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Resumo 

 

Este estudo tem por objetivo salientar a importância do léxico e da consciência lexical 

dos alunos na consolidação da competência da escrita. Desenvolvido durante o estágio 

pedagógico de Português e Latim, segundo os princípios de investigação-ação, parte de uma 

análise teórica que contextualiza a relevância da consciência lexical no processo de revisão do 

texto e o valor da aprendizagem do latim para o desenvolvimento da consciência lexical. Esta 

abordagem teórica articula-se com a descrição e a análise de um conjunto de atividades práticas 

— postas em prática durante o estágio pedagógico, em aulas de Português e de Latim — 

orientado para o trabalho sobre o léxico em sala de aula. No final, apresentam-se algumas 

sugestões pedagógico-didáticas, tendo em conta a abordagem lexical proposta. 

 

 

Palavras-chave: linguística, pedagogia da escrita, léxico, consciência lexical, revisão de texto. 
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Abstract 

 

This study aims to highlight the importance of the lexicon and lexical awareness of 

students in order to consolidate their writing skills. Developed during the teaching practice of 

Portuguese and Latin, according to the principles of research -action, it starts with a theoretical 

analysis that contextualizes the significance of lexical awareness during the text revision process 

and the value of Latin learning to the development of lexical awareness. This theoretical 

approach relates to the description and analysis of a set of practical activities – that took place 

during the teaching practice in Portuguese and Latin classes – meant to develop the students’ 

lexicon. At the end of our study, we present some classroom activities, taking into account the 

lexical approach proposed. 

 

 

Keywords: linguistics, writing, lexicon, lexical awareness, text revision process. 
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Introdução 

Este estudo foi realizado em concordância com o trabalho desenvolvido durante o estágio 

pedagógico de Português e Latim, componente da iniciação à prática profissional do Mestrado 

em Ensino do Português e das Línguas Clássicas no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário, que decorreu no ano letivo de 2011/2012, em duas escolas secundárias públicas do 

distrito do Porto. A partir da observação das turmas envolvidas, foi possível definir uma 

problemática central de investigação e desenvolver um conjunto de experiências pedagógico-

didáticas que fossem ao encontro das hipóteses colocadas no início do estudo. 

A competência de escrita e a consciência lexical constituem as duas áreas privilegiadas de 

intervenção. Parece claro que o ensino explícito do léxico constitui uma prioridade, embora nem 

sempre seja encarado como tal, tendo em conta os diferentes desafios que se colocam nas aulas 

de língua materna. É necessário fornecer aos alunos vocabulário, ajudando-os a desenvolver a 

atenção e sensibilidade necessárias ao seu emprego. Partindo do princípio de que o ensino 

explícito do léxico influencia positivamente as produções escritas dos alunos, elaborou-se um 

conjunto de atividades centradas na mobilização do conhecimento e da consciência lexicais dos 

estudantes, tendo em vista o melhoramento da escrita. Concomitantemente, encarou-se o 

exercício de revisão de texto como potencial motor de reflexão, trabalho e enriquecimento 

lexical. Nesta dissertação, perspetivou-se a disciplina de Latim como espaço privilegiado para o 

alargamento do capital e do conhecimento lexicais, bem como para o aprofundamento da 

relação dos alunos com a língua materna. 

O primeiro capítulo destina-se à caracterização do ambiente em que decorreu o estudo, 

bem como dos perfis das turmas envolvidas. Em seguida, dar-se-á conta do processo de escolha 

do tópico de investigação, que resultou dos dados recolhidos através da observação informal do 

grupo de alunos identificado. À delimitação da pergunta de partida seguir-se-á a definição dos 

principais objetivos do projeto de investigação. 

No segundo capítulo proceder-se-á ao enquadramento teórico do estudo. Pretende-se, 

nesta parte, dar conta das linhas de investigação produzidas sobre o tema, definindo os conceitos 

fundamentais que o estruturam: léxico, consciência lexical e impropriedade lexical. Cruzar-se-

ão duas perspetivas pedagógicas: uma que incide sobre o desenvolvimento da consciência 
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linguística dos alunos e outra centrada na atividade de escrita como processo. 

