a) quando se trata dos aspetos gramaticais; b) quando o manual didático (na língua-alvo) 

é o único material existente49. Portanto faz-se a pergunta: Como é apresentado e 

desenvolvido o tema de colocação pronominal nos manuais atuais de PLE para os 

estudantes do nível intermédio?  

  Para tanto, constituiu-se uma amostra de 17 manuais didáticos de PLE (livro do 

aluno e caderno de exercícios) editados e publicados em Portugal nos últimos anos 

direcionados para o público-alvo do nível B (o nível das turmas em que o Estágio 

Pedagógico foi realizado) apresentados abaixo: 

 

 

49 sobretudo quando as aulas ocorrem nos países subdesenvolvido (Figueira Cardoso, 2018). 
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 Nome do manual didático de PLE Autor Nível Editora Ano 

1. A actualidade em Português Ana Tavares   

Hermínia Malcata 

*50 Lidel 

Lisboa 

2006 

2. Avançar em Português Ana Tavares 

Marina Tavares 

B2 LIDEL 2012 

3. Entre nós 2 – método de Português 

para hispanofalantes 

Ana Cristina Dias B1 LIDEL 2010 

4. Falar é aprender – 

Português para estrangeiros 

Fernando José Rodrigues 

Peter Humphreys 

*51 Porto 

Editora 

2000 

5. Falar pelos cotovelos Sara Gonçalves dos Santos B1/ B2 LIDEL 2015 

6. Falas Português? 

Português Língua Não Materna 

Susete Albino 

Manuel Castro 

B1 Porto 

Editora 

2009 

7. Gramática ativa 1 Isabel Coimbra Leite 

Olga Mata Coimbra 

A1/ A2 / 

B1 

LIDEL 2011 

8. Gramática ativa 2 Isabel Coimbra Leite 

Olga Mata Coimbra 

B1+ / B2 

/ C1 

LIDEL 2012 

9. Gramática aplicada – Português 

para estrangeiros níveis B2, C1 

Carla Oliveira 

Luísa Coelho 

B2/ C1 Texto 2007 

10. Qual é a dúvida? Teresa Sousa Henriques B1 / B2 / 

C1 / C2 

LIDEL 2011 

11. Passaporte para Português 2 –

caderno de exercícios 

José Pascoal 

Robert Kuzka 

B1   

12. Português XXI 3 Ana Tavares B1 LIDEL 2014 

13. Português ao vivo – textos e 

exercícios 

Maria de Conceição Pinheiro nível 252 LIDEL 1994 

14. Português em Direto Helena Lemos B1 / B2 LIDEL 2013 

15. Português sem fronteiras 2 Isabel Coimbra Leite 

Olga Mata Coimbra 

nível 253 LIDEL 1996 

16. Qual é a dúvida? Teresa Sousa Henriques 

Frederico de Freitas 

B1 / B2 / 

C1 

LIDEL 2011 

17.  Vamos lá continuar – Explicações e 

Exercícios de Gramática e 

Volcabulário 

Leonel Melo Rosa B1 / B2 / 

C1 

LIDEL 2011 

Tabela 4 –  Manuais didáticos para o ensino de PLE 

 

 

50 Embora a capa do manual não tenha a informação sobre o nível, a página 2 diz que: “o livro “se destina 

ao desenvolvimento do português como língua estrangeira, tendo basicamente como alvo os alunos de grau 

avançado”. 

51 Falta da informação sobre o nível.  

52 Pelo nível 2 a autora compreende o nível intermédio. 

53 Ibid.. 
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  Como mencionado, estes manuais didáticos do nível B foram analisados para 

identificar (in)existência das referências a pronomes clíticos. Sendo assim, em 12 

manuais didáticos de nível B encontraram-se referências a este tema gramatical54.  

  A seguir, apresentam-se, de forma pormenorizada, três manuais de PLE (marcados 

em azul) junto com a informação identificada relativa à explicação no âmbito da 

colocação pronominal55. 

   A actualidade em Português é um livro da autoria de Ana Tavares e Hermínia 

Malcata publicado em 2011 pela editora Lidel constituído por 15 textos da imprensa, 

cujos temas abordam a atualidade no mundo lusófono. Através de temas que abordam 

áreas lexicais variadas56, os estudantes podem não somente rever as estruturas gramaticais 

adquiridas, mas também a trabalhar sobre o léxico, a escrita, entre outros57. Embora a 

capa do manual não tenha a informação sobre o nível, na página 2 encontramos que o 

livro “se destina ao desenvolvimento do português como língua estrangeira, tendo 

basicamente como alvo os alunos de grau avançado” (Tavares & Malcata, 2011, p. 2).  

 

 

54 Supõe-se que inexistência do tema de colocação pronominal nos manuais restantes pode ser causada pelo 

facto de outros manuais, como Falar é aprender ou Falar pelos cotovelos terem o foco em desenvolver nos 

estudantes outro tipo de competências (e.g. expressão / produção oral) do que as competências gramaticais. 

pode não significa que o tema não seja importante.  

55 Destaque-se que, mesmo que na tabela fossem apresentados os manuais mais populares para o ensino da 

variante europeia de PLE; para a análise (in)existência de pronomes clíticos nos níveis mais avançados 

foram escolhidos manuais de PLE não tão frequentemente utilizados como Português XXI ou Gramática 

ativa. A única exepção foi o livro Entre nós – cujo público-alvo são tanto hispanofalantes como aprendentes 

de outras nacionalidades que dominem as estruturas básicas da LP e sejam proficientes em espanhol. 

Considera-se que uma eventual abordagem do tema dos clíticos nestas duas línguas pode ser interessante 

para o estudo de caso. 

56 1. Férias sem stress? Não, obrigado!; 2. Quase todos os portugueses se consideram felizes; 3. 

Espreitando o Novo Milénio; 4. Cruzes Canhoto!; 5. Violência infantil, a culpa não é só da televisão; 6. 

Linhas SOS, vozes que não sabem ouvir; 7. Censura no tempo do lápis azul; 8. Guia para sobreviver as 

segundas-feiras; 9. Século XXI, Tudo vai ser possível?; 10. A vida é um direito, não uma obrigação; 11. 

Seguros para todas as bolsas; 12. Os velhos que não arrumam as botas; 13. Homens e Mulheres, descubra 

as diferenças; 14. Missa sem tambor; 15. O Sábado do nosso contentamento). 

57 Menciona-se também que a estrutura da cada unidade temática (texto, glossário, exercícios lexicais, 

exercícios gramaricais, compreensão, exercício prático  onde o estudante é motivado para a oralidade, 

escrita ou simulação) faz com que a aprendizagem esteja mais organizada. 
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   Identifique-se somente que na Unidade 4 deste manual didático, entre outros 

tópico desta Unidade Letiva, há um que faz referência aos pronomes clíticos (pronomes 

de CD e CI), como mostra a figura seguinte: 

 

Figura 1 – A actualidade em Português (índice) de Ana Tavares e Hermínia Malcata (2011, p. 5). 

   

  Ao analisar a atividade relacionada com o tema gramatical dos clíticos (2011, p. 

55) nota-se que é um exercício gramatical constituído por seis frases cujo intuito é 

trabalhar sobre a substituição de palavra sublinhada pelo CD, CI ou fazendo contracção. 

No entanto, não é mencionada a colocação pronominal (ênclise, próclise), sobretudo 

quando a frase exemplar proposta pelas autoras, não apresenta a dupla solução para a 

frase ”Não iria querer deixar os extraterrestres sem resposta, pois não?”58. Considera-se 

que o foco principal deste exercício consiste na substituição do pronome átono e na 

contração verbo + pronome do que a posição pré ou pós-verbal. 

  Entre nós – método de Português para hispanofalantes é um livro de PLE 

(variante europeia) da autoria de Ana Cristina Dias publicado em 2010 pela editora 

LIDEL que contempla os níveis A1, A2, B1, B2 e que é dedicado tanto para 

hispanofalantes como aprendentes de outras nacionalidades que dominem as estruturas 

básicas da LP e sejam proficientes em espanhol. O manual e constituído por 10 unidades 

didáticas subdivididas em secções que desenvolvem: a competência pragmática, a 

competência linguística, a competência cultural, a competência leitora e a competência 

auditiva. O manual inclui CD áudio. 

  Devido ao este livro ser destinado para as pessoas que dominem a língua 

espanhola e que saibam as estruturas básicas em LP, era de esperar que as autoras 

apresentassem as diferenças na colocação pronominal entre o espanhol e o português, 

 

 

58 Não a iria querer deixar. 
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assim como sublinham diferenças no vocabulário entre essas duas línguas (e.g. falsos 

amigos). A única referência aos clíticos apareceu nas pp. 202-203, entretanto não foi 

relevante para esta análise.  

 Gramática aplicada é um manual de gramática da autoria de Carla Oliveira e 

Luísa Coelho publicado no ano de 2007 em Lisboa pela editora Texto que se destina aos 

aprendentes do terceiro e quarto níveis de aprendizagem (níveis intermédio e avançado), 

nível B2 e C1 do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – 

Aprendizagem, ensino, avaliaçãoque querem conhecer melhor as regras gramaticais da  

língua e que, ao mesmo tempo, necessitam de as praticar (Oliveira & Coelho, 2007, p. 2). 

  Enquanto à estrutura deste manual, a sua organização apreseta-se de forma 

seguinte:  

1) na página de esquerda há uma apresentação de uma área gramatical- uma informação  breve  

sobre o tema (com algus exemplos), na Apresentação incluem-se regras de formação e de 

colocação, na frase, dos elementos gramaticais que fazem parte da Unidade e, por fim, na 

Aplicação apresenta-se a utilização destes elementos na língua portuguesa, contextualizados com 

exemplos.  

2) na página da direita encontram-se exercícios para o aprendente poder praticar os cohecimentos  

que adquiriu antes. 

(Oliveira & Coelho, 2007, pp. 2-3) 

   Destaque-se também, que no final do livro há exercícios de revisão para uma 

melhor aprendizagem de alguns aspetos da gramática. Em relação aos exercícios 

relacionados com a colocação pronominal, estes podem ser encontrados nas Unidades 33 

e 35 como apresenta o índice:  

 

Figura 2 – Gramática aplicada- Português para estrangeiros- níveis B2, C1 (índice)  

de Oliveira & Coelho (2007, p. 7) 
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O tema da Unidade 3359 consiste na explicação e prática de conjugação 

pronominal com o futuro imperfeito do indicativo e o condicional. Devido ao que os 

pronomes clíticos na posição pós-verbal têm as suas regras complexas. É também 

interessante a observação das autoras em relação aos rastos do português antigo que se 

mantêm até hoje60.  

A Unidade 3561 apresenta o tema das expressões enfáticas. Na tabela, as autoras 

explicam seis regras que dizem respeito à ênfase, no entanto apenas uma delas se refere 

à colocação do clítico na frase62 (63). 

 

  Em resumo, uma breve análise de córpora estabelecido por 17 manuais didáticos 

de PLE do nível B editados e publicados em Portugal nos últimos anos, mostrou a 

visibilidade de atividades relativas ao pronome clítico. No entanto, na maioria deles, tema 

da colocação pronominal é às vezes ou escasso, ou é tratado de forma explícita.  

Por exemplo, no manual Entre nós era esperável a mostra das diferenças na colocação 

pronominal entre o espanhol e o português, assim como as autoras sublinhavam 

diferênças lexicais entre essas duas línguas. A única referência aos clíticos apareceu nas 

pp. 202-203, entretanto não foi relevante para esta análise. 

 

 

 

 

59 Veja-se o anexo 1.  

60 O tema Conjugação Pronominal com o Futuro Imperfeito do Indicativo e o Condicional e análise dos 

exercícios desta unidade não são relevantes para o estudo de caso.   

61 Veja-se o anexo 2.  

62 é que  

a. Usa-se nas frases interrrogativas para dar mais ênfase ao pronome ou advérbio interrogativo, 

mantendo-se o sujeito da frase na sua posição habitual. Pode ser suprimido: 

- Como é que tu te chamas? – Como te chamas tu?  

63 O tema Expressões enfáticas e a análise dos exercícios desta unidade não são relevantes para o estudo de 

caso.  
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  Como referido anteriormente, embora as regras das estruturas inacentuadas e a sua 

implementação entre estudantes para os quais a LP não é a LM seja às vezes intrincado, 

isto pode estabelecer ao mesmo tempo um bom ponto de partida para processo do ensino-

apredizagem dos clíticos na sala de aula mais profundo. Portanto, considera-se que 

através de um vasto leque de exercícios (gramaticais, auditivos, de prática oral e escrita), 

o professor é capaz despertar curiosidade dos estudantes incentivando-os a imergirem 

profundamete no aspeto da posição dos clíticos na frase e, como conseguinte, para se 

comunicarem corretamente na LP.  

   É nesse olhar que a segunda parte deste relatório descreve e analisa as 

especificidades dos estudantes de PLE do curso CAPLE do nível B no âmbito dos clíticos, 

assim como apresenta as propostas de atividades de estímulo para integrar a continuidade 

didática do plano de ação do Estágio Pedagógico.   
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Parte II 

Intervenção pedagógico-didática 
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Capítulo 1 – Enquadramento do Estágio Pedagógico do ano 

letivo 2018/2019 

 

  A segunda parte deste relatório de estágio diz respeito à aplicação da 

fundamentação teórica anteriormente exposta. Pretenderei aqui apresentar alguns dos 

exercícios gramaticais propostos ao longo do Estágio Pedagógico, assim como destacar 

as dificuldades que os estudantes estrangeiros do curso de PLE tiveram de encarar no 

âmbito dos clíticos e a sua colocação na frase. 

  Este capítulo parte da contextualização do Estágio Pedagógico na FLUP, 

incorporando também dados que são, a meu ver, indispensáveis para esse efeito. 

1.1. O contexto da experiência 

  O Estágio Pedagógico teve a duração de um ano letivo e realizou-se na FLUP. 

Antes de mais, vale a pena salientar que na proposta educativa desta instituição existe 

uma vasta oferta de cursos de línguas estrangeiras tanto europeias como não-europeias, a 

saber: alemão, árabe, chinês, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, 

português64, russo, sueco, turco65. 

  Os cursos de PLE lecionados nesta instituição são destinados a cidadãos 

estrangeiros com idade igual ou superior a 16 anos e estão organizados em dois semestres 

de 60 horas letivas cada (duas aulas de duas horas por semana66). O primeiro semestre 

funciona entre outubro e fevereiro e o segundo, abrange o período entre fevereiro e junho, 

sendo que a inscrição no 2º semestre não implica a inscrição prévia no primeiro.  

 

 

 

 

64 Pelo termo “português” compreende-se o curso CAPLE na FLUP. 

65 Informação disponível em: 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/CAND_GERAL.CONCURSOS_CAND_ABERTOS_VIEW?pv_tipo_curso_s

igla=&pv_apr_tipo_cur=S; acesso em: 19.01.2020. 

66 Anote-se que a partir do ano letivo 2019/2020 as aulas do curso de PLE na FLUP passaram a ter duração 

de uma hora e meia, com a frequência de três vezes por semana. 
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Tendo em conta o Quadro Europeu Comum de Referência (daqui em diante: 

QECR67) (2001, pp. 47-48), o curso abrange 6 níveis de proficiência diferentes: iniciação 

(A1.1 e A1.2.); elementar (A2.1. e A2.2.); limiar (B1.1. e B1.2.); vantagem (B2.1; B2.2.); 

autonomia (C1.1. e C1.2.); mestria (C2.1. e C2.2.) e a colocação dos candidatos nos 

diferentes níveis é feita na FLUP através de um teste de diagnóstico a que os estudantes 

se submetem antes da inscrição no curso de PLE. 

 

Figura 1 – Apresentação dos Níveis Comuns de Referência (QECR, 2001, p. 48) 

 

  Refira-se que o interesse no CAPLE na FLUP é geralmente muito alto (o que se 

pode verificar através do número de inscrições), devido ao facto de a maior parte dos 

estudantes realizarem em Portugal permanências ao abrigo de vários programas de 

intercâmbio universitário (Erasmus+, Santander, bolsas do Camões – Instituto de 

Cooperação e da Língua) e outros acordos bilaterais com Portugal, ultrapassando 150 

matriculados nos dois semestres68. 

    O Estágio Pedagógico foi desenvolvido em duas turmas distintas de nível B, uma 

no primeiro e outra no segundo semestre do ano letivo de 2018 / 2019. Vale a pena notar 

 

 

67 O QECR fornece uma base comum para a elaboração de programas de línguas, linhas de orientação 

curriculares, exames, manuais, etc., na Europa. Descreve exaustivamente aquilo que os aprendentes de uma 

língua têm de aprender para serem capazes de comunicar nessa língua e quais os conhecimentos e 

capacidades que têm de desenvolver para serem eficazes na sua atuação. A descrição abrange também o 

contexto cultural dessa mesma língua. O QECR define, ainda, os níveis de proficiência que permitem medir 

os progressos dos aprendentes em todas as etapas da aprendizagem e ao longo da vida (Conselho da Europa, 

2001, p. 19). 

68 Refira-se que no ano letivo 2018/2019 nos cursos de PLE estiveram matriculados num total de 197 

estudantes, maioritariamente inscritos no curso anual (primeiro e/ou segundo semestre), sendo o curso 

intensivo de verão de menor frequência; informação disponível em: 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/fest_geral.fest_list?pv_num_pag=2&pv_numero_de_estudante=&pv_nome=

&pv_estado=1&pv_curso_id=12821&pv_em=2018&pv_ate=&pv_1_inscricao_em=&pv_ate_2=&pv_tip

o=&pv_tipo_de_curso=&pv_area_form_cont_id=&pv_observacoes=&pv_ramo_id=&pv_ano_curr_min=

&pv_ano_curr_max=&pv_email=&pv_n_registos=20&pv_estatuto_id=; acesso em: 04.07.2019. 
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que a minha participação nas aulas do primeiro semestre consistiu somente nas 

observações (15) com o fim de me poder familiarizar com o ambiente e as atividades 

letivas na sala de aula, enquanto no segundo semestre a minha participação revestiu a 

modalidade de interação-ação, compreendendo as minhas observações (15), as regências 

(6) e a observação dos cursantes nas provas do exame escrito (1) e oral (1).   

  Através de múltiplas atividades lúdicas e gramaticais, mediante as quais os 

estudantes estavam expostos ao longo do segundo semestre tanto na forma individual 

como em grupo, pretendi que as intervenções no Estágio Pedagógico consciencializassem 

os estudantes sobre as regras da colocação pronominal na frase em português e 

desenvolvessem as capacidades gramaticais no âmbito dos clíticos e o seu uso, tanto na 

língua falada como na escrita. 

  Merecem referência aqui também os diferentes espaços em que decorreu  o 

Estágio na FLUP: no primeiro semestre, as observações tiveram lugar na sala do 

Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos (DEPER) e no 

Departamento de Estudos Germanísticos (DEG), enquanto no segundo semestre as aulas 

tiveram lugar na sala 309. 

  É de sublinhar que durante todo este período me encontrava sob a tutela do 

Professor Doutor Luís Fernando de Sá Fardilha. No decorrer do estágio houve sempre 

consultas (i.e. comentários relacionados com os grupos a observar, consultas relativas aos 

materiais que iam ser utilizados por mim) e posteriores comentários a respeito das 

Unidades Letivas lecionadas.  

  Realce-se aqui também que tanto as observações como posteriores comentários 

tocantes aos grupos a observar são instrumentos de consolidação e motivação para o 

desenvolvimento da capacidade reflexiva e crítica, estabelecendo o progresso constante 

do estagiário ao longo da sua Prática Letiva.  

  Quanto às Unidades Didáticas do Estágio Pedagógico, as três compostas por duas 

Unidades Letivas cada, foram lecionadas no segundo semestre e sujeitas à avaliação 

prevista no Regulamento de Estágio69. 

 

 

69 Informação disponível em: 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=515376&pv_cod=19aOcaATfaEa; 

acesso em: 19.01.2020.  
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  A primeira regência decorreu nos dias 12 e 15 de março; a segunda regência 

decorreu nos dias 14 e 17 de maio; e a terceira regência decorreu nos dias 7 e 11 de junho.  

  Cada Unidade Letiva teve a duração de duas horas (120 minutos). 

1.2. Caraterização dos grupos de estudantes 

1.2.1. Perfil das turmas 

Para a apresentação do perfil das turmas, no início do 1º e do 2º semestre elaborou-

se um inquérito70 composto por 19 questões divididas em duas secções: 

I. Dados pessoais, em que o foco principal se centrava em: 1) nome; 2) país de origem; 

3) nacionalidade; 4) sexo; 5) estado civil; 6) idade; 7) profissão/ ocupação;  

8) nível de estudos; 9) tempo de residência em Portugal; 10) motivo pelo qual se encontra 

em Portugal; 

II. Dados linguísticos incluindo: 11) língua(s) materna(s); 12) tempo que aprendeu 

português; 13) frequência anterior do curso de português na FLUP; 14) (caso a resposta 

fosse negativa) especificar o lugar onde aprendeu a LP; 15) se fala com pessoas de outras 

línguas; 16) língua da(s) outra(s) pessoa(s) e língua que usam para se comunicar; 17) 

variante aprendida da LP; 18) o objetivo da aprendizagem da LP; 19) maiores dificuldades 

na aprendizagem na LP (especificando com exemplos). 

  Os comentários e análises aos dados obtidos serão apresentados de seguida.  

 

  1.2.1.1. 1º semestre 

  A primeira turma a analisar, do 1º semestre de nível B, era um grupo heterogéneo 

constituído por 25 estudantes de 14 nacionalidades diferentes, a saber: Alemanha, China, 

Costa Rica, Cuba, Equador, Estados Unidos de América, França, Irlanda do Norte, Itália, 

Japão, República Checa, Timor-Leste, Ucrânia, Venezuela71. Os estudantes tinham idades 

entre os 19 e os 40 anos. A maioria dos estudantes era de mobilidade e residia em Portugal 

 

 

70 Veja-se o anexo 3. 

71 No entanto no meu inquérito participaram apenas 15 estudantes de nacionalidades:  Alemanha (1), China 

(2), Costa Rica (1), Cuba (1), Irlanda do Norte (1), Itália (1), Japão (1), Chéquia [*antes República 

Checa] (1), Timor Leste (4), Ucrânia (1), Venezuela (1). 
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há menos de 2 anos. Do ponto de vista do perfil linguístico dos aprendentes, este era muito 

diverso, pois esta turma integrava estudantes com 16 LM, a saber: alemão, checo, chinês, 

espanhol, francês, inglês, italiano, russo, ucraniano, línguas nacionais de Timor-Leste 

(fataluco72, laklei73, macalero74, mambae75, takotede76, tetúm, tetúm terik77). Quanto a 

outras línguas que os estudantes falavam sem que fossem as línguas maternas, o inglês 

era a dominante (13 estudantes), seguido do francês (4 estudantes), espanhol e indonésio 

(com 3 estudantes cada). Alguns afirmaram ainda saber falar alemão, chinês, malaio e 

latim, como se verifica no Gráfico 1 em Anexo 4. 

  As fichas com os dados dos estudantes de ambos os grupos revelaram que as 

maiores dificuldades sentidas na aprendizagem da LP se relacionavam sobretudo com as 

competências de escrita (grafia, gramática78, interferências das línguas maternas na 

escrita, léxico, produção escrita). Apenas alguns dos estudantes diziam sentir dificuldade 

 

 

72 Língua fataluco (fataluku, dagada, dagaga, dagoda’) é a língua de origem papua considerada uma 

das ”línguas nacionais” de Timor-Leste, falada por 37 mil pessoas (censo de 2010) no distrito de Lautém 

(ponta oriental da ilha de Timor-Leste). Informação disponível em: 

https://www.ethnologue.com/language/ddg; acesso em: 22.07.2019. 

73 Língua lakalei é a língua de origem austronésica ou malaio-polinésica pertencente ao dialeto idalaka em 

Timor-Leste. Informação disponível em: https://www.ethnologue.com/language/lka; acesso em: 

18.01.2020. 

74Língua macalero (makalero, maklere, ma'asae) é a língua de origem papua considerada uma das ”línguas 

nacionais” de Timor-Leste, falada por 6,5 mil pessoas (censo de 2011) nos distritos de Baucau, Viqueque 

e Lautém. Informação disponível em: https://www.ethnologue.com/language/mjb; acesso em: 

22.07.2019. 

75Língua mambae (mambai ou manbae) é a língua de origem austronésica ou malaio-polinésica considerada 

uma das “línguas nacionais” de Timor-Leste, falada por cerca de 131 mil pessoas (censo de 2010) desde 

o interior do município de Díli estendendo-se até à costa sul do território, entrando pelos municípios de 

Ainaro e Manufahi. Informação disponível em: https://www.ethnologue.com/language/mgm; acesso 

em: 07.07.2019. 

76 Língua takodede (tukudede, tocod, tokodede, tokodé, tukude) é a língua de origem austronésica ou 

malaio–polinésica considerada uma das “línguas regionais” de Timor-Leste, falada por cerca de 40  mil 

pessoas (censo de 2010) no distrito de Liquiçá (a oeste de Díli, a capital do país). Informação disponível 

em: https://www.ethnologue.com/language/tkd; acesso em: 22.07.2019.  

77 Língua tetúm (tetun, teto) é a língua de origem austronésica ou malaio-polinésica considerada a língua 

nacional e co-oficial de Timor-Leste, falada por 463 mil pessoas, dos quais 400 mil são utilizadores da parte 

indonésica da ilha de Timor (censo de 2011). Informação disponível em: 

https://www.ethnologue.com/language/tet; acesso em: 02.08.2019.  

Acrescenta-se que o tetúm clássico que é falado na sua zona de origem é designado por tétum terik, ou 

tétum los (tet. correcto, verdadeiro). Informação disponível em: http://www.cjpav.org/pt/cerit/as-

gentes/linguas-de-timor/310-tetum-pracatetumterik; acesso em: 18.01.2020. 

78 Por gramática compreendem-se aqui aspetos mencionados pelos estudantes no inquérito: dificuldades 

com os tempos verbais e o seu uso, pronomes pessoais, etc. (veja-se a tabela 1 em anexo 5). 

https://www.ethnologue.com/language/ddg
https://www.ethnologue.com/language/mjb
https://www.ethnologue.com/language/mgm
https://www.ethnologue.com/language/tkd
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na competência oral (compreensão oral e expressão/ produção oral), como mostra abaixo 

o Gráfico 1: 

Gráfico 1 – Dificuldades sentidas pelos estudantes do 1º semestre  

na competência de escrita e competência oral   

 

  O interesse em desenvolver as competências gramaticais ao longo do curso de 

PLE foi referido por um terço dos aprendentes sendo as maiores dificuldades o que abaixo 

apresenta o Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Dificuldades sentidas pelos estudantes do 1º semestre 

 

1.2.1.2. 2º semestre 

   A segunda turma a analisar é a do 2º semestre, também do nível B e igualmente 

heterogénea, constituída por dezanove estudantes adultos maioritariamente universitários 

provenientes de vários países, a saber: Alemanha (1), China (1), Coreia do Sul (1), 

Espanha (3), Estados Unidos (2), França (1), Indonésia (1), Irlanda do Norte (1) Itália (1), 
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Japão (3), Marrocos (1), México (1), Timor Leste (1), Ucrânia (1)79. Os estudantes tinham 

idades compreendidas entre os 21 e os 64 anos. A maioria era de mobilidade e residente 

em Portugal há menos de 2 anos. 

  Do ponto de vista do perfil linguístico dos aprendentes, este grupo também era 

muito diverso, pois esta turma incluía estudantes com 13 LM diferentes, a saber: alemão 

(1), árabe (1), chinês (1), coreano (1), francês (1), ucraniano (2), espanhol (4), indonésio 

(1), inglês (2), italiano (1), japonês (3), quémaque80 (1), russo (1). 

    Quanto às outras línguas que os estudantes falavam além da/s materna/s, o inglês 

era a dominante (10 estudantes), seguido do galego e indonésio (2 estudantes cada). 

Alguns afirmaram ainda falar árabe, espanhol, estónio, francês, italiano, mambae, sérvio 

e tetúm, tal como se pode ver no Gráfico 2 em Anexo 4. 

  Nas fichas com os dados dos estudantes do curso do 2º semestre estes declararam 

que as maiores dificuldades na aprendizagem da LP se relacionavam sobretudo com o 

desenvolvimento das competências de escrita; quase metade indicou que sentia 

dificuldades na gramática81. Um terço dos estudantes indicou também experimentar 

dificuldades na competência oral (compreensão oral e expressão/ produção oral), o que 

se mostra abaixo, no Gráfico 3: 

 

 

 

79 No entanto, no inquérito participaram apenas 14 estudantes, dos países seguintes: Alemanha (1), China 

(1), Coreia do Sul (1), Espanha (2), Estados Unidos (1), Indonésia (1), Irlanda do Norte (1), Itália (1), Japão 

(3), Timor-Leste (1), Ucrânia (1). 

80 Língua quémaque (ou kemak) é a língua de origem austronésica ou malaio-polinésica considerada uma 

das “línguas nacionais” de Timor-Leste, falada por cerca de 62 mil pessoas (censo de 2010) no município 

de Bobonaro (zona ocidental do país). Informação disponível em: 

https://www.ethnologue.com/language/kem; acesso em: 07.07.2019. 

81 As dificuldades no âmbito gramatical mencionadas pelos estudantes eram, entre outras: dificuldades com 

o uso dos tempos verbais (infinitivo pessoal, conjuntivo), preposições, conjugação dos verbos e uso dos 

verbos reflexivos (veja-se a tabela 2 em anexo 5). 

https://www.ethnologue.com/language/kem
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Gráfico 3 – Dificuldades sentidas pelos estudantes do 2º semestre 

na competência de escrita e competência oral   

  

Gráfico 4 – Dificuldades sentidas pelos estudantes do 2º semestre 

 

 Note-se que os estudantes que provinham da turma do semestre anterior (6 

pessoas: um estudante americano, uma estudante espanhola, três estudantes japonesas e 

uma estudante ucraniana) mostravam maior conhecimento linguístico na LP em 

comparação com outros elementos. Entretanto, no que diz respeito às competências 

auditivas e leitoras, o nível de proficiência dos elementos deste grupo era bastante 

semelhante, exceto os alunos de proveniência ucraniano-americana (1), indonésia (1) e 

timorense (1). Estes dois últimos apresentavam maiores dificuldades em vários âmbitos, 

sobretudo na gramática (a sintaxe influenciada provavelmente pelas suas línguas 

maternas – que eram o indonésio82, no caso do estudante indonésio, e no caso do estudante  

 

 

82 Bahasa Indonesia (ou indonésio) é a língua oficial da República da Indonésia de origem austronésica 
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timorense o mambae – conjugação dos verbos, concordância de género e número). 

Portanto, pode-se perceber que, na realidade, neste grupo existiam (pelo menos) dois 

níveis de proficiência diferentes83. 

  Devo destacar, todavia, o empenho, o interesse e a participação ativa 

demonstrados pela maioria dos estudantes nas várias atividades propostas, tanto na sala 

de aula (fazendo múltiplas perguntas), como nos trabalhos para casa (exercícios de 

expressão escrita, entre outros), o que se considera como um fator que contribuiu para o 

progresso dos aprendentes ao longo do semestre. 

  Em comparação, durante as observações do 1º semestre verifiquei que a 

participação dos estudantes era menos empenhada, parecendo que alguns estudantes não 

atribuíam grande importância às aulas. Admito que eventuais razões associadas ao horário 

poderão ter tido influência nesta atitude, dado que as aulas foram realizadas em horário 

laboral (das 10:30 às 12:30). Por outro lado, é possível que o menor empenho e 

colaboração assinalados se tenham ficado a dever à necessidade de adaptação ao novo 

ambiente de estudo a que os discentes estavam expostos (a maioria dos estudantes tinha 

acabado de mudar-se para Portugal) ou por outras razões alheias à sua vontade84. Pelo 

contrário, o grupo do segundo semestre demonstrou maior integração de todos elementos, 

um comportamento maduro, colaborativo, tornando o ambiente da aula mais amigável, o 

que pode ter influenciado de forma positiva a aprendizagem dos conteúdos. A referida 

facilidade de integração dos estudantes pode explicar-se, entre outras razões, pelo facto 

de 6 estudantes terem transitado da turma do semestre anterior. 

  No que concerne aos temas propostos pelo Professor Doutor Luís Fardilha para os 

dois semestres, estes, divididos em 19 conteúdos gerais, foram tratados minuciosamente 

 

 

pertencentente à família das línguas malaio– polinésias língua falada por 43 milhões de pessoas como 

a L1 (censo de 2015). Informação disponível em: https://www.ethnologue.com/language/ind; acesso 

em: 07.07.2019. 

83 O teste diagnóstico mostrou quatro níveis dos estudantes: sete aprendentes tinham o nível B1.1, sete 

aprendentes tinham o nível B1.2., dois aprendentes tinham o nível B2.1 e três aprendentes tinham 

dominavam o LP no nível B2.2. 

84 Em meu entender, o facto de se ter sentido uma menor atuação e colaboração por parte dos alunos nas 

aulas do 1º semestre pode ter sido originado pelo facto de estarem perante ambientes de vida e estudo 

desconhecidos. Deve recordar-se que eram estudantes vindos de diferentes países, com línguas e culturas 

variadas, que necessitavam de um período de adaptação e que, para além destas condições adversas, ainda 

estavam frente a condições independentes da sua vontade, como por exemplo uma sala que não se 

encontrava adaptada para o elevado número de alunos que compunham a turma.  

https://www.ethnologue.com/language/ind
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ao longo do ano letivo. 

0. Apresentação: o nosso grupo (caraterizaçao individual, interesses, experiências 

vividas...) 

1. Portugal: geografia, história, população. 

2. Portugueses ao espelho 

  2.1. Como os portugueses se veem; 

  2.2. Como os outros veem os portugueses. 

3. A nossa cidade: o Porto. 

4. Música portuguesa: a música popular; o fado. 

5. Jovens portugueses. 

6. Mulheres portuguesas. 

7. Trabalhar em Portugal (desemprego apoios sociais; expectativas para o futuro). 

8. Portugal solidário (voluntariado, instituições de apoio social). 

9. Serviços públicos. 

10. Os portugueses e o desporto: hábitos de vida saudável desporto profissional; factos e 

figuras do desporto português. 

11. Lendas e tradições portuguesas. 

12. Um Natal português. 

13. A imprensa em Portugal. 

14. A Revolução dos Cravos. 

15. Cinema e televisão portugueses.   

16. Os tempos livres dos portugueses. 

17. Os portugueses e as novas tecnologias (telemóvel, internet, redes sociais, …). 

18. Países e povos lusófonos (variantes da Língua Portuguesa). 

19. Hábitos alimentares dos portugueses; gastronomia típica. 
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1.3. Metodologias 

  Neste ponto tomarei como ponto de referência a aplicação na prática pedagógica 

dos princípios teóricos apresentados na primeira parte deste trabalho.  

  Ao longo do Estágio Pedagógico foram planeadas e aplicadas atividades didáticas 

cujo objetivo era criar condições para que os estudantes desenvolvessem as suas 

competências relacionadas com a utilização dos clíticos, especialmente as que se 

focalizam na posição do pronome átono na frase.  

  O estágio, na sua totalidade, permitiu-me observar as aulas e refletir sobre as 

eventuais dificuldades que os estudantes de PLE apresentam em relação aos clíticos; a 

partir desta observação, pude planear, criar e executar as Unidades Letivas de forma a 

desenvolver o domínio deste tema gramatical, sem deixar de parte, no entanto, outras 

competências que deviam ser adquiridas e/ou desenvolvidas pelos estudantes ao longo 

das aulas. Para tanto, adotei a metodologia de investigação-ação, uma vez que este 

método é considerado o mais adequado ao trabalho de ação e investigação que se pretende 

desenvolver nas escolas.  

  Sublinhe-se que as observações das aulas ao longo do Estágio Pedagógico são um 

momento essencial tanto para os professores com experiência como também para os que 

se encontram em formação. É a primeira oportunidade para conhecer a turma, 

familiarizar-se com o ambiente do ensino-aprendizagem de, no meu contexto, PLE e para 

refletir sobre as caraterísticas dos estudantes e o seu conhecimento linguístico, entre 

outros. Assim, as referidas reflexões, feitas tanto ao longo da observação das aulas quanto 

ao momento da lecionação e depois dela, levaram a uma análise ainda mais profunda 

sobre os momentos anteriormente referidos.  

  O processo de reflexão acima mencionado permitiu-me planificar a Unidade 

Didática I lecionada no 2º semestre, consciente de que cada ação didática a seguir ia ser 

mais bem preparada e executada.   

 

1.3.1. Objetivos do plano de ação 

  O plano de ação foi criado, na maior parte, tendo como objetivo a 

consciencialização dos estudantes acerca da colocação pronominal na LP e, em particular, 

a sua posição na frase em PE, sem deixar de ter em conta a realização de atividades 
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relacionadas com outros domínios linguísticos e outras competências, pelo que foram 

igualmente propostas atividades que incidiram no léxico e na cultura, por exemplo, com 

o fim de desenvolver competências tanto no domínio da fala como na escrita.  

De acordo tanto com a minha planificação e os objetivos selecionados, no final 

das regências, os estudantes deveriam ser capazes de: 

– compreender o funcionamento da LP em aspetos como: discurso direto e indireto, modo 

imperativo, posicionamento dos pronomes átonos, morfologia dos tempos verbais e sua 

utilização correta, tanto na fala como na escrita; 

– conhecer alguns aspetos da cultura (gastronomia, música, literatura) dos países da 

Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (aqui em diante: CPLP); 

– identificar diferenças quanto à fonética, léxico e colocação pronominal comparando o 

PE com o PA e o PB; 

– identificar países onde a LP é falada e distinguir variantes desta língua espalhadas pelo 

mundo; 

– identificar os pronomes clíticos nas frases simples e complexas;  

– produzir textos tematicamente relacionados com os aspetos culturais propostos pela 

estagiária (jornalismo, tradições académicas) comparando-os com os países de origem 

dos estudantes, etc. 
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Capítulo 2 – Propostas didáticas e a sua implementação   

 

  Como ficou referido anteriormente, a Prática Letiva integrada no Estágio 

Pedagógico contemplou a lecionação de seis Unidades Letivas no segundo semestre, 

correspondentes a uma carga horária total de 12 horas (720 minutos). 

Abaixo apresento a calendarização das aulas e a sua descrição de forma 

pormenorizada: 

nª da 

regência 

data Tema da Unidade Didática Tema da Unidade Letiva 

1 12.03.2019  

A imprensa em Portugal 

Jornais portugueses 

2 15.03.2019 Lápis azul – liberdade de expressão 

3 14.05.2019  

A vida académica em 

Portugal 

A Queima das Fitas na Academia do Porto 

4 17.05.2019 Outras tradições académicas em Portugal 

5 7.06.2019  

Países e Povos Lusófonos 

(variantes da língua 

portuguesa) 

Mundo da Lusofonia 

6 11.06.2019 Variantes da Língua Portuguesa – a 

Língua Portuguesa no Brasil 

Tabela 1 – A calendarização das aulas de regência da professora estagiária. 

 

  Os temas das Unidades Didáticas, embora nem todos estivessem relacionados de 

forma direta com o objeto da minha investigação-ação85, foram selecionados tendo em 

conta, por um lado, os temas propostos para as aulas destas turmas do curso de PLE86 e,  

por outro, uma pormenorizada análise do QECR – um documento que estabelece uma 

base comum para definir os objetivos, selecionar e produzir materiais didáticos, entre 

outros. 

 

 

85 Deve mencionar-se aqui que das seis Unidades Letivas realizadas duas, intituladas “Jornais portugueses” 

e “Lápis azul – liberdade de expressão”, não integram o projeto da colocação pronominal, pelo que nosso 

registo descritivo não vai ser detalhado.  

86 Os temas abordados correspondem aos conteúdos propostos pelo Professor Orientador, a saber: nº. 13, 

n.º 5 n.º 17 (veja-se o ponto 1.2.1.2. deste capítulo). 
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2.1. Unidade Didática I 

  A primeira Unidade Didática, composta por duas unidades letivas de 120 minutos 

cada, realizou-se nos dias 12 e 15 de março correspondendo deste modo à 5ª e à 6ª 

Unidades Letivas do curso semestral. No que se refere ao tema unificador da Unidade 

Didática, este baseou-se em “A Imprensa em Portugal”. É de mencionar que o tema foi 

selecionado tendo em conta o elenco do curso de nível B de LP (tema nº. 13) dos 

conteúdos propostos pelo Professor Orientador.  

 

 2.1.1. Unidade Letiva I 

  Os “Jornais portugueses” foram o tema desta aula. Este tema permitiu aos 

estudantes, através da realização de vários exercícios, trabalharem tanto em grupo como 

individualmente.  