Consequentemente, o desenvolvimento das competências inerentes à prática da escrita exige 

mais do que um mero recurso à sua prática, passando pela consciencialização e pelo treino 

intencional. 

No último capítulo, que corresponde à parte prática do trabalho, serão apresentadas 

algumas das atividades dinamizadas em sala de aula, em contexto de estágio pedagógico. 

Seguidamente, será explicitada a metodologia adotada para o tratamento de dados e proceder-

se-á à análise e interpretação dos resultados obtidos. A correção das produções escritas dos 

alunos teve por base o levantamento de erros de propriedade lexical que, posteriormente, foram 

distribuídos por categorias, com o objetivo de auxiliar os docentes a compreender melhor as 

dificuldades observadas ao nível do uso do léxico. Por fim, serão elencadas sugestões 

pedagógico-didáticas centradas no desenvolvimento da consciência lexical. 
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Capítulo 1 – Contexto da investigação 

1.1. Contexto escolar 

O presente estudo segue os princípios da investigação-ação, pelo que foi elaborado em 

concordância com o trabalho desenvolvido durante o estágio pedagógico de Português e Latim, 

componente do Mestrado em Ensino do Português e das Línguas Clássicas no 3.º Ciclo do 

Ensino Básico e Ensino Secundário, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A 

iniciação à prática profissional decorreu no ano letivo de 2011/2012, com a duração aproximada 

de dez meses, em dois estabelecimentos de ensino público pertencentes ao distrito do Porto.  

O estágio pedagógico de Português foi desenvolvido na Escola Secundária Inês de Castro 

(ESIC), situada no concelho de Vila Nova de Gaia, freguesia de Canidelo, lugar dos Quatro 

Caminhos. Por sua vez, o estágio de Latim decorreu na Escola Secundária José Régio (ESJR), 

localizada no concelho de Vila do Conde, freguesia de Vila do Conde.  

No que diz respeito ao núcleo de Português, foi possível lecionar e assistir às aulas de 

Português, Literatura Portuguesa e Formação Cívica da turma G do décimo ano, do Curso 

Científico-Humanístico de Línguas e Humanidades, e às aulas de Literatura Portuguesa da 

turma F1 do 11.º ano, do mesmo curso. Foi ainda possível acompanhar o trabalho de direção de 

turma, levado a cabo pela professora Maria João Pereira, com o 10.º G. A lecionação e a 

observação de aulas da disciplina de Latim, específica do Curso Científico e Humanístico de 

Línguas e Humanidades, decorreram na turma LH3 do décimo ano.  

As turmas selecionadas para o projeto de investigação foram o 10.º G e o 10.º LH3 por 

abrangerem as áreas nucleares da profissionalização, pela coincidência dos níveis de ensino e 

por serem as turmas em que foi possível encetar um trabalho mais profundo e continuado, ainda 

que por vezes afetado pelos constrangimentos de um estágio realizado em duas escolas 

distanciadas geograficamente. Paralelamente, o décimo ano, enquanto momento de transição 

entre o ensino básico e o ensino secundário, assume um peso importante na reflexão aqui 

apresentada. O grau de flexibilidade do Programa de Português de décimo ano favoreceu, 

igualmente, o desenvolvimento das atividades descritas no ponto 3.1. deste relatório. 
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1.2. Caraterização das turmas 

A turma G iniciou as atividades letivas com vinte e quatro alunos, tendo terminado com 

vinte e um, pois quatro estudantes transitaram, logo no início do ano, para cursos profissionais. 

No final do primeiro período, o grupo acolheu uma aluna nova, vinda de outra escola.  

Dos vinte e um alunos, dois eram rapazes e dezanove eram raparigas, com idades 

compreendidas entre os catorze e os dezassete anos. A maioria era de nacionalidade portuguesa, 

excetuando o caso de duas estudantes: uma de origem ucraniana e outra de origem francesa. 

Estas alunas não partilhavam, portanto, a língua materna dos colegas, facto que se refletia no 

seu aproveitamento escolar, particularmente na disciplina de Português. No entanto, a sua 

integração no grupo-turma decorreu sem qualquer entrave.  