  Num primeiro momento, promoveu-se uma interação oral, estimulada pela 

visualização de imagens relacionadas com a imprensa. O recurso a estas imagens teve 

como objetivo incentivar os estudantes a falarem acerca do tema a tratar na aula87. De 

seguida, dividi a turma em pares ou em grupos de três e disponibilizei diferentes jornais 

e revistas portugueses (Correio da Manhã, Público, Diário de Notícias, entre outros) 

pedindo para cada grupo fazer uma pequena consulta sobre eles [de 5-7 min.]: 

periodicidade, secções/ temáticas, tipo de artigos, público-alvo, um artigo / título de artigo 

cativante. Posteriormente, cada grupo escolheu um ''porta-voz'' que apresentou o jornal a 

toda a turma. Ao longo das apresentações registei apontamentos sobre eventuais desvios 

linguísticos dos estudantes (pronúncia, erros gramaticais, léxico) que, acabadas as 

apresentações, foram explicados junto com o esclarecimento de dúvidas.  

  De seguida, propôs-se a leitura silenciosa do texto Há cada vez menos papel no 

conceito de jornal88. À medida que iam lendo o texto, os estudantes deviam completar as 

 

 

87 A professora estagiária lançou o tema formulando questões como as seguintes: 1) De que vamos falar 

hoje?/ Que sensação têm?; 2) Vocês leem jornais? Com que frequência?; 3) Que tipo de jornais você lê?/ 

São jornais on-line ou em papel?; 4) Sobre que temática gosta de ler?/ De que temática há jornais?; 5) Como 

você se informa sobre os acontecimentos do seu país?; 6) Conhecem os jornais portugueses? Sabe nomeá-

los? Conhecem os títulos?; 7) O que você opina sobre a liberdade de imprensa?; 8) Que tipo de jornais tem 

mais leitores? Será que são os tabloides? 

88 O texto foi tirado do livro Avançar em Português da autoria de Tavares e Tavares  (2012, p. 128). 
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lacunas selecionando as palavras adequadas. Posteriormente, a estagiária pediu para os 

estudantes lerem o texto completo em voz alta.  

  A seguir, fez-se o levantamento dos argumentos apresentados no texto sobre o 

desaparecimento da imprensa em papel. Para tal, os estudantes trabalharam em pares ou 

em grupos de três; consultaram entre si os argumentos e contra-argumentos que dizem 

respeito às modificações verificadas na imprensa escrita. Por último, a professora 

estagiária pediu para cada grupo apresentar oralmente as suas conclusões. 

 

2.1.2. Unidade Letiva II 

  Esta Unidade Letiva foi concebida para dar continuação à aula anterior e começou 

com a verificação do TPC sobre a imprensa89. De seguida, a professora distribuiu a cada 

estudante uma notícia de jornal e pediu que lessem a sua notícia em silêncio90. Enquanto 

decorria a atividade, a professora estagiária foi explicando aos estudantes (de forma 

individual) palavras desconhecidas que apareciam nos textos. Os discentes relataram 

entre si (em pares ou em grupo de três) o conteúdo de cada notícia, exprimindo a sua 

opinião sobre o texto. De seguida, a estagiária pediu aos estudantes para contarem em voz 

alta a toda a turma o conteúdo do artigo e a temática referida no texto. Rapidamente 

passou-se para a atividade principal da aula que se centrou na abordagem da censura e 

liberdade de expressão. Nesta parte da aula, a professora estagiária disponibilizou o texto 

“«Lápis azul»; Falar da miséria e da desigualdade era sempre cortado”91, pedindo para 

os estudantes fazerem a leitura do texto em silêncio e sublinharem as palavras 

desconhecidas. Após esta primeira leitura, a estagiária pediu para os estudantes fazerem 

 

 

89 O TPC proposto consstiu em responder a duas questões:  

1. Qual é a sua opinião sobre o futuro da imprensa? 

2. Comente a afirmação de Luís Santana: «O mundo não vive sem imprensa, livre, independente, credível 

e com capacidade diferenciadora nos dossiês de investigação». A seguir, procedeu-se à verificação de outro 

exercício: Complete as seguintes frases da impensa portuguesa com o verbo adequado na forma correta.  

Uma vez que todos os três exercícios foram tirados do manual Avançar em Português, (2012, pp. 129-130), 

não foi feita nenhuma adaptação. 

90 Veja-se o anexo 6. 

91 Este texto está disponível em: https://pij1314liberdadedeexpressao.wordpress.com/lapisazul/. O texto foi 

adaptado para os nossos fins. Embora este texto fosse recente, verificou-se que não respeitava integralmente 

o AO90. 

https://pij1314liberdadedeexpressao.wordpress.com/lapisazul/
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um exercício que consistia em relacionar uma série de perguntas com as respostas 

respetivas, de acordo com o texto. Depois, os estudantes releram em voz alta o texto 

completo. De seguida, verificou a compreensão da leitura formulando perguntas como: 

1) O quê é que opina sobre o texto?; 2) A quê se refere o texto?; 3) Qual é a problemática 

do artigo?; 4) O problema da censura existe hoje em dia? 

  A expressão «lápis azul», apresentada no texto, refere uma realidade de que a 

imprensa portuguesa foi vítima no passado. Portanto, a estagiária pediu aos estudantes 

para  identificarem o regime que a praticava. Os estudantes fizeram, depois, de forma 

individual dois exercícios: 1) encontrar sinónimos para certas palavras do texto;  

2) encontrar três palavras do mesmo campo linguístico (todas as palavras tinham algo em 

comum com o tema da aula: a liberdade, a censura, a imprensa, o jornal).  

  Como TPC, foi pedido aos estudantes para escreverem um texto de 200-250 

palavras em que descrevessem a situação da imprensa hoje em dia no seu país e foram 

dadas algumas indicações sobre informações a incluir no trabalho: jornais mais populares 

e temáticas que abordam; número de leitores; liberdade de imprensa; quem lê; jornais on-

line, os tabloides, etc92. 

2.2. Unidade Didática II 

   A segunda regência realizou-se nos dias 14 e 17 de maio, correspondendo deste 

modo à 20ª e à 21ª Unidades Letivas do curso do 2º semestre. Nesta Unidade Didática, 

entre os temas a lecionar, selecionou-se “A vida académica em Portugal”, tendo o foco 

principal nas tradições académicas estivais no Porto e Coimbra (“Queima das Fitas”, entre 

outras). A temática abordada procurou recuperar os acontecimentos recentes relacionados 

com a “Queima das Fitas” de 2018/2019 no Porto. 

  Assim sendo, o objetivo foi que os discentes adquirissem e aprofundassem, 

através da abordagem dum tema cultural atual, competências gerais de acordo com o seu 

nível de proficiência linguística. No âmbito do conhecimento gramatical, deu-se destaque 

especial às regras de colocação pronominal, sem deixar de estimular a participação ativa 

espontânea visando o desenvolvimento da capacidade de expressão na LE que é, neste 

 

 

92 Veja-se o anexo 7. 
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contexto a LP. 

 A temática a apresentar foi abordada em duas Unidades Letivas de 120 minutos 

cada, cujos objetivos pedagógico-didáticos, recorrendo a textos originais relacionados 

com o tema em causa, passaram pelo desenvolvimento das competências oral e escrita, 

da compreensão leitora e do conhecimento gramatical. 

  Como mencionado antes, em relação ao tema unificador desta Unidade Didática, 

optou-se por abordar a vida académica e esta temática serviu de ligação entre as diversas 

atividades propostas com o fim de desenvolver os objetivos pedagógicos selecionados, os 

quais se menciona no ponto 1.3.1. desta parte do relatório. 

  A escolha dos materiais para esta Unidade Didática foi feita de acordo tanto com 

o nível de proficiência dos estudantes quanto com as necessidades que identifiquei ao 

observar as aulas ao longo do primeiro e do segundo semestre. A elaboração das 

atividades que propus foi na sua totalidade realizada por mim a partir de modelos 

recolhidos de alguns dos manuais de PLE destinados ao nível B193, que tratam das 

tradições académicas em Portugal, e também recorrendo a textos disponíveis on-line. 

Contudo, fez-se algumas adaptações nestes últimos, a meu ver imprescindíveis, com o 

fim de corrigir eventuais erros e / ou corresponder às especificidades do público-alvo a 

referir. 

 

2.2.1. Unidade Letiva I 

  A primeira Unidade Letiva teve como objetivo principal a ativação de 

conhecimentos prévios dos estudantes em relação aos clíticos (uma revisão gramatical) 

através da apresentação das regras que regulam o seu uso no PE, para o que me servi de 

um texto original disponível on-line94. Além disso, através de outro tipo de materiais 

visuais (imagens), pretendi desenvolver as competências de expressão oral e aperfeiçoar 

a capacidade leitora dos estudantes através das atividades relacionadas com a vida 

académica em Portugal. 

 

 

93 Veja-se Dias 2010 (pp. 28-30). 

94 Informação disponível em: https://www.fap.pt/academia-viva/queima-das-fitas-do-porto, accesso em: 

10.05.2019. 
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  Tendo em conta que a temática abordada na aula coincidiu com a realização da 

“Queima das Fitas” do Porto, a aula iniciou-se com uma breve atividade de expressão 

oral. Os estudantes, divididos em grupos (de duas ou três pessoas), foram convidados a 

descrever diferentes imagens relacionadas com as festas académicas e comentá-las, 

apresentando posteriormente a toda a turma a imagem recebida. De seguida, juntaram-se 

as fotos e fez-se a pergunta aos estudantes sobre o tema que seria abordado nestas aulas.  

Posteriormente os estudantes trabalharam com o texto A Queima das Fitas na Academia 

do Porto95, o qual foi objeto de algumas adaptações, consideradas necessárias96.  

  O intuito da escolha deste texto foi que os estudantes tivessem contato com uma 

fonte fidedigna que abordasse a história da “Queima das Fitas” do Porto. É de realçar 

também que a escolha deste texto foi justificada pelo facto de permitir a abordagem do 

conteúdo gramatical selecionado para esta Unidade Didática, que foi a colocação 

pronominal em PE. 

  Contudo, antes da leitura do texto, realizou-se uma atividade de expressão oral 

sobre as experiências de cada um dos estudantes no âmbito das tradições académicas 

(tanto em Portugal como nos seus países de proveniência). 

   De seguida, enquanto a professora fazia uma leitura rápida do texto, os estudantes 

seguiam-na. Depois, os discentes realizaram uma atividade centrada na compreensão 

leitora que consistia em assinalar se as frases dum questionário eram verdadeiras ou 

falsas; caso a frase fosse falsa, os discentes deveriam justificar a resposta com elementos 

do texto. No que diz respeito ao conhecimento explícito da língua no âmbito do 

enriquecimento lexical, procedeu-se a um exercício lexical independente do texto 

utilizado que consistiu em fazer corresponder o significado de algumas expressões da 

gíria estudantil à definição respetiva. 

 

 

95 Veja-se o anexo 8. 

96 As alterações que fiz estavam relacionadas com: 1) a grafia, de modo a respeitar o novo acordo ortográfico 

(ex. recta– reta, actividade– atividade, imperceptível– impercetível, Maio– maio); 2) sintaxe (ex.  

a) Está registado, neste artigo, um pedaço importante de história, em que, numa quase imperceptível 

transição, usam-se os termos "Festa de Pasta" e "Queima das Fitas" como sinónimos foi alterado para Está 

registado, neste artigo, um pedaço importante de história, em que, numa quase impercetível transição, os 

termos "Festa de Pasta" e "Queima das Fitas" se usam como sinónimos); b) Para facilitar os estudos sem 

perder menos tempo à procura do que precise, utilize um esquema de cores e etiquetas foi substituído por 

Para facilitar os estudos e perder menos tempo à procura do que precise, utilize um esquema de cores e 

etiquetas; 3) adaptação ao PE (ex. o aprendizado para a aprendizagem). 



 

72 

  No que concerne à exploração gramatical desta Unidade Letiva, a partir de frases 

do texto A Queima das Fitas na Academia do Porto, abordou-se o tema da colocação 

pronominal: o uso da ênclise e da próclise97. Posteriormente, com o fim de pôr em prática 

o conhecimento que os estudantes acabavam de relembrar (alguns, de adquirir), fizeram 

o exercício gramatical intitulado Para ser um estudante perfeito98, que consistia na leitura 

de alguns conselhos que pretendiam ajudar qualquer estudante a tirar nota 20 e na 

colocação dos verbos fornecidos na forma correta. No decurso deste exercício, durante a 

minha supervisão em conjunto com o Professor Doutor Luís Fernando Sá Fardilha 

observei dois tipos de dificuldades:  

1. dúvidas sobre a forma da 3ª pessoa do singular a usar nas frases imperativas (devido a 

que os estudantes tinham de preencher as lacunas dando conselhos, para o que precisavam 

de usar a 3ª pessoa do singular);  

2. dúvidas sobre a posição dos pronomes pessoais na frase. 

  Como a realização deste tipo de exercícios precisa de mais tempo tanto por parte 

do estudante para a sua execução, como também por parte do professor supervisionando 

os alunos enquanto trabalham de forma individual, a última parte da aula foi dedicada à 

sua resolução e ao esclarecimento das dúvidas surgidas quanto às questões mencionadas 

nos pontos 1 e 2. 

 

2.2.2. Unidade Letiva II 

  A segunda Unidade Letiva foi uma continuação da primeira, na medida em que 

abordou a mesma temática; no entanto, desta vez a aula focalizou-se numa apresentação 

de outras tradições académicas, pouco conhecidas, que ocorrem fora da cidade do Porto 

(a Garraiada, a Verbena, entre outras). 

 

 

 

 

97 Veja-se o anexo 9. 

98 Veja-se o anexo 10. 



 

73 

 

 A aula iniciou-se, no entanto, com a verificação e correção das fichas com o 

trabalho para casa (um exercício lexical99 e dos de morfossintaxe100) e resolução de 

eventuais dúvidas dos estudantes. Durante a verificação do TPC os estudantes mostraram 

incertezas no momento da leitura e correção dos exercícios gramaticais (maioritariamete 

com a posição do pronome reflexivo –se). Além disso, manifestaram também dúvidas na 

leitura das frases afirmativas coordenadas. Nesse momento da aula surgiu uma pergunta 

relativa à junção de formas verbais terminadas em –r, –s, –z com o pronome colocado 

depois do verbo, situação em que toma as forma lo, la, los, las. Posteriormente foi 

explicada outra dúvida que surgiu: quando a forma verbal termina em vogal ou ditongo 

nasais, o pronome toma as formas no, na, nos, nas. 

  De seguida, foi proposta uma atividade gramatical que visava também o 

desenvolvimento da expressão escrita. Este exercício consistia na reescrita do texto 

apresentado na aula anterior, «Para ser um estudante perfeito», desta vez dando conselhos 

para ajudar qualquer estudante a não ser um estudante perfeito101. O intuito deste 

exercício era testar a aplicação das regras que regulam o uso de colocações pronominais 

na prática: eventuais mudanças da frase afirmativa para a negativa exigiam a próclise, 

enquanto a mudança das frases negativas para frases afirmativas impunha o recurso á 

ênclise. 

  Seguidamente, procedeu-se à escuta da Balada de Despedida do 5º Ano Jurídico 

cantada pela Estudantina Universitária de Coimbra. Esta atividade permitiu trabalhar a 

compreensão auditiva: enquanto ouviam a canção, os estudantes deviam captar e registar 

palavras relacionadas com a temática tanto da canção como da Queima ([sentes que o 

tempo] acabou, vida, balada, cabra, saudade, partida, adeus, esperança). Por outro lado, 

esta canção foi o ponto de partida para a introdução à atividade seguinte, que era a 

apresentação, através de uma tabela, de algumas das tradições da Academia de Coimbra 

(p. ex. A Garraiada, a Verbena, a Récita das Faculdades, entre outras). Nesta sequência, 

 

 

99 Devido ao que o exercício lexical não tinha muito em comum com o tema do relatório, decidi não o 

anexar.  

100 Veja-se o anexo 12. 

101 Veja-se o anexo 11.  
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os estudantes realizaram uma atividade lexical que consistia em juntarem os segmentos 

de duas colunas, com o fim de encontrarem alguns ditados portugueses relacionados com 

o universo estudantil. 

  Como atividade final, os estudantes realizaram um exercício gramatical para 

sistematização dos conhecimentos sobre os clíticos e esclarecimeto de eventuais dúvidas 

sobre o tema, através da seleção da posição dos clíticos com a respetiva justificação. Este 

exercício, composto por dez frases (tanto coordenadas como subordinadas; tanto 

afirmativas como negativas) consistia no preenchimento de lacunas. Por último, foi 

distribuído aos estudantes o trabalho para casa, que consistia numa produção escrita: 

depois de escolherem um dos temas apresentados, os estudantes deviam escrever um texto 

relativo a tradições e costumes dos estudantes universitários, ou sobre a sua participação 

em alguma(s) das tradições académicas existentes em Portugal102. 

  Em resumo, com esta Unidade pretendi verificar os conhecimentos prévios dos 

estudantes sobre a colocação pronominal, desenvolver e ampliar tanto os seus 

conhecimentos gramaticais (colocação pronominal) como lexicais incluídos no programa 

para este nível de língua, através tanto da leitura em voz alta dos textos, como da 

realização de exercícios para controlo da compreensão leitora de textos e, ainda, da 

realização de exercícios adequados ao treino da aplicação das regras relativas à colocação 

pronominal. 

  Tudo isto sem esquecer a abordagem de conteúdos culturais ao longo desta 

Unidade Didática, nomeadamente as tradições académicas em Portugal. 

2.3. Unidade Didática III 

  A terceira Unidade Didática, composta por duas Unidades Letivas de 120 minutos 

cada, realizou-se nos dias 7 e 11 de junho, correspondendo, deste modo, à 27ª e à 28ª 

Unidades Letivas do curso semestral. Nesta Unidade Didática, de entre os temas a 

lecionar neste nível, optei por “Países e Povos Lusófonos (Variantes da Língua 

Portuguesa)”, com o foco principal nas variantes da LP faladas nos países e pelos povos 

lusófonos. Portanto, o objetivo principal destas duas regências era de levar os discentes a 

 

 

102 Veja-se o anexo 13. 
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aprofundarem os conhecimentos sobre a CPLP. Além disso, recorrendo a atividades 

lúdicas, visou-se a identificação de características fonéticas, lexicais e morfossintáticas 

próprias de diferentes variantes da LP, i.e.: o PA, o PB e o PE.  

  Destaque-se, também, que esta Unidade Didática foi particularmente construída 

usando recursos selecionados de fontes autênticas e literárias de diferentes países da 

CPLP, adaptados pela professora estagiária para os fins pedagógicos em causa e 

relacionados com o tema escolhido, com o propósito de pôr os estudantes em contacto 

com registos diferentes da LP, tanto no âmbito gramatical como aos níveis lexical e 

fonético. 

  

2.3.1. Unidade Letiva I 

  A primeira Unidade Letiva intitulada Mundo da Lusofonia, iniciou-se com uma 

atividade de motivação: a professora apresentou três citações relacionadas com a temática 

dos Países e Povos Lusófonos103. Depois duma leitura rápida, os estudantes puderam falar 

sobre as suas impressões em relação a cada uma das citações e ficaram sintonizados com 

o tema unificador das duas aulas. De seguida, como segunda atividade de motivação, os 

estudantes foram divididos em grupos de 5-6 elementos receberam, de forma aleatória, 

cartas (32) relacionadas com oito países da CPLP nas quais se encontravam as seguintes 

informações: nome do país (8), nome da capital (8), bandeira (8), tema relacionado com 

a tradição/ cultura/ história deste país (8). Em grupo, os estudantes tiveram de negociar 

entre si, de modo a reunirem as séries de cartas relativas a cada um dos 8 países da CPLP, 

lendo depois, em voz alta, a informação completa (nome, capital, bandeira, tema 

relacionado com a tradição/ cultura/ história do país mostrando no mapa a sua localização. 

 Sublinhe-se que esta Unidade Letiva foi fundamentalmente construída com base 

na leitura de três textos: um fragmento do conto angolano Vavó Xíxi e seu neto Zeca Santos 

do livro Luuanda de José Luandino Vieira; o poema José de Carlos Drummond de 

 

 

103 As citações eram: «Da minha língua vê-se o mar. Da minha língua ouve-se o seu rumor, como da de 

outros se ouvirá o da floresta ou o silêncio do deserto. Por isso a voz do mar foi a nossa inquietação» 

de Vergílio Ferreira, «É maravilhoso a língua ser a mesma. Poder xingar ou dizer o que eu gosto em 

português», (in. “Diário de Notícias” de 5 de maio de 2018) e «O português e o crioulo não são línguas 

inimigas, são complementares» (Marisa Carvalho, in. “Diário de Notícias” de 5 de maio de 2018). 
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Andrade; e o poema Lisboa de Sophia de Mello Breyner Andersen104. Ao selecionar estes 

textos, pretendi que os estudantes tivessem contato com textos autênticos e literários com 

o fim de conhecerem diferentes registos da LP, assim como (re)conhecerem escritores que 

têm as suas obras publicadas nesta língua. 

  É de realçar que os textos apresentados durante a aula não foram escolhidos de 

uma forma aleatória. O primeiro texto está vinculado ao tema da minha dissertação do 

mestrado noutra Instituição (Universidade Jaguelónica, em Cracóvia) intitulado 

“Hibridismo linguístico em Luandino Vieira Para um estudo morfossintático comparativo 

entre o Português Padrão e o Português Angolano”, que se baseia no livro Luuanda de 

José Luandino Vieira; o terceiro texto, Lisboa, foi escolhido devido à celebração de 

Sophia de Mello Breyner Andresen no ano do centenário. 

  Após a leitura dos fragmentos literários indicados, os estudantes executaram uma 

atividade relacionada com a identificação de diferenças entre as variedades da LP usadas 

por cada um dos autores, através do preenchimento duma tabela105 onde deveriam fazer o 

seu registo. Em seguida, visando o conhecimento implícito da língua e a consolidação de 

conteúdos apresentados durante as aulas ao longo deste semestre, propus uma atividade 

gramatical que consistia na transformação de frases presentes nos textos dos três autores 

lusófonos, substituindo o DD pelo DI106 (algumas das frases foram adaptadas de acordo 

com os fins pedagógicos pretendidos, nomeadamete relacionados com os clíticos.  

  Como os estudantes tiveram muitas dificuldades na realização deste exercício 

(sobretudo quanto às mudanças nas formas verbais p. ex. vamos comer – íamos comer e 

nos marcadores espácio-temporais ontem – dia anterior) apenas foi possível fazer nesta 

primeira aula a transformação das duas primeiras frases (a passagem do DD para o DI no 

presente e no passado), ficando estas como um modelo para as quatro frases restantes, que 

foram deixadas como o trabalho de casa. Por último, propus outro exercíciopara 

consolidação dos conteúdos gramaticais já estudados, que consistia em completar o texto 

A língua portuguesa na «net» com os verbos conjugados na forma adequada. 

 

 

104 Veja-se o anexo 14. 

105 Veja-se o anexo 15. 

106 Veja-se o anexo 16. 
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2.3.2. Unidade Letiva II 

  No início da segunda Unidade Letiva intitulada “Variantes da Língua Portuguesa 

– a Língua Portuguesa no Brasil”, foram retomados os exercícios da aula anterior fazendo-

se a correção do trabalho para casa. 

  Como mencionado anteriormente, esta aula deu continuidade à aula anterior, já 

que se abordou o tema da LP falada nos países e pelos povos lusófonos. Como primeira 

atividade de motivação, realizou-se um exercício intitulado No dia 10 de junho celebra-

se em Portugal o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 

relacionado com uma data importante para toda a Comunidades Portuguesas, que 

consistiu em completar o texto com as palavras disponibilizadas numa tabela107. 

  A segunda atividade de motivação (escuta de um documento áudio108) serviu para 

os estudantes distinguirem vários (9) sotaques da LP falada no mundo109. O áudio foi 

passado apenas uma vez, tendo os estudantes apresentado as suas sugestões/propostas de 

associação entre os sotaques e cada um dos países da CPLP. Devido à dificuldade deste 

exercício, o áudio teve de ser escutado uma segunda vez.  

  De seguida, a professora distribuiu aos estudantes o texto da jurista paulista Ruth 

Manus Bilinguismo luso-brasileiro: eu digo “Brasiu”, ele diz ”Purtugal” publicado na 

Revista Prosa Verso e Arte110, no qual se apresentam em confronto as variantes portuguesa 

e brasileira, visando as diferenças em diversos âmbitos: fonético, lexical, morfossintático  

e ortográfico, e pediu aos estudantes para lerem o texto em voz alta. Convém informar 

 

 

107 Entre as palavras disponibilizadas, os estudantes podiam encontrar: a) substantivos: comemoração, 

desfiles, diferente, homenagem; b) expressões: 10 de junho, Dia da Raça, Dia de Portugal, entregas de 

medalhas, Presidente da República; c) verbos: celebra-se; d) epítetos: cidadão nacional, Comunidades 

Portuguesas.  

108 Informação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EA429o8uFxk; accedida em: 

05.06.2019. 

109 Dentre os  9 sotaques diferentes da CPLP pode-se ouvir: (1) Moçambique [00:00-00:26]; 2) Portugal 

[00:27-00:58]; 3) Guiné-Bissau [00:59-01.32]; 4) São Tomé e Príncipe [01:33-02:00]; 5) Brasil [02:01-

02:31]; 6)  Angola [02:32-03:08]; 7) Timor Leste [03:09-03:38]; 8) Cabo Verde [03:3904:28]; 9) Macau 

[04:29-04:55]). 

110 O texto foi tirado da Revista Prosa Verso e Arte. Informação disponível em: 

https://www.revistaprosaversoearte.com/bilinguismo-luso-brasileiro-eudigo-brasiu-ele-diz-purtugal-ruth-

manus/?fbclid=IwAR1pgaz3Zah2RpOfZcRDsQnAHpqmRn1xttGUj7L3uPXNvc9hAc9DxoJFC0 

(adaptado); accedida em: 02.05.2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=EA429o8uFxk
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que o texto foi adaptado com o fim de evitar eventuais erros e incompreensões por parte 

dos estudantes, satisfazendo, assim, as necessidades didáticas visadas111. No momento 

seguinte da aula, a partir das ocorrências no texto de Ruth Manus, procedeu-se a uma 

explicação mais vasta das diferenças entre PB e PE destacando especialmente os aspetos 

gramatical e fonético. 

  Posteriormente, procedeu-se uma atividade de enriquecimento lexical cujo 

objetivo era identificar algumas diferenças lexicais entre duas variantes da LP: PB e PE. 

Nela, os estudantes associaram as palavras da variante variante brasileira às suas 

equivalentes na variante europeia. De forma geral, não foi notada nenhuma dificuldade 

dos estudantes na realização deste exercício. 

  No momento seguinte, os estudantes assistiram a um vídeo com a canção estreada 

no ano de 2016, da autoria de Sergio Mendes, Baby do Brasil e Rogério Flausino, 

intitulada Se ligaê. Neste exercício auditivo, os discentes podiam, por um lado, 

 

 

111 De modo geral, compreende-se que o intuito da autora do texto que era apresentar as diferenças entre o 

PB e o PE; no entanto acha-se que os processos utilizados por ela neste texto são muito forçados, devido a 

que o vocabulário mencionado pela autora nem sempre representava de forma fidedigna uma das duas 

variantes da LP e era o que podia criar dúvidas nos aprendentes do PLE. Por exemplo: a) Eu digo que é uma 

camiseta bonita, ele diz que é uma t-shirt gira. b) Eu digo que a nova camisa do Cruzeiro está linda, ele diz 

que a nova camisola do Porto está brutal. 

De acordo com a autora do texto, as palavras: bonita, está linda teriam o seu uso exclusivo no PB, contudo 

estas podem ser usadas com certeza em todas as variantes da LP.  Daí, ter-se atrevido a fazer mudanças 

nestas frases, de acordo com as necessidades didáticas, com o fim de apresentar, de uma forma mais clara, 

as diferenças do vocabulário entre ambas variantes. Daí as adaptações: a) Eu digo que é uma camiseta legal, 

ele diz que é uma t-shirt gira. b) Eu digo que a nova camisa do Cruzeiro tá top, ele diz que a nova camisola 

do Porto está brutal.  

Foram feitas também outras mudanças: 1) no âmbito da grafia, de modo a seguir o AO90 (ex. mêtro (PE)- 

metro, tívoli (PB)-Tívoli, tivolí (PE)- Tivoli, jûdo (PE)- judo); 2) supressão de algumas frases que são 

irrelevantes, nas quais o aprendente de PLE não vai perceber a diferença do significado: a) Eu digo se 

agasalha bem, ele me diz tapa-te bem. b) Eu digo muito, ele diz bué. c) Eu digo que o pedágio é carésimo, 

ele diz que a portagem é um balúrdio. d) Eu digo que precisamos parar no posto e ele diz que logo ali há 

uma bomba. e) Eu digo que gosto de bolo salgado, ele diz que gosta de uma bola. f) Eu digo que gosto de 

rocambolé, ele diz que gosta de torta. g) Eu digo que gosto de torta, ele diz que gosta de tarte. h) Eu digo 

que era um bando de estelionatários, ele diz que era uma corja de aldrabões. i) Eu digo carinho ele diz 

festinhas.  

Além disso foram suprimidos fragmentos nos quais se fazia menção de títulos de filmes ou de siglas:  

a) Eu digo que adoro a Whoopi Goldberg em «Mudança de Hábito», ele diz que nunca assistiu a «Do 

Cabaré Para o Convento». b) Eu digo que nunca assisti a «O Poderoso Chefão», ele diz que eu preciso 

assistir a «O Padrinho». c) Eu digo que parei de ver «Bastardos Inglórios» no meio, ele diz que eu tenho 

que acabar de ver «Sacanas Sem Lei». d) Eu digo que TST é Tribunal Superior do Trabalho, ele diz que 

TST é Transportes do Sul do Tejo. e) Eu digo que ABL é Academia Brasileira de Letras, ele diz que ABL é 

Associação de Basquete de Lisboa. Eu digo que Itau é um banco, ele diz que Itau é Instituto Técnico de 

Alimentação Humana (e eu digo que falta um H nessa sigla). 
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familiarizar-se com a fonética característica do PB e, por outro, assistindo ao vídeo 

poderiam conhecer imagens marcantes da cultura brasileira. Menciona-se que esta canção 

foi também o ponto de partida para a introdução de duas atividades posteriores que eram: 

1) anotar palavras e expressões típicas da variante brasileira da LP que aparecem nesta 

canção; 2) escutar uma vez mais a canção assistindo também atentamente ao vídeo e 

anotar as realidades tipicamente brasileiras a que é feita alusão. 

  De forma geral, com esta Unidade Didática pretendeu-se não só a abordagem de 

conteúdos gramaticais através de exercícios de revisão e consolidação de conhecimentos 

visando a preparação para a avaliação final, mas também a aquisição de conteúdos lexicais 

e culturais respeitantes aos Países e Povos Lusófonos. Para este efeito, a estagiária 

procurou utilizar documentos autênticos (textos, poemas, canções) de natureza diversa e 

propor atividades de tipologias diferentes, passando pelos exercícios lúdicos em grupo 

(turma) como o jogo Mundo da Lusofonia, pela escuta ativa da canção Se ligaê e, também, 

pelo trabalho individual. 
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Capítulo 3 – Análise da implementação didática e discussão dos 

dados 

   

  Ao longo das observações das aulas do 1º e 2º semestre notaram-se dificuldades 

dos estudantes relativas à colocação pronominal. Os estudantes tinham problemas tanto 

com a forma dos clíticos como com a sua posição na frase. 

  De exemplo, durante a observação 13 do dia 17.01.2019 apareceram dúvidas 

quanto à colocação pronominal. O problema foi visível na leitura do TPC (exercícios 7 e 

8112), onde foi pedido para os estudantes transformarem as frases do DI para o DD e vice 

versa. Portanto, apareceram dúvidas sobre:   

1. a forma do pronome clítico não-reflexo o na forma casual do acusativo após o 

verbo em infinitivo (e.g. acompanhá-lo), a marcação acentual sob a vogal “a” 

precedente do hífen e a sua posição na oração tanto antes como depois da 

transformação para o DD:  

(1)   Como estava a trabalhar, a amiga do Luís não pode acompanhá-lo quando ele foi  

para o serviço de apoio aos sem-abrigo, mas prometeu-lhe:  

– Assim que puder, vou lá ter contigo113. 

  2. a posição do pronomes clíticos reflexos e não-reflexo nas orações subordinadas 

(em imperativo sendo as formas do DD) e coordenadas (no DI):  

(2)  a. A Carla disse-me que separasse os alimentos frescos e os guardasse no 

frigorífico114.  

b. Os meus pais disseram-me que tinham gostado muito de me ver na campanha  

de recolha de alimentos para o Banco Alimentar, quando tinham ido ao 

supermercado, no fim de semana anterior115. 

 

 

112 Veja-se o anexo 17. 
113 Ibid.7.6. 
114 Ibid. 8.1. 
115 Ibid. 8.2. 
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c. A Inês pediu ao João que no sábado seguinte a ajudasse a levar as compras a  

casa da senhora idossa que ela apoia e prometeu-lhe que, depois, ia com ele ao 

cinema.  

 

  Mesmo que, como mencionado, este tema tivesse sido explicado no final do 

primeiro semestre, no segundo semestre ainda surgiam notáveis dúvidas dobre a posição 

dos clíticos tanto nos estudantes que tinham frequentado as aulas do 1º semestre como 

também nos estudantes que passaram a integrar a turma apenas no 2º semestre.  

  Tendo detetado este problema, escolhi como foco principal das minhas regências  

abordar novamente este tema, sabendo que para alguns estudantes isto podia ser uma 

revisão e, para outros, a apresentação de um novo conteúdo (desconhecido ou pouco 

conhecido).  

  Como a colocação pronominal é um tema abrangente, nos exercícios gramaticais 

propostos, foram somente apresentados os casos de próclise e ênclise, omitindo a 

mesóclise por duas razões:  

a) para não criar ainda mais confusões entre os estudantes;  

b) para evitar que o tema gramatical de todas regências estivesse focado de forma 

exclusiva nos clíticos (explicação e atividades);  

 Considerando que numa metodologia de investigação-ação a primeira visa a 

resolução de problemas identificados tanto no ensino como na aprendizagem de uma 

língua, centrei-me inicialmente na análise de três tipos de documentos:   

1. atividades gramaticais relativas aos clíticos propostas durantes as Unidades Didáticas 

II e III; 

2. textos produzidos pelos estudantes em casa (TPC)116; 

 

 

116 Por textos produzidos pelos estudantes em casa se compreendiam inicialmente três atividades de escrita 

propostas pela professora estagiária durante cada Unidade Didática. No entanto, devido a acontecimentos 

de força maior, não foi possível a realização do plano inicial; daí foi modificada a última parte da Unidade 

Didática III, suprimindo a atividade de escrita final (TPC 3) proposta inicialmente pela professora 

estagiária.  
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3. textos produzidos no âmbito do exame final. 

Os aspetos a analisar tiveram principalmente o foco no grupo do 2º semestre 

(sobretudo nos trabalhos escritos dos estudantes) que eram: 

i) a avaliação prévia da escrita dos alunos através de trabalhos escritos (TPC 1) 

pondo o foco principal na questão da colocação pronominal;  

ii) a observação das dificuldades gramaticais que os estudantes manifestaram no 

decurso da regência II (i.e. Unidade Didática II) nas atividades dirigidas à 

aquisição e/ou consolidação de conhecimentos relativos aos pronomes clíticos;  

iii) a avaliação do trabalho de escrita (TPC 2) relacionado com o tema da Unidade 

Didática (tradições académicas) que consistia em verificar as frases nas quais 

apareciam pronomes clíticos;  

iv) análise dos textos produzidos pelos estudantes no âmbito do exame final. 

 

  No entanto, durante das observações e regências tive de fazer algumas adaptações 

nas questões recém abordadas117. 

 

3.1. As propostas de atividades gramaticais relacionadas com a colocação 

pronominal  

  Retomarei aqui o que foi referido no capítulo 3; entretanto, desta vez procurarei 

fazer uma descrição mais vasta das atividades relativas à colocação pronominal, 

justificando as minhas propostas e a sua execução tanto na sala de aula (4 exercícios a 

descrever) quanto através da produção escrita realizada fora dela.  

3.1.1. Exercícios na sala de aula 

  Como referido no início deste capítulo, ao longo destes dois semestres pude 

constatar uma certa dificuldade por parte dos estudantes quanto ao posicionamento dos 

clíticos na frase. Desta maneira, e considerando que para a maioria dos estudantes a 

colocação pronominal e o seu uso não eram um tema completamente desconhecido, decidi 

 

 

117 Refira-se ao ponto 3.3. 
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introduzi-lo a partir da Unidade Didática II, sem deixar de aborda, no decorrer de todas 

as Unidades Letivas, também conteúdos doutra natureza e desenvolver as várias 

competências dos estudantes: leitora, auditiva, etc. 

Exercício 1 

  O tema dos pronomes átonos foi introduzido na primeira aula da Unidade Didática 

II com o texto Queima das fitas na Academia do Porto118. Com o fim de o apresentar da 

melhor forma possível, tive de adaptar o referido texto de acordo com os meus fins, 

estabelecendo assim um ponto de partida para a explicação da colocação pronominal119 

que se vai seguir.  

  No texto, os clíticos aparecem tanto em posição de ênclise (6 ocorrências) como 

na próclise (6 ocorrências). Se analisarmos todas as frases, onde o clítico aparece na 

posição pré-verbal, pude aperceber-me de que este é introduzido: a) por conjunções/ 

locuções subordinativas ou pronomes relativos: como, do que, já, que, em que, (que) 

não120, b) através de verbo semiauxiliar modal: poder; c) através dos verbos auxiliares e 

semiauxiliares aspetuais: acabar (por), deixar (de), que marcam o termo de uma situação.  

Exercício 2 

  Para constriur o exercício proposto, optei pela transformação do texto Para ser um 

bom estudante121 na medida em que os estudantes podiam pôr em prática o que lhes fora 

explicado. No exercício encontrei tanto verbos reflexos (8) como não-reflexos (17) e 

também o uso do verbo não reflexo com o complemento (3). 

 

 

 

 

 

118 Veja-se o anexo 8. 

119 Veja-se o anexo 9. 

120 Neste exemplo, o clítico em posição pré-verbal é ainda mais forte (lembr. Está visto que não se pode   

falar numa primeira ”Queima das Fitas” do Porto, mas sim dizer que é a partir desta altura que esta 

assume os contornos mais atuais) devido a esta frase ser negativa (representada por uma negação “não”) e 

também porque há nela uma locução subordinativa “que”.  

121 Veja-se o anexo 10. 
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3.2. Textos produzidos pelos estudantes ao longo do 2º semestre – TPC 

  Em relação às atividades propostas, não foi possível fazer a recolha nem a análise 

completa dos dados de toda a turma para aferir do progresso na proficiência em PLE ao 

longo do semestre, uma vez que nem todos os estudantes cumpriram as tarefas de escrita 

propostas pela professora estagiária. No que diz respeito ao TPC 1 (do dia 15 de março) 

foi possível recolher textos de 13 estudantes; em relação ao TPC 2 (do dia 17 de maio) o 

trabalho escrito foi realizado por 11 estudantes, como se mostra na tabela seguinte: 

  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 

TPC 1 + + - + + + + - + + - - + + + - - + + 

TPC 2 + + - + + + - - - + - - + - + - - - + 

Tabela 2 – Realização de tarefas TPC pelos estudantes propostas pela professora estagiária122 

 

Resumindo, no total, 9 estudantes fizeram as duas tarefas de escrita propostas pela 

professora estagiária ao longo do semestre, 4 estudantes fizeram uma tarefa de escrita 

(TPC1 ou TPC 2) e 6 estudantes não realizaram nenhuma das atividades propostas. 

  Não se deve omitir também o facto de praticamente todos os estudantes que 

cumpriram as tarefas de escrita propostas pela professora estagiária terem sido os mesmos 

que tinham frequentado o curso de PLE na FLUP no semestre anterior que são 

nomeadamente os estudantes E4, E7, E13, E14, E15, E19 (marcados em amarelo na 

tabela 2). 

  Com o fim de apreciar uma possível evolução no uso dos clíticos pelos aprendentes 

destacados, sem restringir as minhas análises somente ao 2º semestre, decidi, portanto, 

aproveitar também os textos produzidos pelos estudantes que integraram as turmas do 1º 

e do 2º semestres (6) no âmbito da avaliação final do 1º semestre, incluindo os respetivos  

trabalhos na minha análise.  