Esta turma revelou-se, de uma maneira geral, bastante participativa e interessada. Os 

alunos mostravam-se atentos, empenhavam-se nas tarefas realizadas em aula e, na maioria das 

vezes, intervinham de forma ordenada e pertinente. O grupo não apresentava problemas de 

indisciplina, sendo possível estabelecer um ótimo relacionamento com os alunos e criar um 

ambiente de trabalho tranquilo, sério e produtivo.  

No que respeita ao aproveitamento escolar, o perfil da turma era, contudo, um pouco 

heterogéneo. Foi possível perceber, desde as primeiras aulas, que um grupo de alunas se 

destacava positivamente pelo seu nível de preparação e pelos seus hábitos de trabalho regulares, 

contrastando com um grupo maior de alunos que revelava dificuldades de concentração e falta 

de métodos de trabalho. Os hábitos de leitura eram igualmente dissemelhantes, pelo que se 

procurou fomentar ao longo do ano, nas disciplinas de Português e de Literatura Portuguesa, o 

gosto pela leitura e elevar as escolhas literárias dos alunos. É de salientar o esforço da grande 

maioria dos alunos no sentido de superar as suas dificuldades e de melhorar o seu 

aproveitamento. Este facto e o tipo de trabalho desenvolvido durante o ano contribuíram para o 

sucesso dos alunos. A título de exemplo, a percentagem de classificações positivas nos testes de 

avaliação subiu de 55%, no primeiro período, para 90% no terceiro período. No final do ano, 

apenas dois alunos ficaram retidos e todos os que transitaram para o 11.º ano de escolaridade 

obtiveram classificações positivas à disciplina de Português. 

A turma LH3 iniciou o ano letivo com vinte e cinco alunos, tendo acolhido, ainda no 

primeiro período, um aluno novo, vindo de outra turma da mesma escola. No último período, 
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dois alunos anularam a matrícula (um a todas disciplinas e outro a Inglês e a Latim A), pelo que, 

no final do ano, a turma contava com vinte e quatro alunos, no caso da disciplina lecionada. Dos 

vinte e seis alunos, catorze eram raparigas e doze eram rapazes, com idades compreendidas 

entre os catorze e os dezassete anos. Todos eram de nacionalidade portuguesa, com exceção de 

uma aluna de nacionalidade brasileira, perfeitamente integrada no grupo-turma.  

Apesar de ser uma turma menos serena e mais indisciplinada, tratava-se de um grupo de 

estudantes interessados e com uma grande capacidade de interação, com os quais foi possível 

estabelecer um ótimo relacionamento e momentos de trabalho bastante proveitosos. Os alunos 

mostraram-se empenhados nas tarefas realizadas em sala de aula (sendo menos cumpridores no 

que respeita aos trabalhos de casa), evidenciando interesse e uma motivação crescente pela 

aprendizagem do Latim. As classificações nem sempre acompanharam essa motivação em 

resultado da falta de hábitos de trabalho e do baixo grau de competência linguística dos alunos, 

inferior ao que seria de esperar neste nível de ensino. A par das manifestas dificuldades a 

Português, grande parte dos alunos demonstrava ainda pouca maturidade, que se traduzia na 

incapacidade de desenvolver um trabalho autónomo em contexto de sala de aula. Todavia, é de 

salientar o esforço notório de alguns estudantes no sentido de ultrapassarem as suas 

dificuldades. 

Quatro alunos ficaram retidos no 10.º ano de escolaridade. De entre os que transitaram 

para o 11.º ano de escolaridade, um aluno não pôde inscrever-se na disciplina de Latim, por não 

ter conseguido obter a classificação necessária para progredir. 

 

1.3. Definição da área de intervenção e dos objetivos do projeto  

Como foi referido anteriormente, a investigação levada a cabo articula a reflexão com a 

experiência letiva. Neste sentido, a partir da observação das turmas envolvidas, foi possível 

definir uma problemática central de investigação e desenvolver um conjunto de experiências 

pedagógico-didáticas que permitissem concretizar os objetivos delineados no início da prática 

profissional. 