  Assim, para o meu estudo considerei apenas os estudantes: E4, E7, E13, E14, E15, 

E19 (destacados a amarelo na Tabela 2), por terem sido os que executaram todas ou quase 

 

 

122 Para se proceder à análise, os estudantes (E) foram codificados com números de 1 a 19. No que tange 

aos textos produzidos em casa (TPC), os que os realizaram obtiveram “+” e os que não, obtiveram “-”. 
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todas as atividades propostas durante as minhas regências e cujas tarefas de escrita, junto 

com os trabalhos realizados os exames finais do 1º e do 2º semestre, apresentarei e 

analisarei de seguida. 

  Destaque-se também que nunca sugeri aos estudantes fazerem uso dos pronomes 

nos seus trabalhos escritos, considerando que poderiam focar-se em demasia neste item 

gramatical, em vez de terem em consideração a composição do texto em si. Considero, 

pois, que um eventual pedido ou sugestão para eles terem em conta a posição dos clíticos 

nas suas composições podia ter um efeito contrário do desejado, isto é, existia uma certa 

probabilidade de abuso do clítico, um fator que, a meu ver, não estabeleceria uma boa e 

natural base das análises.  

  De modo geral, nota-se que o uso dos clíticos pelos estudantes nos trabalhos 

escritos não é frequente, como mostra a tabela abaixo:  

 E4 E7 E13 E14 E15 E19 Total de ocorrências dos clíticos 

Trabalho 1 1 1 4 1 3 1 11 

Trabalho 2 (TPC 1) 0 3 0 0 0 0 3 

Trabalho 3 (TPC 2) 2 - 0 - 0 0 2 

Trabalho 4 3 1 2 5 0 1 14 

Tabela 3 – Ocorrências dos clíticos em seis (6) estudantes nos trabalhos escritos (4) analisados 

 

  Como observei, as ocorrências relativas aos clíticos aparecem em três das quatro 

tarefas (Trabalhos 1 e 4, isto é, nas composições escritas do exame final. Posso supor 

que, estando sob pressão e tendo como motivação e obtenção do melhor resultado global 

possível no exame, os estudantes utilizaram a colocação pronominal (junto com outros 

aspetos gramaticais que nos foram pouco visíveis nos Trabalhos 2 e 3) de forma mais 

consciente. No Trabalho 3 (TPC 2) a ocorrência dos clíticos era praticamente nula.  

Tendo em conta os factos referidos, decidi incluir somente três composições, isto é, os 

Trabalhos 1, 2 e 4 no corpus a analisar, tendo excluído o Trabalho 3, dado que este se 

mostrou pouco relevante.  
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3.2.1. Estudante 4 

a) Exercícios na sala de aula – erros observados123 

  A estudante esteve presente em todas as regências e executou todos os trabalhos 

propostos. Durante as atividades na sala de aula, demonstrou muito empenho participando 

ativamente nas atividades. 

  Os erros que a estudante cometeu relativamente aos clíticos são:  

i. uso da próclise quando o padrão exige a ênclise;  

ii. falta ou uso incorreto do complemento, redobro do clítico; 

iii. uso da ênclise quando o padrão exige a próclise. 

  A maioria dos erros observados é atribuível mais à interferência das línguas 

castelhana e galega (as duas línguas são L1 da estudante) do que à falta do conhecimento 

do português, o que é visível tanto no posicionamento do clítico de forma errónea na LP 

como na ortografia. 

  Durante as regências, a estudante conseguiu corrigir alguns erros (autocorreção 

parcial, autocorreção total). No entanto, os erros derivados da influência galego-

castelhana como o redobro do clítico, leísmo124 e a ênclise seguida de preposições para, 

sem – continuam sem estar resolvidos.  

b) Trabalhos escritos – erros observados125 

  A estudante realizou os dois trabalhos obrigatórios (Trabalho 1126 e Trabalho 

4127) no contexto da avaliação final do 1º e do 2º semestre como os trabalhos de produção 

escrita propostos nas aulas (TPC 1 e TPC 2). No Trabalho 2 (TPC 1) não foi notada 

nenhuma ocorrência do clítico.  

 

 

 

123 Veja-se a tabela 1 no anexo 32. 

124 Leísmo- uso das formas de dativo lhe, lhes, em lugar das de acusativo. Informação disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/0B8BiCoxC6OQ1LWFEbU9TMDZ4OHc/edit; acecsso em: 11.09.2019.  

125 Veja-se a tabela 2 no anexo 32. 

126 Veja-se o anexo 18. 

127 Refira-se ao anexo 26. 
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  Destaque-se que nos trabalhos escritos não se anotou nenhum uso erróneo dos 

clíticos. No Trabalho 1 a estudante mostrou saber utilizar de forma correta a ênclise 

fazendo também a contração adapta-la (embora sem o acento agudo adptá-). No 

Trabalho 4 a estudante fez o uso correto dos clíticos na posição pré-verbal. 

 De modo geral, posso constatar que a estudante conhece os clíticos nas suas 

diversas formas e sabe utilizá-los na escrita maioritariamente de forma correta. No 

entanto, tanto durante as atividades na sala de aula, como nos trabalhos escritos, foram 

visíveis decalques morfossintáticos e lexicais tanto do castelhano como do galego (L1 da 

estudante). Durante as aulas notaram-se também dificuldades relativas à forma correta 

dos pronomes clíticos (problema na correspondência som / grafia). 

Comentário 

  Considero que o facto de a estudante falar espanhol e galego pode ajudar na fase 

inicial da aprendizagem da LP, devido à proximidade com as LM dela. No entanto, em 

etapas mais avançadas da aprendizagem do português seria conveniente [a estudante] 

concentrar a sua atenção sobretudo nas diferenças entre estas línguas (tanto na sintaxe 

como no léxico e ortografia). 

 

3.2.2. Estudante 7 

a) Exercícios na sala de aula – erros observados128 

  O estudante esteve presente em todas as regências e executou os trabalhos 

propostos. Foi visível o empenho do estudante, demonstrado na participação bastante 

ativa em todas as atividades. 

  Os erros que o estudante cometeu relativamente ao uso dos clíticos foram:  

i. uso da próclise quando o padrão exige a ênclise;  

ii. falta ou uso incorreto do pronome de complemento. 

iii.  

  Observou-se que o estudante evitava o uso dos clíticos na posição enclítica, o que 

 

 

128 Veja-se a tabela 1 no anexo 33. 
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pode ter três explicações possíveis:  

a) o estudante tinha aprendido a variante brasileira da LP e adquiriu o conhecimento do 

uso dos clíticos do PB;  

b) o estudante tinha o conhecimento prévio dos clíticos, mas não se sentia seguro quanto 

às regras da colocação pronominal em PE;  

c) o estudante tinha aprendido previamente a variante brasileira da LP, tendo o 

conhecimento sobre os clíticos de forma geral, mas, embora a pronúncia dele seja do PE, 

o estudante continua a usar os clíticos de acordo com as regras de colocação em PB.  

  Assinale-se, no entanto, que durante as regências conseguiu autocorrigir-se na 

maioria dos seus erros.  

b) Trabalhos escritos – erros observados129 

  O estudante realizou tanto os dois trabalhos exigidos (Trabalho 1130 e Trabalho 

4131) no âmbito da avaliação final do 1º e do 2º semestre como os trabalhos de produção 

escrita propostos pela professora estagiária (TPC 1132 e TPC 2133).  

  Nos trabalhos analisados, o estudante cometeu os erros seguintes:   

i. falta de forma impessoal se e falta ou uso incorreto do pronome de 

complemento; 

ii. uso da ênclise quando o padrão exige a próclise. 

 

   No primeiro texto, as categorias dos erros que o estudante cometeu respeitam ao 

uso da ênclise quando o padrão exige próclise e à omissão da forma impessoal se. No que 

concerne ao segundo texto, o estudante utilizou os clíticos em duas formas erróneas. No 

terceiro texto (Trabalho 4), de forma semelhante ao primeiro, o estudante cometeu o erro 

de omissão do pronome clítico. Verifique-se, assim, que o estudante mantém os erros,  

 

 

129 Ibid. tabela 2. 

130 Veja-se o anexo 19. 

131 Veja-se o anexo 27. 

132 Veja-se o anexo 24. 

133 Devido à falta do clítico, este trabalho do estudante não foi analisado.  
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tanto no que diz erspeito ao posicionamento dos clíticos quanto à sua omissão.  

Comentário 

   Nota-se que o estudante reconhece a existêcia dos clíticos; entretanto, não está 

suficientemente familiarizado com o seu uso correto, devido ao que (mesmo que ele não 

o tivesse indicado no inquérito feito no início do semestre) optou por utilizar a posição 

pós-verbal do clítico, seguindo as regras do PB ou tende, simplesmente, a evitá-lo134. 

Aconselha-se ao estudante que, na etapa mais avançada de aprendizagem em que se 

encontra, opte pela variante da LP que julgue mais apropriada para si, porque neste 

momento está a as misturar. Por agora, o estudante optou também pelo uso do vocabulário 

do PE, certamente devido ao in-put a que está exposto, dada a sua integração na sociedade 

portuguesa, mas os seus usos gramaticais (como o uso dos clíticos ou a omissão do artigo 

definido o, a com os pronomes possessivos) indicam que o estudante utiliza elementos 

característicos do PB, o que se torna num fator desafiante para os seus professores de PLE 

em Portugal. Acho estas questões problemáticas, porque não há certeza se os eventuais 

erros que o estudante possa cometer relativamente ao posicionamento dos clíticos, isto é, 

confusão com a variante brasileira, iriam ser tratados como desafios linguísticos do 

estudante ou não (poderiam ser aceites, uma vez que a posição do clítico foi corretamente 

utilizada de acordo com as regras do PB) e se a avaliação final do estudante, relativamente 

a isso, vai ser a favor dele/ou não.  

 

3.2.3. Estudante 13 

a) Exercícios na sala de aula – erros observados135 

  A estudante esteve presente na maioria das regências136 e executou todos os 

trabalhos propostos. Na sala de aula, demonstrava pouco empenho (o que não significa 

necessariamente menor interesse da estudante na aula ou na LP em geral; justificamo-lo 

mais pelo facto de a estudante ser tímida). Na regência 4 não foram notados casos de uso 

 

 

134 Lembra-se que a L1 do estudante é o inglês, idioma em que a cliticização se diferencia da LP. 

135 Veja-se a tabela 1 no anexo 34. 

136 Devido aos compromissos com a instituição universitária de origem, a estudante teve de acabar o curso 

mais cedo, pelo que durante a regência 5 não nos foi possível recolher os dados desta estudante. 
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incorreto dos clíticos; na regência 5 a estudante esteve ausente, pelo que para as minhas 

análises considero somente a regência 3, na qual a estudante cometeu somente um tipo de 

erro nos clíticos que corresponde a:    

i. falta ou uso incorreto do pronome de complemento. 

  Durante a aula, a estudante conseguiu corrigir os erros, em todos os casos por 

autocorreção.  

b) Trabalhos escritos – erros observados137 

  A estudante realizou tanto os trabalhos exigidos (Trabalho 1138 e Trabalho 4139) 

no quadro da avaliação final do 1º e do 2º semestre como o trabalho escrito proposto por 

mim (TPC 1). Nos Trabalhos 1 e 4 notei o uso correto da ênclise. 

  Os erros que a estudante cometeu no domínio dos clíticos foram:  

i. abundância do pronome de complemento direto e omissão do pronome de 

sujeito; 

ii. omissão de pronome de sujeito. 

 

Comentário  

  Constata-se que a estudante conhece os clíticos e na maioria das vezes sabe utilizá-

los, mas percebe-se também que ocasionalmente a faz a sua omissão ou cai no abuso dos 

pronomes átonos.  

  

 

 

 

 

137 Ibid. tabela 2. 

138 Veja-se o anexo 20. 

139 Veja-se o anexo 28. 
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3.2.4. Estudante 14 

a) Exercícios na sala de aula – erros observados140 

  A estudante esteve presente na maioria das regências e executou os trabalhos 

propostos. Ao longo das atividades na sala de aula, a estudante demonstrou imenso 

empenho e interesse, o que foi percetível pela participação ativa no decurso das atividades 

dinamizadas pela estagiária. 

  A estudante teve problemas com:  

i. o uso da próclise quando o padrão exige a ênclise;  

ii. a falta ou o uso incorreto do pronome ou de CD. 

 

  Como se pôde observar, os problemas da estudante situaram-se maioritariamente 

no posicionamento do clítico no PE. No inquérito do 1º semestre, a estudante indicou que 

a variante que tinha aprendido anteriormente era o PB; no entanto, seria de esperar que 

depois de estar exposta a um in-put durante a permanência em Portugal, conseguiria 

familiarizar-se com a variante europeia. Durante as regências a estudante mostrou-se 

confusa e não conseguiu corrigir erros relacionados com o posicionamento do clítico na 

frase (foi necessária a intervenção tanto da professora estagiária nas fases iniciais das 

atividades como também do professor responsável pela turma e orientador de estágio). 

b) Trabalhos escritos – erros observados141 

  A estudante realizou tanto dois trabalhos exigidos (Trabalho 1142 e Trabalho 4143) 

no quadro da avaliação final do 1º e do 2º semestre144. 

   Os erros que a estudante cometeu, mesmo que tenha aprendido a PB, são erros 

comuns a ambas as variantes da LP e estão relacionados com abundância do pronome 

clítico se.  

 

 

140 Veja-se a tabela 1 do anexo 35. 

141 Ibid. tabela 2. 

142 Veja-se o anexo 21. 

143 Veja-se o anexo 29. 

144 Devido à falta do clítico no TPC 1, o trabalho não foi analisado. 
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Comentário 

  Como referido, no inquérito do 1º semestre a estudante indicou que a variante que 

tinha aprendido anteriormente era o PB. Portanto, neste caso, ao olhar do histórico 

universitário da estudante, o uso da ênclise quando o padrão (do PE) exige a próclise não 

foi considerado erróneo. Portanto, igual ao caso do Estudante 7, aconselha-se que a 

estudante, na etapa mais avançada de aprendizagem em que se encontra, opte pela variante 

da LP que julgue mais apropriada para si, porque neste momento está a as misturar.  

Por agora, a estudante optou pelo uso do vocabulário típico para a variante brasileira 

musturando-o com o vocabulário e a gramática do PE, certamente devido ao in-put a que 

está exposta, dada a sua integração na sociedade portuguesa. Entretanto, a avaliação final 

da estudante torna-se mais difícil, porque não há certeza se os eventuais erros que a 

estudante possa cometer relativamente ao posicionamento dos clíticos, isto é, confusão 

com a variante brasileira, iriam ser tratados como desafios linguísticos ou não. 

  

3.2.5. Estudante 15 

a) Exercícios na sala de aula – erros observados145 

  A estudante esteve presente em todas as regências e executou todos os trabalhos 

propostos. Durante as atividades na sala de aula, a estudante mostrou bastante interesse 

em participar nas atividades preparadas pela professora estagiária. 

  Os erros que a estudante cometeu relativamente aos clíticos relacionavam-se com:  

i. o uso incorreto do pronome de complemento direto.  

b) Trabalhos escritos – erros observados146 

  A estudante realizou tanto os dois trabalhos exigidos (Trabalho 1147 e Trabalho 

4148) no âmbito da avaliação final do 1º e do 2º semestre como os trabalhos de produção 

 

 

145 Veja-se a tabela 1 no anexo 36. 

146 Ibid. tabela 2. 

147 Veja-se o anexo 22. 

148 Veja-se o anexo 30. 
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escrita propostos pela professora estagiária (TPC 1149 e TPC 2). Devido à falta do clítico, 

Trabalhos 2, 3 e 4 não foram analisados. 

  Os erros que a estudante cometeu relativamente ao uso dos clíticos no Trabalho 

1 correspondem a:  

i. falta do pronome de complemento se, ou do pronome de sujeito.  

Nos trabalhos escritos não se notou nenhum uso erróneo dos clíticos. 

Comentário  

Constata-se que a estudante, igual como a Estudante 13, conhece os clíticos e na maioria 

das vezes sabe utilizá-los, mas percebe-se também que ocasionalmente a faz a sua 

omissão.  

 

3.2.6. Estudante 19 

a) Exercícios na sala de aula – erros observados150 

  A estudante esteve presente em todas as regências e executou todos os trabalhos 

propostos. Durante as atividades na sala de aula, demonstrou muito empenho, visível na 

participação ativa em todas as atividades. 

  Os erros que a estudante cometeu relativamente aos clíticos foram esporádicos e 

consistiram em:  

i. uso da próclise quando o padrão exige a ênclise;  

ii. falta ou uso incorreto do pronome de complemento; 

iii. uso da ênclise quando o padrão exige a próclise. 

  Como se pôde observar, os erros foram quase inexistentes e a autocorreção da 

estudante ocorreu em todos quatro casos.   

 

 

 

149 Veja-se o anexo 25. 

150 Veja-se a tabela 1 no anexo 37. 
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b) Trabalhos escritos – erros observados151 

  A estudante realizou tanto os dois trabalhos (Trabalho 1152 e Trabalho 4153) 

exigidos no quadro da avaliação final do 1º e do 2º semestre como os trabalhos de 

produção escrita propostos (TPC 1 e TPC 2154). O único erro que a estudante cometeu 

relativamente aos clíticos foi o uso da ênclise quando o padrão exige a próclise.  

Comentário 

  Considero que a estudante tem consciência da forma e regras de uso dos clíticos 

e, na maioria das vezes, usa-os de forma correta. Posso supor-se que há dois fatores que 

têm influência nisso: a) a estudante mora em Portugal há 11 anos e desde então começou 

a aprender o português beneficiando da exposição a um input permanente e rico; b) a 

estudante é de proveniência russo-ucraniana, pelo que aprende o português de forma mais 

consciente, uma vez que a LM lhe oferece uma referência para o uso de clíticos em 

orações subordinadas155. Enquanto no nível intermédio de proficiência, em que a 

estudante se encontra, alguns dos erros observados são esperados e aceites, deseja-se que, 

com o aumento do nível de proficiência na LP, estes vão sendo progressivamente 

eliminados.   

 

 

 

 

 

 

 

151 Ibid. tabela 2. 

152 Veja-se o anexo 23. 

153 Veja-se o anexo 31. 

154 No entanto, tanto o Trabalho 2 (TPC 1) como o Trabalho 3 (TPC 2) carecem de clíticos, pelo que 

ficaram excluídos da análise.  

155 Nas línguas eslavas existem clíticos (em próclise e ênclise), mas as suas regras de colocação, são 

semelhantes nas orações subordinadas.  
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Conclusão 

  Durante dois semestres pude constatar que os aprendentes recohecem a existência 

dos clíticos, no entanto não estão suficientemente familiarizados com o seu uso correto, 

sobretudo na posição pós-verbal. Portanto, considerando que a metodologia de 

investigação-ação visa a resolução de problemas identificados, centrei-me inicialmente 

na análise dos desvios apresentados pelo grupo do 1º semestre (investigação) do 2º 

semestre (investigação-ação) que consistia em: i) a avaliação prévia da escrita dos 

aprendentes através do texto produzido em casa (TPC1); ii) a observação dos desvios 

gramaticais que os estudantes apresentaram durante a regência II com os exercícios 

dirigidos à aquisição e/ ou consolidação de conhecimentos relativos aos pronomes átonos; 

iii) a avaliação do trabalho escrito (TPC2); iv) a análise dos textos produzidos no âmbito 

de avaliação final.  

  No que diz respeito ao tema gramatical do meu interesse, este foi introduzido a 

partir da Unidade Didática II através de textos “Queima das fitas na Academia do Porto” 

e “Para ser um bom estudante”, adaptados de acordo com os meus fins, que 

estabeleceram um ponto de partida para a explicação e prática relacionada com os 

pronomes átonos.   

  Em relação às atividades propostas, não foi possível fazer nem a recolha nem a 

análise completa dos dados de toda a turma, uma vez que nem todos os estudantes 

cumpriram as tarefas. Porém, devido ao facto de praticamente todos os estudantes que 

cumpriram as tarefas de escrita propostas terem sido os mesmos que tinham frequentado 

o curso de PLE na FLUP no semestre anterior, para a análise considerei os trabalhos 

produzidos pelos estudantes E4, E7, E13, E14, E15, E19. Aproveitando também os 

textos produzidos pelos mesmos estudantes durante a avaliação final do 1º semestre e 

com o fim de apreciar uma possível evolução no uso dos pronomes átonos pelos 

estudantes mencionados, inclui os respetivos trabalhos na minha análise abrangendo o 

corpus da minha pesquisa. Entre os estudantes cujos trabalhos foram analisados 

encontraram-se: uma estudante (E4) com as LM espanhol e galego, dois estudantes (E7 

de proveniência americana e E14 de proveniência japonesa) nos quais foi notável a 

cliticização da variante PB, outras estudantes japonesas (E13) e (E14) e uma estudante 

com as LM russo e ucraniano.  
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  De exemplo, analisando os trabalhos produzidos pelos estudantes E4, E7, E13, 

E14, E15, E19 durante a avaliação final do 1º e do 2º semestres, percebe-se que a 

tendência do uso incorreto do clítico (a omissão dos pronomes átonos ou o seu abuso) 

segue sendo visível:  

 Ocorrências E4 E7 E13 E14 E15 E19 

 

Trabalho 1 

com o uso correto do clítico * * * * * - * * * * 

com o uso incorreto ou a omissão do clítico - * * * * * *  

 

Trabalho 4 

com o uso correto do clítico * * * * * * * * * * - - 

com o uso incorreto ou a omissão do clítico - * -? * * * 

Tabela 4 – Ocorrências do uso dos clíticos em seis estudantes  

em trabalhos executados durante o exame final do 1º e do 2º semestres 

 

  Conforme apresentado na tabela e analisando todos os trabalhos dos estudantes ao 

longo do ano letivo 2018/ 2019, posso constatar que todos os estudantes têm consciência 

da existência dos clíticos. Mesmo que no nível intermédio de proficiência, em que os 

estudantes se encontram, alguns dos erros observados são esperados e aceites (falta ou 

uso incorreto do pronome de complemento, o redobro do clítico, entre outros), deseja-se 

que, com o aumento do nível de proficiência na LP, estes vão sendo progressivamente 

eliminados. Além disso, em etapas mais avançadas de aprendizagem, seria conveniente 

também, para alguns, optar pela variante da LP que julguem mais apropriada. Para outros 

seria recomendável concentrar a sua atenção nas difereças entre as línguas que são 

próximas à LP, sobretudo nas diferenças da sintaxe, léxico e ortografia).  
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Considerações finais  

O presente estudo tem como o título Especificidades com o uso dos clíticos: estudo de 

caso no nível B de Português Língua Estrangeira e surge como o trabalho do fim do curso 

no âmbito do Mestrado em Português Língua Segunda / Língua Estangeira.   

No que tange ao fenómeno da colocação dos clíticos na LP, no PE, é visível a 

complexidade da questão, que se compreende pela existência de três posições passíveis 

de ocorrer em adjacência verbal: a ênclise, a próclise e a mesóclise; entretanto, devido à 

sua complexidade, este estudo incide mais pormenorizadamente nos dois primeiros casos.  

Destaque-se que as regras relacionadas com os clíticos no PE são por norma difíceis de 

adquirir (e / ou aprender) pelos nativos156 e de aprender para os falantes de outras línguas, 

especialmente para aqueles que têm nas suas LM os clíticos de natureza muito diferente 

(como por exemplo nas línguas eslavas) ou para os falantes cujas LM não os possuem de 

todo (como nas línguas asiáticas, entre outras)157.   

  É também relevante sublinhar prévia experiência da estagiária enquanto estudante 

do curso de PLE na Polónia e na Croácia158 também enquanto professora dos cursos de 

LP do nível A1.1. A2.1. e B1. na Escola de Línguas Ibéricas “Porto Alegre” nos períodos 

entre março a junho 2016 (curso semestral), março a junho 2017 (curso semestral), julho 

(curso intensivo de LP159), em que o uso dos clíticos e as suas dificuldades para os 

estudantes eslavos [aqui: polacos e croatas] foram visíveis em cada mometo do processo 

 

 

156 Veja-se o ponto 2.3. desta parte do relatório intitulado “Tendências de cliticização no português 

contemporâneo”. 

157 Cuesta e Mendes da Luz (1971, p. 493) afirmam que se torna muito difícil para o estrangeiro a colocação 

correta dos pronomes átonos, atendo-se unicamente, como fazem os nativos, às leis da entoação […]. No 

entanto, os portugueses têm também problemas com o uso correto dos clíticos. Brito, Duarte e Matos (2003, 

p. 851) mencionam que as gerações dos portugueses mais jovens têm a tendência para a produção dos 

ênclíticos enquanto à variante padrão exige a próclise. 

158 Bolsa do Programa CEEPUS para Zagreb (Croácia) entre os meses setembro 2016 e fevereiro 2017. 

159 O curso semestral ocorreu com duas turmas do nível A1: 1ª turma O curso anual de PLE está organizado 

em dois semestres independentes de 60 horas letivas cada (duas aulas de 90 minutos por semana). 2ª turma- 

curso intesivo composto por 15 Unidades Didáticas realizadas uma vez por semana com a duração de 135 

minutos cada aula. De forma geral o primeiro semestre nesta Escola de Línguas Escola de Línguas Ibéricas 

“Porto Alegre funciona entre outubro e fevereiro, o segundo semestre entre março e junho. Informação  

disponível em: https://www.portoalegre.pl/oddzialy/oddzial-w-krakowie/kalendarz-kursow/, accedido em: 

19.01.2020. 
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de ensino-aprendizagem. 

  Em relação ao Estágio Pedagógico, este realizou-se no ano letivo 2018/2019 na 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, sendo supervisionado pelo Professor 

Doutor Luís Fernando Sá Fardilha. Embora a estagiária, como mencionado anteriormente, 

tvesse já alguma experiência de ensino de PLE, considera-se que esta investigação foi de 

grande produtividade, dado que lhe foi possível conhecer outra dimensão relativa ao 

ensino e aprendizagem, o que se compreende pelo contato constante com a LP no âmbito 

universitário e extra-universitário, com a consequente e inevitável imersão na sociedade 

e na cultura portuguesas por parte da estagiária e dos estudantes, e também pela 

heretogeneidade dos grupos a lecionar. Neste relatório, procurou-se identificar as 

dificuldades dos estudantes estrangeiros no domínio da colocação pronominal no PE. A 

partir da referida identificação, foram definidas e apresentadas as estratégias e propostas 

didáticas com o intuito de responder aos problemas detetados, visando a superação pelos 

estudantes das suas dificuldades. 

 O Estágio Pedagógico permitiu, ainda, uma útil reflexão (e auto-rreflexão) sobre 

os desafios didáticos específicos que os clíticos respeitam na prática docente em sala de 

aula, o que contribuiu para melhorar tanto o desempenho da estagiária enquanto 

professora, quanto o desempenho e o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes.  

  Considera-se que o tratamento didático dos clíticos e as suas especificidades para, 

sobretudo para os estudantes de PLE neste domínio devem ser ainda mais aprofundados 

em futuros trabalhos. Teria sido interessante recolher, por exemplo, mais textos 

produzidos pelos estudantes estrangeiros ao longo do CAPLE com o fim de completar e 

consolidar as análises, fazê-las mais profundas quanto aos erros que estes cometem ao 

nível do posicionamento dos pronomes clíticos em português na frase e equacionar, caso 

por caso, o porquê do erro, bem como propor mais atividades com o foco neste tema. 

  Para tanto, com o fim de fazer pesquisas mais abrangentes e para realizar um 

trabalho de investigação mais profundo, pretende-se uma investigação sobre as 

dificuldades no uso dos clíticos em estudantes estudantes de PLE em dois casos 

específicos: 1) entre os estudantes universitários da Polónia do primeiro e do segundo ano 

da Licenciatura em Estudos Portugueses; 2) os aprendentes do PB no Brasil. Sublinhe-se 

que esta segunda pesquisa começará a partir de março 2020 no Insitituto de Camões em 

Brasília e também na Embaixada da Polónia nesta mesma cidade. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

FICHA DE DADOS DO ESTUDANTE DE PLE (Português Língua Estrangeira) do  Nível B 

DADOS PESSOAIS 

    1.  Nome         2. País de origem 

    3. Nacionalidade/s 

 

    4. Sexo     

    F    □           M □  

        5. Estado Civil       6. Idade 

 7. Profissão/Ocupação 

 

8. Nível de estudos 9. Tempo de residência em Portugal 

          10. Motivo pelo qual se encontra em Portugal (Assinale com um X): 

 □     Motivo laboral               □     Família portuguesa                       □     Parelha 

portuguesa 

 □     Continuação de estudos (e.g. mestrado)                                □     Erasmus 

DADOS LINGUÍSTICOS 

11. Língua/s Materna/s 

 

16. Se respondeu “sim” ao ponto 16. 

complete este espaço 

Língua da/s outra/s pessoa/s         Língua que usam 

para  se comunicar 

●     …                        → ● 

●     …                        → ● 

  ●     …                        → ● 

12. Tempo que estuda português 

 

  13. Frequentou anteriormente o  curso de      

português na FLUP? 

14. Se respondeu “não” ao ponto 

especifique onde aprendeu português. 

 

17. Que variante de português aprendeu? 

15. Fala com pessoas de outra língua? 

 

18. Por que está a frequentar o curso de PLE? 

 

19. Quais são as maiores dificuldades que tem na aprendizagem da língua portuguesa? 

(especifique com exemplos) 
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Anexo 4 

Gráficos 1 e 2 

Gráfico 1- domínio de outras L2 pelos estudantes do 1º semestre 

(outra/s língua/s que fala sem ser a/s materna/s) 

 

Gráfico 2- domínio de outras L2 pelos estudantes do 2º semestre  

(outra/s língua/s que fala sem ser a/s materna/s) 
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Anexo 5 

Tabelas 1 e 2 

1.vocabulário e as frases dos verbos 2. construção das frases 

com tempo, produção de 

texto e a conjugação, 

gramática, e audio 

3. tenho as dificuldades 

com a produção oral 

4. a diferença entre o PPS e pretérito 

imperfeiro 

artigo, pronome pessoal, todas as 

gramáticas do portugues são muito 

diferentes do japonês e especialmente 

tempo verbal é difícil 

5. a dificuldade com a 

mistura enntre o português 

e o espanhol; dificuldade 

para melhorar a expressão 

oral e a pronúncia de sons 

que não são próprios em 

espanhol 

6.  conjugação dos 

verbos, gramática, 

escrever 

7. a pesar do facto que sou italiano e 

que portanto para mim a lingua 

portuguesa resulta ser mais facil, as 

maiores dificuldades econtram se 

acima de tudo na pronúncia das 

palavras. Também difícil é prever para 

aquelas palavras a na comparação 

como italiano, o sexo muda           

il viaggio- a viagem 

8. vocabulário, gramática, 

produção oral, escrever 

9. a medida que aumente 

o nível aumente a 

<ininteligível> da língua 

que tem regras 

gamaticais muito 

difíceis para utilizar 

10. Eu não tenho a oportunidade para 

falar com os falates ativos porque é 

difícil encontrar uma pessoa que tem 

paciencia de comunicar com os 

estrangeiros que nao falam bem a 

lingua 

11. Não é difícil pra 

aprender as conjugações 

mas é difícil para usar e é 

uma confusão entre as 

partes gramaticais 

12. Confusão com o 

espanhol: tenho/tengo, 

acá/cá, a pronúncia 

13.  Tempos verbais 14.  Acentuação (à, às, o, 

para, para 

a/para),vocabulário, 

conjugações, ortografia 

15. As maiores 

dificuldades que sinto 

me na aprendizagem da 

lingua portuguesa por ex 

audições e discurso 

direto e indireto 

Tabela 1– Maiores dificuldades na aprendizagem da LP –  

respostas dos estudantes do 1º semestre (grafia original) 

 



 

110 

 

 

1. Muitas gramáticas para compreender 2. Fonética é muito 

diferente da minha línuga 

materna 

3. A gramática 

(infinitivo pessoal, 

conjuntivo, preposições) 

4. Questões gramaticais 5. Conjugação dos verbos e 

quando se usa 

6. Entender o que os 

portugueses dissem, 

quando falam 

rapidamente 

7. A pronuncia, os verbos 8. Gramática e falar uma 

frase complicada e 

complexa 

9. Fluencia- preciso de 

oportunidade de falar 

em me preoccupar com 

faltas 

–escutar – quando ha 

muitas pessoas em 

grupo é muito difficil 

accompanhar 

10. Articulo, a diferença entre o 

pretérito perfeito e o pretérito 

imperfeito, o pronome pessoal 

todas as gramáticas do portugues são 

muito diferentes do japonês e 

especialmente tempo verbal é difícil 

11. Gramática (conjuntivo, 

verbos reflexivos...) 

-vocabularios, 

compreensão 

12.  Tempos verbais 

13. Falta de resposta 

 

14.  Falta de resposta 15. Falta de resposta 

 

Tabela 2 – Maiores dificuldades na aprendizagem da LP – 

respostas dos estudantes do 2º semestre  (grafia original) 
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Anexo 6 
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Anexo 7 

V. Escreva um texto (200-250 palavras) em que descreva a situação da imprensa 

hoje em dia no seu país. Não se esqueça de mencionar aspetos como: jornais 

mais populares e temáticas que abordam; número de leitores; liberdade de 

imprensa; quem lê; jornais on-line, os tabloides, etc... 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

NOME: ________________________________________________ 
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Anexo 8 

A vida académica em Portugal- A Queima das Fitas da Academia do Porto 

QUEIMA DAS FITAS NA ACADEMIA DO PORTO 

Ao contrário do que se pensa, a Queima das Fitas 

no Porto não é muito mais recente que a de Coimbra. 

Aliás, já anteriormente a 1920 os finalistas de Medicina 

faziam a chamada "Festa da Pasta". Deduz-se, 

portanto, que por esta altura já existia uma festa 

tradicionalmente académica que consistia na passagem 

da Pasta dos que finalizavam a vida académica e o seu curso para aqueles que chegavam a 

essa reta final. Esta atividade, que no início se cingia apenas à Faculdade de Medicina, com o 

passar dos anos acabou por tomar uma relevância tal que outras Faculdades  aderiram. Eis, 

pois, preto no branco, confirmada a individualidade das Tradições Académicas Portuenses! 

Está registado um pedaço importante de história, em que, numa quase impercetível transição, 

os termos ”Festa da Pasta” e ”Queima das Fitas” se usam como sinónimos. Em 1945, deixa-se 

definitivamente de utilizar o termo ”Festa da Pasta” e passa-se a falar na ”já tradicional” festa 

da ”Queima das Fitas” o que é comprovado pela edição do ”O Primeiro de Janeiro” de 19 de 

maio de 1945.  Está visto que não se pode falar numa primeira ”Queima das Fitas” do Porto, 

mas sim dizer que é a partir desta altura (e não de um ou outro ano) que esta assume os 

contornos mais atuais. As raízes da Queima, contudo, remontam a uma data anterior a 1920, 

mais precisamente à ”Festa da Pasta”. 

     Numa evolução normal, a Queima processa-se com toda a naturalidade até 1971. Em 

Coimbra, no entanto, esta desaparece em 1969, ano em que é decretado o ”Luto Negro”. No 

Porto, continua-se a gozar a alegria suprema da semana da ”Queima” até 1971, ano em que 

surgem maiores contestações e esta deixa de se realizar até 1978. No ano seguinte, vencidos 

os receios sentidos por muita gente, realiza-se uma Queima mais alargada. Surgem duas 

comissões organizadoras, uma que congregava elementos da FCUP, FPCEUP, FEP, FCNAUP 

e do ISCAP, que apresentou a ideia da ”Semana da Academia” e uma outra, composta por 

elementos da FEUP, FMUP, FFUP, FMDUP e  ICBAS que formavam a comissão intitulada de 

”Secretariado da Queima das Fitas Tradicional”. Só a últimasingrou.A primeira acabou por se 

afundar com os  organizadores, ”nos pantanais do sectarismo político”.                                   

     Adaptado de: http://www.praxeporto.com/p/queima-das-fitas.html 
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Anexo 9 

A 

C. GRAMÁTICA 

 

Colocação pronominal 

ÉNCLISE 

 

Repare nas frases seguintes: 

  

          * Em 1945, deixa-se definitivamente de utilizar o termo "Festa da Pasta" e passa-se 

             a falar na á tradicional" festa da "Queima das Fitas", comprovado pela edição do  

             "O Primeiro de Janeiro" de 19 de maio de 1945. 

          * Numa evolução normal, a Queima processa-se com toda a naturalidade até 1971. 

          * No ano seguinte, vencidos os receios sentidos por muita gente, realiza-se uma Queima 

               mais alargada. 

 

 

VEJA! 

➢ Os pronomes pessoais átonos (reflexos, de Complemento Direto e de 

Complemento Indireto) usam-se em posição pós-verbal (ênclise) nas orações 

simples ou coordenadas afirmativas. 

PRÓCLISE 

 

Repare nas frases seguintes: 

 

          * Está visto que não se pode falar numa primeira ”Queima das Fitas” do Porto, 
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           mas sim dizer que é a partir desta altura esta assume os contornos mais atuais. 

          * Esta atividade, que no início se cingia apenas à Faculdade de Medicina,  

          com o passar dos anos acabou por tomar uma relevância tal, que outras  

          Faculdades aderiram. 

            * Ao contrário do que se pensa, a ”Queima das Fitas” do Porto não é  

          muito mais recente do que a de Coimbra. 

 

 

VEJA! 

➢  O pronome na posição pré-verbal (próclise) usa-se:  

          I. Quando a frase é negativa ou existem nela palavras/ expressões de sentido 

negativo antes do verbo.  

       II. Em orações subordinadas (introduzidas por conjunções/ locuções 

subordinativas ou pronomes relativos). 

 

          III. Com alguns advérbios quando se encontram antes do verbo (aqui, 

também, talvez, sempre, já, ainda, …). 

 

          IV. Com alguns quantificadores e pronomes indefinitos quando colocados 

antes do verbo (pouco, alguém, algum, muito, ninguém, …). 

 

          V. Com frases interrogativas introduzidas por pronomes interrogativos 

(quem, qual, quais, quando, quanto, …). 
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Anexo 10 

IV. Ser um bom estudante é mais do que simplesmente tirar boas notas. Saber 

estudar pode garantir uma vaga na faculdade, uma bolsa de estudos e ajudá-lo 

a compreender qualquer assunto com mais facilidade. 

Leia estes conselhos que pretendem ajudar qualquer estudante a tirar nota 20 e 

coloque os verbos indicados na forma correta. 

 

Para ser um estudante perfeito:   

1. __________ (preparar-se) para o dia, portanto 

__________ (arrumar) tudo todas as noites. De 

manhã, antes de pensar em sair de casa, __________ 

(verificar) se __________ (levar) todo o material 

básico do dia: livros, cadernos, apontamentos, 

estojo, lápis, borracha. Não __________ (esquecer-se) 

de nada! 

2. __________ (organizar-se) bem.  __________ (ter) 

uma pasta para cada matéria. Para facilitar os 

estudos e perder menos tempo à procura do que 

__________ (precisar), __________ (utilizar) um esquema de cores e etiquetas. 

3. __________ (prestar) atenção e __________  (participar) nas aulas. 

4. Não __________ (distrair-se) durante a aula. __________ (olhar) para o professor, 

__________ (esforçar-se) para manter o foco constante durante a aula. 

5. __________ (estudar) produtivamente. O saber estudar é um fator imprescindível para 

aprender qualquer assunto, por isso __________ (livrar-se) de todas as coisas que podem 

__________ (distrair, você) como telemóveis, televisão, Facebook, a música alta, etc.  

O ambiente do estudo deve ser calmo e tranquilo. 

6.  __________ (fazer) uma pausa curta durante o estudo; 15 minutos a cada uma hora de 

trabalho e caso não __________ (conseguir) focalizar-se mais, não __________ (desesperar-

se). __________ (dar) descansar ao seu cérebro. 

     7. __________ (sublinhar) os conceitos mais complexos para  facilitar mais a aprendizagem.   

8. Em período de exames, __________ (começar) a estudar com antecedência. O seu tempo 

é escasso, portanto não __________ (desperdiçar / o tempo). 

9. __________ (fazer) os trabalhos de casa. __________ (usar) o seu tempo livre para fazer 

as suas tarefas. Nunca __________ (deixar / as tarefas) para a última hora. 

10. _________________ (esforçar-se) sempre. 
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Propostas de resolução 

IV. Ser um bom estudante é mais do que simplesmente tirar boas notas. Saber 

estudar pode garantir uma vaga na faculdade, uma bolsa de estudos e ajudá-lo 

a compreender qualquer assunto com mais facilidade. 

Leia estes conselhos que pretendem ajudar qualquer estudante a tirar nota 20 e 

coloque os verbos indicados na forma correta. 