Uma primeira fase de observação, realizada de modo informal e não planeado durante os 

primeiros meses de estágio, possibilitou a recolha de dados nas duas turmas e o diagnóstico das 



 

20 

 

 

 

áreas que requeriam uma intervenção mais urgente. 

Uma vez que, de entre as competências nucleares da disciplina de Português, a expressão 

escrita despertava um interesse já antigo, a atenção centrou-se desde logo nessa área, sem 

esquecer a necessária interação com as restantes competências: oralidade, leitura e 

funcionamento da língua.
1
 

No que se refere à disciplina de Português, foi a partir do trabalho desenvolvido nas aulas 

de diagnose que se começou a projetar a investigação. Os alunos revelavam dificuldades na 

resolução dos exercícios que implicavam resposta escrita, sendo necessário, da parte da 

professora Maria João Pereira, um constante trabalho de acompanhamento e o desenvolvimento 

de atividades de escrita coletiva por forma a que os alunos se habituassem a escrever seguindo 

as partes lógicas do discurso: introdução, desenvolvimento e conclusão. Embora as ideias 

fluíssem, na maioria dos casos, de forma bastante pertinente (partilhadas oralmente com grande 

entusiasmo), a passagem para a escrita não se dava sem entraves. 

Na primeira aula foi solicitada a produção de um texto de apresentação que marcaria o 

início da construção dos portefólios de Português. Tratou-se do primeiro momento de 

observação formal, no qual, para além das dificuldades na estruturação do texto, se detetaram 

problemas relacionados com a adequação à tipologia textual e com o facto de os alunos não 

dominarem os registos formais da língua, quer oralmente, quer por escrito. Um número elevado 

de composições (em geral pouco extensas) apresentava bastantes erros gramaticais (ortográficos 

e morfossintáticos), pobreza vocabular, e marcas de oralidade. Sobre as atividades realizadas 

nas aulas zero e nas primeiras regências de Português falar-se-á no ponto 3.1. Essas atividades 

permitiram obter dados ainda mais evidentes e constituíram as primeiras experiências do plano 

de intervenção. 

Um outro momento, captado numa das aulas observadas no início do mês de novembro, a 

par dos dados recolhidos nas primeiras experiências de lecionação, orientou o estudo para o 

domínio lexical. A professora Maria João Pereira solicitara a realização de um dos exercícios 

                                                           
1 O programa de Português homologado em 2001 (Seixas et al., 2001), em vigor durante o estágio pedagógico aqui 

descrito, instituiu a Compreensão Oral, a Expressão Oral, a Expressão Escrita, a Leitura e o Funcionamento da 

Língua como competências nucleares desta disciplina. O programa novo, homologado em 2014 (Buescu et al., 2014), 

organiza-se em cinco domínios: Oralidade, Leitura, Escrita, Educação Literária e Gramática. Ao longo da dissertação, 

farei referência a ambos os documentos, tendo em vista um melhor enquadramento do objeto de estudo. Usarei 

indiferentemente as designações “competências” e “domínios” para referir as componentes essenciais a trabalhar nas 

aulas de Português. 
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integrados no manual de Português (Expressões, Porto Editora) que consistia na associação de 

palavras (adjetivos, nomes e verbos) a um quadro do pintor expressionista Otto Dix, que 

representava um casal de idosos, identificados como “os pais do artista”. Foi curioso notar a 

dificuldade sentida pelos alunos na consecução desta tarefa: os termos “velho”, “velhice”, 

“antiguidade”, “trabalho”, “trabalhar” e “trabalhador” foram repetidos várias vezes perante a 

incapacidade de encontrar outros vocábulos. Alguns alunos construíam pequenos sintagmas e 

solicitavam à professora que os substituísse por uma única palavra. Da mesma forma, em quase 

todas as aulas surgiam questões relativamente ao significado de palavras que já deveriam 

constar da “bagagem lexical” de um aluno à entrada do ensino secundário. O reduzido capital 

lexical de alguns elementos da turma traduzia-se nos exercícios de escrita, acabando os próprios 

por se queixar, em variadíssimos momentos, dessa “falta de palavras”, facto que originava 

formulações do tipo: “Eu sei o que quero dizer, mas não tenho palavras para escrever.”; “Queria 

usar no meu texto uma palavra para falar de uma tempestade, mas tinha de ser uma palavra com 

muito som. Pode ajudar-me?”; “Estou sempre a usar as mesmas palavras.” “Eu tenho as ideias 

todas, mas pôr em palavras é muito difícil.”; “Como se diz numa só palavra…?”. 