Para ser um estudante perfeito:   

 

1. Prepare-se para o dia, portanto arrume tudo 

todas as noites. De manhã, antes de pensar em 

sair de casa, verifique se leva todo o material 

básico do dia: livros, cadernos, apontamentos, 

estojo, lápis, borracha. Não se esqueça de nada! 

2. Organize-se bem. Tenha uma pasta para cada 

matéria. Para facilitar os estudos, sem perder 

menos tempo à procura do que precisa, utilize um 
esquema de cores e etiquetas. 

3. Preste atenção e participe nas aulas. 

4. Não se distraia durante a aula. Olhe para o 

professor, esforce-se para manter o foco constante durante a aula. 

5. Estude produtivamente. O saber estudar é um fator imprescindível para aprender qualquer 

assunto, por isso livre-se de todas as coisas que podem distraí-lo/ que o podem distrair 160como 

telemóveis, televisão, Facebook, a música alta, etc. O ambiente do estudo deve ser calmo e 

tranquilo. 

6.  Faça uma pausa curta durante o estudo; 15 minutos a cada uma hora de trabalho e caso não 

consiga focalizar-se mais, não se desespere. Dê descanso ao seu cérebro. 

7. Sublinhe os conceitos mais complexos para facilitar mais a aprendizagem. 

8. Em período de exames, comece a estudar com antecedência. O seu tempo é escasso, portanto 
não o desperdice. 

9. Faça os trabalhos de casa. Use o seu tempo livre para fazer as suas tarefas. Nunca as deixe 

para a última hora. 

10. Esforce-se sempre. 

 

 

160 A oração é semelhante à que referimos no ponto 4.1.1. Embora esta oração seja subordinada devido à 

conjunção subordinativa que, neste caso são admitidas duas possibilidades de resposta devido ao verbo 

semiauxiliar modal: poder. 
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Anexo 11 

 

A. PROUÇÃO ESCRITA 

 

 

I. Reescreva o texto «Para ser um estudante perfeito» que você completou 

anteriormente , mas agora dando conselhos para ajudar qualquer estudante a 

NÃO ser um estudante perfeito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo 12 

B. GRAMÁTICA 

 

 

II. Complete as frases colocando os clíticos na posição correta. 

a) Acho que a Maria ___ ama ___ (a mim), ou pelo menos gosta de mim, ___ vai  

___ (a mim) oferecer um presente, e vai sair comigo. 

b) A situação que acabou de ___ descrever ___ é inédita, e o juiz ___ vai___ 

prestar a devida atenção. 

c) Ela ___ ofereceu ___ (a si própria) uma viagem a Lisboa. 

d) ___ diz ___ que vai chover amanhã. 

e) Nada ___ agrada ___ (a mim) nesta loja: as camas, os sofás e os tecidos. 

f) A Expo 98 ___ revelou___ um sucesso tanto ao nível da qualidade como da 

quantidade. 

g) Tudo ___ deprime ___ (a mim) e já nada ___ interessa___ (a mim): nem o amor, 

nem a justiça, nem a honestidade. 

h) Os dois soldados valentes ___ ofereceram ___ como voluntários para a missão. 

i) Todas as situações que mencionaste são muito significativas e tenho a certeza 

que o juiz ___ vai ___ (as situações) considerar atentamente. 

j) ___ vendo ___ (a ti) isto por trinta euros. 
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Propostas de resolução esperadas 

 

II. Complete as frases colocando os clíticos na posição correta. 

a)  Acho que a Maria me ama, ou pelo menos gosta de mim, me vai oferecer um 

presente, e vai sair comigo.  (898) 

b) A situação que acabou de se descrever é inédita, e o juiz vai-lhe prestar a 

devida atenção. 

c) Ela ofereceu-se uma viagem a Paris. (898) 

d) Diz-se que vai chover amanhã. (908) 

e)  Nada me agrada nesta loja: as camas, os sofás e os tecidos. (895) 

f) A Expo 98 revelou-se um sucesso tanto ao nível da qualidade  como da 

quantidade. (910) 

g) Tudo me deprime (895) e já nada me interessa: nem o amor, nem a justiça, nem 

a honestidade. 

h) Os dois soldados valentes ofereceram-se para a missão. (894) 

i) Todas as situações que mencionaste são muito significativas e tenho a certeza 

que o juiz as vai considerar atentamente. (711) 

j) Vendo-te isto por trinta euros. (892) 

 

Fonte:  Raposo, P. et al (2013) Gramática do Português, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Anexo 13 

E. TRABALHO PARA CASA- PRODUÇÃO ESCRITA 

 

“É fazer de si mesmo um novo ser; um ser que deve ver a vida como se fosse um livro,  

em que cada página deve ser decifrada. Decifrada e nunca mais esquecida” 

 

VI. Em Portugal, ao longo de cada ano letivo há um vasto leque de tradições 

académicas:  a Latada, a Queima das Fitas, a Bênção das Pastas, o Cortejo 

Académico, a Serenata Monumental, entre outras. 

Escolha um dos temas que lhe são apresentados abaixo e escreva um texto 

(máximo de 350 palavras). 

1. No seu país também há tradições e costumes próprios dos estudantes 

universitários? Quais são? Quando ocorrem? Onde se realizam? Quem 

participa? ... 

2. É provável que tenha assistido a alguma(s) das tradições académicas em 

Portugal. Descreva-a(s) e dê a sua opinião sobre o modo como os estudantes 

portugueses vivem a sua passagem pela universidade. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

NOME: ________________________________________________   
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Anexo 14 

 

 

 

 

José Luandino Vieira (1935- ) 

  A fala de Zeca era cautelosa, mansa, Nga* Xíxi levantou os olhos cheios de lágrimas 

do fumo da lenha molhada. 

— Vamos comer é o quê? Fome é muita, vavó! De manhã não me deste meu matete. Ontem 
pedi jantar, nada! Não posso viver assim... 

Vavó Xíxi abanou a cabeça com devagar. A cara dela, magra e chupada de muitos cacimbos, 
adiantou ficar com aquele feitio que as pessoas tinham receio, ia sair quissemo, ia sair 
quissende, vavó tinha fama... 

— Sukua! 

Então, você, menino, não tens mas é vergonha?... Ontem não te disse dinheiro ‘cabou? Não 
disse para o menino aceitar serviço mesmo de criado? 

Não lhe avisei? Diz só: não lhe avisei?... 

— Mas, vavó!... Vê ainda!... 

Trabalho estou procurar todos os dias. Na Baixa ando, ando, ando — nada! No musseque... 

- Cala-te a boca! Você pensa que eu não lhe conheço, enh? Pensa? Está bom, está bom, mas 
quem lhe cozinhou fui eu, não é!? 

Tinha levantado, parecia as palavras punham-lhe mais força e juventude e ficou parada na 
frente do neto. A cabeça grande do menino toda encolhida, via-se ele estava procurar ainda 
uma desculpa melhor que todas desses dias, sempre que vavó adiantava xingar-lhe de 
mangonheiro ou suinguista, só pensava em bailes e nem respeito mesmo no pai, longe, na 
prisão, ninguém mais que ganhava para a cubata, como é iam viver, agora que lhe 
despediram na bomba de gasolina porque você dormia tarde, menino?... 

 

 

* VOCABULÁRIO:  
cacimbo- período de tempo que corresponde à época seca do ano; bruma, névoa, orvalho. 

matete- papa de farinha de milho ou mandioca; mingau. 

musseque- bairro, de construções precárias, nos arredores de uma cidade, onde habitam os moradores menos favorecidos 

nga- forma abreviada de dizer Ngana, senhora. 

quissemo- zombaria 

quissende- repreensão; ato de não aceitação; recusa. 

sukua- expressão de admiração ou raiva. 

xingar- agredir com palavras ofensivas. 
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Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) 

FAVELÁRIO NACIONAL 

 

Quem sou eu para te cantar, favela, 

que cantas em mim e para ninguém 

a noite inteira de sexta-feira 

e a noite inteira de sábado 

e nos desconheces, como igualmente não te conhecemos? 

Sei apenas do teu mau cheiro: 

baixou em mim na viração, 

direto, rápido, telegrama nasal 

anunciando morte... melhor, tua vida. 

... 

Aqui só vive gente, bicho nenhum 

tem essa coragem. 

... 

Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer, 

medo só de te sentir, encravada 

favela, erisipela, mal-do-monte 

na coxa flava do Rio de Janeiro. 

 

Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver 

nem de tua manha nem de teu olhar. 

Medo de que sintas como sou culpado 

e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade. 

Custa ser irmão, 

custa abandonar nossos privilégios 

e traçar a planta 

da justa igualdade. 

Somos desiguais 

e queremos ser 

sempre desiguais. 

E queremos ser 

bonzinhos benévolos 

comedidamente 

sociologicamente 

mui bem comportados. 
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Mas, favela, ciao, 

que este nosso papo 

está ficando tão desagradável. 

Vês que perdi o tom e a empáfia do começo?                                             

 

 

 

 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) 

Digo: 

«Lisboa» 

Quando atravesso - vinda do sul - o rio 

E a cidade a que chego abre-se como se do seu nome nascesse 

Abre-se e ergue-se em sua extensão nocturna 

Em seu longo luzir de azul e rio 

Em seu corpo amontoado de colinas - 

Vejo-a melhor porque a digo 

Tudo se mostra melhor porque digo 

Tudo mostra melhor o seu estar e a sua carência 

Porque digo 

Lisboa com seu nome de ser e de não-ser 

Com seus meandros de espanto insónia e lata 

E seu secreto rebrilhar de coisa de teatro 

Seu conivente sorrir de intriga e máscara 

Enquanto o largo mar a Ocidente se dilata 

Lisboa oscilando como uma grande barca 

Lisboa cruelmente construída ao longo da sua própria ausência 

Digo o nome da cidade 

- Digo para ver 

            ”Navegações”, 1983 



 

127 

Anexo 15 

                                              

A. COMPREENSÃO DA ESCRITA 

 

I. Leia os textos de autores do Mundo da Lusofonia e preencha a tabela 

 

Autor/-a 

 

 

país 

Caraterísticas desta variante  

da língua portuguesa  

(vocabulário, sintaxe, etc.) 

 

José Luandino Vieira 

  

- 

- 

- 

- 

- 

 

Carlos Drummond de Andrade 

  

- 

- 

- 

- 

- 

 

Sophia de Mello Breyner 
Andresen 

  

- 

- 

- 

- 

- 
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Propostas de resolução esperadas 

 

Autor/-a 

 

país 

Caraterísticas desta variante da língua 
portuguesa  

(vocabulário, sintaxe, etc.) 

 

José Luandino Vieira 

 

 Angola 
(Luanda) 

– vocabulário 

     a) nomes próprios e a tipografia típica 
para Angola:  nga; b) palavras tomadas do 
kimbundu incluídas na atualidade do PA: 
cacimbo, mangonheiro, musseque, quissemo, 
quissende, xingar;     c) exclamações: Sukua’! 

– sintaxe do PA diferente do de PE: 

     a) inversões das frases: Vamos comer é 
o quê? Fome é muita, vavó;  

b) falta de concordância nas formas de 

tratamento e o uso frequente da 3ª pessoa em 

vez da 2ª pessoa nas formas de tratamento: 

i. Então, você, menino, não tens mas é 

vergonha?... Ontem não te disse dinheiro 

‘cabou? Não disse para o menino aceitar 

serviço mesmo de criado? 

ii. Cala-te a boca! Você pensa que eu não lhe 

conheço, enh? Pensa? Está bom, está bom, mas 

quem lhe cozinhou fui eu, não é!? 

c) abundância do pronome pessoal “lhe” 
(do CI) enquanto o padrão europeu exige 
CD: 

i. Não lhe avisei? Diz só: não lhe avisei?... 

ii. Tinha levantado, parecia as palavras 
punham-lhe mais força e juventude e ficou 
parada na frente do neto. 

d) supressão da preposição “a” em 
complexos verbais: Trabalho estou procurar 
todos os dias. 

– palavras estruturas “abrasileiradas”: 

  a) meu em vez de o meu: De manhã não me 
deste meu matete. 

     b) vavó em vez de avó 
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Carlos Drummond 
de Andrade 

 

Brasil 

– vocabulário típico do Brasil: a gente (no 
sentido de nós), bonzinho; Aqui só vive gente, 
bicho nenhum tem essa coragem. 

– vocabulário relacionado com a realidade 
brasileira: favela, Rio de Janeiro, revólver 

– morfosintaxe: está ficando 

– estruturas “abrasileiradas”: teu (PB) em 
vez de o teu (PE) 

          * Medo: não de tua lâmina nem de teu 
revólver nem de tua manha nem de teu olhar. 

Sophia de Mello 
Breyner Andresen 

Portugal – colocação pronominal (ênclise): 

i. E a cidade a que chego abre-se como se do seu 
nome nascesse; abre-se e ergue-se em sua 
extensão nocturna. 

ii. Vejo-a melhor porque a digo. 

– colocação pronominal (próclise): 

i. Tudo se mostra melhor porque digo; Tudo 
mostra melhor o seu estar e a sua carência. 

ii. Enquanto o largo mar a Ocidente se dilata. 
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Anexo 16                                        

B. GRAMÁTICA 

II. Transforme as frases, substituindo o discurso direto pelo discurso indireto. 

a)  Zeca: O que é que vamos comer? Tenho muita fome, vavó! De manhã não me deste 

meu matete. Ontem pedi jantar, nada! Não posso viver assim... 

1) Zeca pergunta à avó ________________________________________, afirma que 

___________________________ lembrando que ____________________________________ 

____________________________ e que ontem ________________________________. Além 

disso, queixa-se que não _______________________________________________________. 

2) Ontem Zeca perguntou à avó _______________________________________,  afirmou 

que ______________________________________________________ tendo lembrado que 

_______________________________________________ e que  __________________. Além 

disso, queixou-se que não ______________________________________________________. 

 

b)  Carlos Drummond de Andrade (dirigindo-se à favela): Quem sou eu para te 

cantar? Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer. 

1) Carlos Drummond de Andrade interroga-se _____________________________ 

_________________________ e admite ___________________________________________ . 

2) Carlos Drummond de Andrade interrogou-se _______________________________ e 

admitiu _____________________________________________________________________. 

 

c) Sophia de Mello Breyner Andresen: Quando atravesso o rio, digo: «Lisboa»; e a 

cidade a que chego abre-se como se nascesse do seu nome, abre-se e ergue-se em sua 

extensão nocturna. 

1) Sophia de Mello Breyner Andresen declara que _________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

2) Sophia de Mello Breyner Andresen declarou que _________________________ 

____________________________________________________________________________ .    
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Propostas de resolução  

B. GRAMÁTICA 

 

II. Transforme as frases, passando o discurso direto para discurso indireto. 

a)  Zeca: O que é quê vamos comer? Tenho muita fome, vavó! De manhã não me deste 

meu matete. Ontem pedi jantar, nada! Não posso viver assim... 

Zeca pergunta à avó  o quê vão comer. Afirma que tem muita fome lembrando 

que de manhã a avó/ela não lhe deu o matete dele/ o seu matete e que ontem 

pediu/tinha pedido (o) jantar e nada. Além disso, queixa-se que não pode viver 

(mais) assim.   

Ontem Zeca perguntou à avó o quê iam comer. Afirmou que tinha muita fome 

tendo lembrado que de manhã a avó  não lhe tinha dado o matete dele e que no 

dia anterior ele tinha pedido o jantar e nada. Além disso, queixou-se que não 

podia viver mais assim. 

 

b)  Carlos Drummond de Andrade (dirigindo-se à favela): Quem sou eu para te 

cantar? Tenho medo. Medo de ti, sem te conhecer. 

Carlos Drummond de Andrade interroga-se  que quem é ele para a cantar e 

admite que tem medo/ ter medo, medo dela sem a conhecer. 

Carlos Drummond de Andrade interrogou-se que quem era ele para a cantar  e 

admitiu  que tinha medo/ de ter tido medo, medo dela sem a conhecer/ter 

conhecido. 

 

c) Sophia de Mello Breyner Andresen: Quando atravesso o rio, digo: «Lisboa»; e a 

cidade a que chego, abre-se como se nascesse do seu nome, abre-se e ergue-se em sua 

extensão nocturna. 

Sophia de Mello Breyner Andresen declara que quando atravessa o rio diz 

«Lisboa»; e a cidade a que chega, abre-se como se nascesse do seu nome abre-se 

e ergue-se em sua extensão nocturna . 

Sophia de Mello Breyner Andresen declarou que quando atravessava o rio, dizia 

«Lisboa»; e a cidade a que chegava, abria-se como se nascesse/tivesse nascido do 

seu nome, abria-se e erguia-se em sua extensão nocturna. 
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Anexo 17 
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Anexo 18 

Estudante 4 

Trabalho 1 
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Anexo 19 

Estudante 7 

Trabalho 1 
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Anexo 20 

Estudante 13 

Trabalho 1
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Anexo 21 

Estudante 14 

Trabalho 1
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Anexo 22 

Estudante 15 

Trabalho 1
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Anexo 23 

Estudante 19 

Trabalho 1
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Anexo 24 

Estudante 7 

Trabalho 2 
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Anexo 25 

Estudante 15 

Trabalho 2 
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Anexo 26 

Estudante 4 

Trabalho 4 
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Anexo 27 

Estudante 7 

Trabalho 4 
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Anexo 28 

Estudante 13 

Trabalho 4 
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Anexo 29 

Estudante 14 

Trabalho 4 
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Anexo 30 

Estudante 15 

Trabalho 4 
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Anexo 31 

Estudante 19 

Trabalho 4
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Anexo 32 

Estudante 4 

(grafia original) 

Tabela 1 – Exercícios na sala de aula – Erros observados 

 Unidade Didática II Unidade Didática III 

 

Unidade Letiva I (reg. 3) Unidade Letiva II (reg. 4) Unidade Letiva I (reg. 5) 

 

 

 

 

 

erros 

observados 

 

 

i. Uso da próclise quando o padrão exige a ênclise: 

Para ser um estudante perfeito, se prepara para o 

dia.  

 

ii. Falta ou uso incorreto do pronome de  

complemento direto: 

1) O saber estudar é um fator imprescindível para 

aprender qualquer assunto, por isso se livre de todas 

as coisas que podem distrair você como telemóveis, 

televisão, Facebook, a música alta, etc. 

2) O seu tempo é escasso, portanto não desperdice 

o tempo.  

3) Use o seu tempo livre para fazer as suas tarefas. 

Nunca deixe as tarefas para última hora.  

 

 

i. Uso da próclise quando o padrão 

exige a ênclise: 

Os dois soldados valentes se 

ofereceram como voluntários para a 

missão. 

 

ii. Uso da ênclise enquanto o padrão 

exige a próclise:  

Acho que a Maria me ama, ou pelo 

menos gosta de mim, vai oferecer-me 

um presente, e vai sair comigo. 

 

i. Uso da ênclise quando o padrão exige a próclise 

e uso incorreto do pronome pessoal de 

complemento direto (redobro do clítico): 

 

1) Carlos Drummond de Andrade interroga-se  

que quem é ele para cantarlle a ela e admite que 

tem medo/ ter medo, medo dela sem conhece-la. 

2) Carlos Drummond de Andrade interrogou-se 

que quem era ele para cantarlle a ela e admitiu  que 

tinha medo/ de ter tido medo, medo dela sem 

conhecela. 
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autocorreção 

Autocorreção parcial ocorreu em casos:  

ii. 1)161, ii. 2)162, ii. 3)163 

Autocorreção total ocorreu em: i. 

Autocorreção ocorreu  

em todos os casos 

Não houve casos de autocorreção 

 

heterocorreção Heterocorreção parcial ocorreu em:  

ii. 1), ii. 2), ii. 3) 

Não houve casos de heterocorreção Heterocorreção ocorreu em todos os casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 A estudante corrigiu esta frase para: O saber estudar é um fator imprescindível para aprender qualquer assunto, por isso livre-se de todas as coisas que podem distrair 

você como telemóveis, televisão, Facebook, a música alta, etc. 

162 A estudante corrigiu a frase para: O seu tempo é escasso, portanto não desperdice-lo. 

163 A estudante corrigiu esta frase para: Nunca deixe-llas para a última hora. 
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Tabela 2 – Trabalhos escritos  

 Trabalho 1 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 1º 

semestre] 

Trabalho 2 (TPC 1) 

[trabalho correspondente 

à 7ª UL do 2º semestre] 

Trabalho 4 – exame escrito 

[trabalho correspondente  à 29ª UL do 2º 

semestre] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocorrências 

com o uso 

correto  

do clítico 

i. Uso correto da ênclise: 

1) É preciso mudar a ideia de trabalho e adapta-la 

o mundo que vem, o mundo onde a informatica 

tem um papel tão importante. 

 

Correção do professor: 

= É preciso mudar a ideia de trabalho e adaptá-la 

o mundo que vem, (o) mundo onde/em que a 

informática tem um papel tão importante. 

 

 

 

 

 

Neste trabalho não houve casos 

De uso dos clíticos  

i. Uso correto da próclise: 

1) Fico muito surpreendida e muito contenta  

com que a empresa gostasse tanto do meu 

trabalho e me premie desta forma. 

 

Correção do professor: 

= Fico muito surpreendida e muito contente  por 

a empresa gostar tanto do meu trabalho e me 

premeie desta forma. 

 

2) Como não sei o dinheiro que eles querem 

gastar, vou fazer algumas sugestiões para que 

poidam escolher a que mais se adate ao seu 

orzamento. 

Correção do professor: 

Como não sei o dinheiro que eles querem 

gastar, vou fazer algumas sugestões para que 

possam escolher a que mais se adapte ao seu 

orçamento. 

 

3) Espero que me contes o que é que opinam na 

empresa das minhas ideias. 
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Correção do professor: 

= Espero que me contes o que é que dizem na 

empresa das minhas ideias. 

Ocorrências 

com o uso 

incorreto  

do clítico 

 

Não houve casos de uso erróneo dos clíticos 

 

Não houve casos de uso erróneo dos clíticos 
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 Anexo 33 

Estudante 7 

(grafia original) 

Tabela 1 – Exercícios na sala de aula – Erros observados 

 Unidade Didática II Unidade Didática III 

 

Unidade Letiva I (reg. 3) Unidade Letiva II (reg. 4) Unidade Letiva I (reg. 5) 

 

 

 

 

 

erros  

observados 

i. Uso da próclise quando o padrão exige a ênclise: 

O saber estudar é um fator imprescindível para 

aprender qualquer assunto, por isso se livre de todas 

as coisas [...]. 

 

 

ii. Falta ou uso incorreto do pronome de 

complemento direto: 

1) O saber estudar é um fator imprescindível para 

qualquer assunto, por isso [...] de todas as coisas que 

podem distrair você como: telemóveis, televisão, 

Facebook, a música alta, etc.  

i. Uso da próclise quando o padrão 

exige a ênclise:  

1) Se esqueça de nada! 

2) Se distraia durante a aula. 

3) Faz uma pausa durante o estudo, 30 

minutos a cada uma hora de trabalho e 

caso consiga focalizar-se mais, se 

desespere. 

4) Se diz que vai chover. 

 

ii. Falta ou uso incorreto de pronome de 

complemento direto: 

1) O seu tempo é escasso, portanto 

desperdice (o tempo). 

2) Acho que a Maria ama a mim, ou 

pelo menos gosta de mim, vai a mim 

i. Falta ou uso incorreto do pronome de 

complemento direto: 

1) [O Zeca] Afirma que tem muita fome 

lembrando que de manhã a avó não deu o matete 

e que ontem pediu jantar e nada. 

2) [O Zeca] Afirmou que tinha muita fome tendo 

lembrado que de manhã a avó não deu o matete e 

que ontem ele pediu o jantar e nada. 

3) Carlos Drummond de Andrade interroga-se 

quem é ele para te cantar e admite que tem medo 

sem te conhecer. 
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2) O seu tempo é escasso, portanto não desperdice 

?164.  

3) Use o seu tempo livre para fazer as suas tarefas. 

Nunca deixa ?165 para a última hora. 

oferecer um presente, e vai sair 

comigo.  

3) Ela ofereceu a si própria uma 

viagem a Lisboa.  

4) Todas as situações que mencionaste, 

são muito significativas e tenho a certeza 

que o juiz vai prestar a devida atenção.  

autocorreção Autocorreção ocorreu em todos os casos 

heterocorreção Não houve casos de heterocorreção 

 

 

 

 

 

 

 

164 Nesta frase  o estudante colocou o interrogativo devido à dúvida que tinha sobre o uso correto do pronome (para não repetir o sujeito do SN [tempo]) e não quanto ao 

posicionamento do clítico.  

165 Nesta frase o estudante colocou o interrogativo devido à dúvida que tinha sobre o uso do pronome [que corresponde a as tarefas] e não na questão de posicionamento 

do clítico. 
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Tabela 2 – Trabalhos escritos 

 

 

Trabalho 1 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 1º semestre] 

Trabalho 2 (TPC 1) 

[trabalho correspondente 

à 7ª UL do 2º semestre] 

Trabalho 4 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 2º semestre] 

Ocorrências 

com o uso 

correto do 

clítico 

 

Não houve casos de uso correto dos clíticos. 

i. Uso correto da ênclise: 

A imprensa encontrou os fatos, 

relatou-os, e a país respondeu. 

i. Uso correto da ênclise: 

Espero que isso seja bom, mas diz-me se houver 

problema. 

 

 

 

Ocorrências 

com o uso 

incorreto  

do clítico 

 

 

 

i. Falta da forma impessoal “se”: 

1) Ao viajar, aprende rapidamente que, embora um 

bom pais, não somos melhor. 

Correção do professor: 

Ao viajar, aprende-se rapidamente que, embora um 

bom país, não somos o melhor. 

 

2) Mas ao falar com portugueses e ingleses, com 

pessoas em frança ou canadá, aprende que isso não 

e a verdade. 

Correção do professor: 

i. Uso incorreto do pronome de 

complemento indireto: 

Ele cria seus próprios fatos, e 

denuncia qualquer crítica a ele como 

uma notícia falsa. 

Correção da professora: 

Ele cria os seus próprios factos, e 

denuncia qualquer crítica que lhe 

surja feita como uma notícia falsa. 

 

ii. Uso da ênclise quando o padrão 

exige a próclise: 

i. Falta do pronome de complemento direto:  

Passar uma semana a relaxar na praia é a remedia 

perfeita para este cansaço, e o que preciso para 

preparar para o novo trabalho. 

Correção do professor: 

Passar uma semana a relaxar na praia é o remédio 

perfeito para este cansaço, e o que preciso para me 

preparar para o novo trabalho. 
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=Mas ao falar com portugueses e ingleses, com 

pessoas em França ou no Canadá, aprende-se que 

isso não é (a) verdade. 

 

ii. Uso da ênclise quando o padrão exige a próclise: 

Acho que isso é muito importante agora, quando 

varios paises tornem-se ao interior. 

Correção do professor: 

Acho que isso é muito importante agora, quando 

vários países se voltam / fecham. 

 

Se alguem ofender-se com algo no 

jornal, pode facilmente entrar online 

e encontrar um site que sustente suas 

crenças. 

Correção da professora: 

Se alguém se ofender com algo no 

jornal, pode facilmente entrar online 

e encontrar um site que sustente as 

suas crenças. 
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Anexo 34 

Estudante 13 

(grafia original) 

Tabela 1 – Exercícios na sala de aula – Erros observados 

 Unidade Didática II Unidade Didática III 

 

Unidade Letiva I (reg. 3) Unidade Letiva II (reg. 4) Unidade Letiva I (reg. 5) 

 

 

erros 

observados 

 

 

i. Falta ou uso incorreto do pronome de  CD: 

1) O saber estudar é um fator imprescindível para 

aprender qualquer assunto, por isso se livre de todas 

as coisas que podem distrair você como telemóveis, 

televisão, Facebook, a música alta, etc. 

2) O seu tempo é escasso, portanto não desperdice o 

tempo.  

3) Use o seu tempo livre para fazer as suas tarefas. 

Nunca deixe as tarefas para última hora.  

 

 

 

Não houve casos  

de uso incorreto clíticos 

 

 

 

Devido aos compromissos com a instituição de 

origem, a estudante teve de acabar o curso mais 

cedo, pelo que durante esta regência nao foi 

possível recolher os dados 

autocorreção Autocorreção ocorreu em todos os casos 

heterocorreção Não houve casos de heterocorreção 
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Tabela 2 – Trabalhos escritos – Erros observados 

 Trabalho 1 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 1º 

semestre] 

Trabalho 2 (TPC 1) 

[trabalho correspondente 

à 7ª UL do 2º semestre] 

Trabalho 4 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL  

do 2º semestre] 

 

Ocorrências 

com o uso 

correto  

do clítico 

i. Uso correto da ênclise: 

1) Os portugueses surpreendem-se e dizem-me 

”fala bem”. 

2) Ainda não fala bem português mas essa palavra 

faz me feliz e sempre acho que vou melhorar o meu 

português mais. 

 

 

Neste trabalho não houve casos  

de uso correto clíticos 

i. Uso correto da ênclise: 

1) Queria vestir-me kimono também. 

2) No Japão, pode vestir-se kimono e passear na 

cidade, que ótimo! 

 

Ocorrências 

com o uso 

incorreto  

do clítico 

i. Abundância do pronome de complemento direto: 

Estudando português, encontrou-me muitas 

dificuldades, porque esta lingua é muito diferente 

da minha língua materna: Japanês, por exemplo, a 

gramática, o som e a palavra etc. 

Correção do professor: 

=Estudando português, encontrei muitas 

dificuldades, porque esta língua é muito diferente 

da minha língua materna: japonês, por exemplo, a 

gramática, o som e a o léxico etc. 

i. Omissão de pronome de sujeito (o 

“se” impessoal): 

Também tem alguns jornais que 

especializam os temas como 

desporto. 

Correção da professora: 

Também tem alguns jornais que se 

especializam os temas como 

desporto. 

 

Neste trabalho não houve casos  

de uso incorreto clíticos 



 

 

164 

Anexo 35 

Estudante 14 

(grafia original) 

Tabela 1 – Exercícios na sala de aula – Erros observados 

 Unidade Didática II Unidade Didática III 

Unidade Letiva I (reg. 3) Unidade Letiva II (reg. 4) Unidade Letiva I (reg. 5) 

 

 

 

 

 

erros observados 

 

 

 

i. Uso da próclise quando o padrão exige a 

ênclise: 

1) Se prepare para o dia, portanto arrume 

tudo todas as noites.  

2) Se organize bem.  

3) Olha para o professor, se esforçe para pra 

manter o foco constante durante a aula.  

 

i. Uso da próclise quando o padrão exige a 

ênclise: 

1) Se esqueça de nada.  

2) Se distrae durante a aula.  

3) Faz uma pausa curta durante o estudo, 55 

minutos a cada uma hora de trabalho e caso 

consiga focalizar-se mais, se desespere.  

4) Se esforçe sempre166. 

5) A situação que acabou de se descrever é 

inédita, e o juiz vai prestar a devida atenção. 

 

 

 

Devido aos compromissos com a instituição de 

origem, a estudante teve de acabar o curso mais 

cedo, pelo que durante esta regência nao foi 

possível recolher os dados 

 

 

 

 

166 Esta frase foi igual como o exemplo da regência 3. Conforme explicado anteriormente, neste exercício os estudantes tinham de transformar as frases para a forma 

contrária da proposta no exercício na aula anterior. A estudante, ao ler esta frase, defendeu que o “se esforce sempre” não é erróneno porque neste contexto a frase tinha 

o significado: “se esforce sempre para fazer uma pausa longa”. 
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4) O saber estudar é um fator imprescindível 

pra aprender qualquer assunto, por isso se 

livre de todas as coisas [...]. 

5) Se esforçe sempre.  

 

 

ii. Falta ou uso incorreto do pronome de 

complemento direto: 

1) O saber estudar é um fator imprescindível 

para aprender qualquer assunto, por isso se 

livre de todas as coisas que podem distrair 

você.  

2) O seu tempo é escasso, por isso não 

desperdiçe o tempo.  

3) Use o seu tempo livre para fazer as suas 

tarefas. Nunca deixe as tarefas para a última 

hora. 

6) Ela se ofereceu uma viagem a Lisboa. 

7) Se diz que vai chover.  

8) A Expo 98 se revelou um sucesso tanto ao 

nível da qualidade como da quantidade.  

9) Te vendo isto por trinta euros. 

 

ii. Falta ou o uso incorreto do pronome ou de 

complemento direto:  

1) O saber estudar não é um fator 

imprescindível por isso não se livre de todas as 

coisas que podem distrair você.  

2) Tem muito tempo, por isso desperdice o 

tempo.  

3) Não use o seu tempo livre para fazer as suas 
tarefas. Deixe as tarefas para a última hora. 

Tem muito tempo.  

4) Todas as situações que mencionaste são 

muito significativas e tenho a certeza que o juiz 

vai considerar atentamente.  

autocorreção Não houve casos de autocorreção 

heterocorreção Heterocorreção ocorreu em todos os casos 
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Tabela 2 – Trabalhos escritos – Erros observados 

 Trabalho 1 – exame escrito 

[trabalho crrespondente à 29ª UL do 1º semestre] 

Trabalho 2 (TPC 1)  

[trabalho correspondente  

à 7ª UL do 2º semestre] 

Trabalho 4 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 2º semestre] 

 

 

 

 

 

Ocorrências 

com o uso 

correto  

do clítico 

 

 

 

 

 

Neste trabalho não houve casos   

de uso correto dos clíticos 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho não houve casos  

de uso dos clíticos 

 

 

 

 

 

i. Uso correto da próclise: 

1) Nunca me preeocupei com meus trabalhos de 

casas e meus exames durante a viagem porque os 

meus professores aceitou que me divertisse a 

viagem. 

Correção do professor: 

= Nunca me preeocupei com os meus trabalhos de 

casa e os meus exames durante a viagem porque os 

meus professores aceitaram que me divertisse na 

viagem. 

 

2) Espero que todas as pessoas se divertam as suas 

férias. 

Correção do professor: 

= Espero que todas as pessoas se divirtam nas suas 

férias. 
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 iii. Uso correto da ênclise: 

1) Mas, acho que a definição de ter férias é realizar 

as férias ideais da cada pessoa e divertir-se. 

 Correção do professor: 

= Mas, acho que a definição de ter férias e realizar 

as férias ideais da cada pessoa é divertir-se. 

 

 

 

Ocorrências 

com o uso 

incorreto  

do clítico 

i. Abundância do pronome de sujeito (o “se” 

impessoal): 

1) Assim, atualmente é difícil dividir a vida 

professional e a vida privada e umas pessoas têm 

tendencia a sofrer-se entretanto outras pessoas 

melhorar suas vidas. 

Correção do professor: 

Assim, atualmente é difícil dividir a vida profissional 

e a vida privada e umas pessoas têm tendência a 

sofrer, entretanto, outras pessoas a melhorar as suas 

vidas. 

iii. Uso da ênclise enquanto o padrão exige próclise: 

1) Por isso, muitas pessoas não divertem-se nas suas 

férias apesar de ter ficado mais fácil tirar as férias 

do que antigamete. 

Correção do professor: 

Por isso, muitas pessoas não se divertem nas suas 

férias apesar de ter ficado mais fácil tirar férias do 

que antigamete. 
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Anexo 36 

Estudante 15 

(grafia original) 

Tabela 1 – Exercícios na sala de aula – Erros observados 

 Unidade Didática II Unidade Didática III 

Unidade Letiva I (reg. 3) Unidade Letiva II (reg. 4) Unidade Letiva I (reg. 5) 

 

 

 

 

erros observados 

 

i. Falta ou uso incorreto do pronome de  complemento 

direto: 

1) O saber estudar é um fator imprescindível para 

aprender qualquer assunto, por isso se livre de todas 

as coisas que podem distrair você como telemóveis, 

televisão, Facebook, a música alta, etc. 

2) O seu tempo é escasso, portanto não desperdice o 

tempo.  

3) Use o seu tempo livre para fazer as suas tarefas. 

Nunca deixe as tarefas para última hora.  

 

 

 

Não houve casos de uso dos clíticos 

 

 

 

 

 

 

Não houve casos de uso dos clíticos 

 

 

 

autocorreção 

 

Não houve casos de autocorreção 

heterocorreção Heterocorreção ocorreu em todos os casos  
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Tabela 2 – Trabalhos escritos – Erros observados 

 Trabalho 1 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 1º 

semestre] 

Trabalho 2 (TPC 1) 

[trabalho correspondente 

à 7ª UL do 2º semestre] 

Trabalho 4 – exame escrito 

[trabalho correspondente à 29ª UL do 2º semestre] 

 

 

 

Ocorrências 

com o uso 

correto  

do clítico 

i. Uso correto da ênclise: 

1) Aprender as línguas estrangeiras é muito 

importante para vivermos melhor neste mundo 

que a fronteira entre os países está a perder-

se. 

ii. Uso correto da próclise: 

1) Acho é possível que moremos em Portugal 

flando apenas inglês, mas se sabemos falar a 

língua que se fala nesse país, é muito melhor 

porque podemos conhecer e sentir a cultura 

mais diretamente. 

2) Por exemplo, como inglês é uma língua que 

se fala em quase todo o mundo, têm mais 

informações na internet e mais livros em inglês 

do que es nas outras línguas 

 

 

 

 

 

Não houve casos  

de uso dos clíticos 

 

 

 

 

 

 

Não houve casos de uso correto dos clíticos 
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Ocorrências 

com o uso 

incorreto  

do clítico 

 

 

 

i. Falta do pronome de complemento indireto 

“me”: 

1) Para mim, aprender o português é 

necessário para comunicar com os portugueses 

e viver em Portugal, dando tantas 

oportunidades de saber mais sobre este paíse e 

a sua cultura. 

Correção do professor: 

Para mim, aprender (o) português é necessário 

para comunicar com os portugueses e viver em 

Portugal, dando-me muitas (tantas) 

oportunidades de saber mais sobre este paíse e 

a sua cultura. 

i. Falta do pronome de sujeito: 

1) Para quem gosta de trabalhar e prefere trabalhar a ter 

férias, este conselho seria difícil de aceitar, mas o mais 

importante é saúde, por isso as férias são até necessárias 

para continuar fazer o que quer fazer. 

Correção do professor: 

Para quem gosta de trabalhar e prefere trabalhar a ter férias, 

este conselho seria difícil de aceitar, mas o mais importante 

é a saúde, por isso as férias são até necessárias para 

continuar a fazer o que se quer fazer. 
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Anexo 37 

Estudante 19 

(grafia original) 

Tabela 1 – Exercícios na sala de aula – Erros observados 

 Unidade Didática II Unidade Didática III 

Unidade Letiva I (reg. 3) Unidade Letiva II (reg. 4) Unidade Letiva I (reg. 5) 

 

 

 

 

erros 

observados 

 

i. Uso da próclise quando o padrão exige a ênclise: 

O saber estudar é um fator imprescindível para aprender 

qualquer assunto, por isso se livra de todas as coisas [...].  

 

ii. Uso incorreto do pronome de complemento direto: 

O saber estudar é um fator imprescindível para aprender 

qualquer assunto, [...] de todas as coisas que podem distrair 

você. 

i. Uso da ênclise quando o padrão 

exige a próclise: 

Acho que a Maria me ama, ou pelo 

menos gosta de mim, vai oferecer-

me um presente, e vai sair comigo. 

i. Falta ou uso incorreto do pronome de 

complemento direto:  

Carlos Drummond de Andrade interroga-se 

quem é ele para lhe cantar e admite que tem 

medo dela sem a conhecer167.  

autocorreção Autocorreção ocorreu em todos os casos 

heterocorreção Não houve casos de heterocorreção 

 

 

167 A segunda parte desta frase “sem a conhecer” é correta. 
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Tabela 2 – Trabalhos escritos – Erros observados 

 Trabalho 1 – exame escrito 

[trabalho crrespondente à 29ª UL do 1º semestre] 

Trabalho 2 (TPC 1) 

[trabalho correspondente 

à 7ª UL do 2º semestre] 

Trabalho 4 – exame escrito 

[trabalho correspondente   

 à 29ª UL do 2º semestre] 

 

Ocorrências 

com o uso 

correto  

do clítico 

i. Uso correto da ênclise: 

1) A linguagem é um mecanismo que faz parte da 

natureza do ser humano, que possui a necessidade 

natural de se agrupar em sociedade, a fim de realizar 

seus objetivos. 

 

 

 

Não houve casos de uso dos clíticos 

 

 

 

 

Não houve casos de uso correto dos clíticos 

Ocorrências 

com o uso 

incorreto  

do clítico 

 

 

Não houve casos do uso incorreto dos clíticos 

 

 

i. Uso da ênclise quando o padrão exige a próclise:  

Se a empresa vai oferecer-me esta viagem fico super 

contente.  

Correção do professor: 

 Se a empresa me oferecer esta viagem, fico super 

contente.  

 