No caso das aulas de Latim, verificaram-se problemas semelhantes, mas com um grau de 

incidência superior. A aprendizagem da língua latina pressupõe o domínio do português para o 

qual contribui, simultaneamente, de forma decisiva
2
. Nesta medida, foi possível, ao longo das 

aulas, detetar as graves lacunas reveladas pelos alunos ao nível do funcionamento da língua 

materna. Os exercícios de tradução refletiam estas dificuldades. Ainda que não sentissem 

grandes constrangimentos na compreensão da estrutura do latim, os alunos nem sempre 

conseguiam expressar da melhor forma a mensagem dos textos latinos em língua portuguesa, 

por não dominarem as especificidades da última. Mesmo trabalhando com textos muito simples, 

não conseguiam adaptá-los à estrutura da língua materna, facto que comprometia a eficácia da 

tradução, originando, frequentemente, textos num português desordenado e confuso. 

Um dos exercícios mais apreciados pelos alunos prendia-se com a exploração etimológica 

e com a construção de famílias de palavras (quer em português, quer em latim). O constante 

estabelecimento de relações lexicais entre a língua latina e a língua materna constituía um fator 

                                                           
2 Veja-se o que defende Martins (1996: 34): “Aprendendo latim aprofundam-se as competências em português, e 

através do português chega-se mais facilmente ao latim. É nesta relação bilateral que devem assentar os exercícios 

práticos a realizar na aula de língua latina.” 
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de motivação, animado pelo espírito de descoberta das palavras portuguesas escondidas nos 

étimos latinos. Os casos de evolução semântica e a constante aproximação do latim ao 

português (e a outras línguas românicas) despertavam o interesse dos alunos. Importa salientar 

que a percentagem de palavras portuguesas que estes passaram a conhecer chegava a ser 

superior à dos termos latinos aprendidos em aula. Também nos exercícios de relação 

etimológica e semântica foi possível verificar o predomínio de estudantes com um capital 

lexical muito insuficiente para o nível de ensino em que se encontravam. 

Como será explicitado posteriormente, a recolha de composições em português sobre os 

vários temas de cultura abrangidos pelo programa da disciplina veio reforçar os dados obtidos 

durante a observação de aulas. Para além de erros de propriedade lexical, os textos produzidos 

em língua materna (em resultado de um exercício de tradução ou não) acusavam, em geral, falta 

de hábitos de revisão. Os alunos preocupavam-se em terminar o mais rapidamente possível as 

tarefas, não relendo os textos produzidos e investindo muito pouco no seu melhoramento. 

Em suma, sobressaíram as seguintes dificuldades ao nível da expressão escrita, comuns 

aos dois grupos em estudo e identificadas através de processos de observação formal e informal: 

(i) domínio insuficiente do código linguístico e metalinguístico; (ii) baixo capital lexical; (iii) 

ocorrência de erros de propriedade lexical em registo oral e escrito; (iv) utilização de um 

vocabulário pouco diversificado; (v) contaminação da escrita por um registo próprio do oral 

informal; (vi) falta de hábitos de revisão. 

A chegada ao tema da investigação – a consciência lexical no processo de revisão de 

texto – foi, portanto, duplamente motivada pelo interesse pessoal em refletir sobre o processo de 

escrita e por uma experiência concreta de observação em contexto de estágio profissional.  

O carácter complexo
3
 e multifacetado da escrita aviva o interesse por estas questões. 

Trata-se de um processo muito exigente ao nível cognitivo, que implica “um planeamento 

específico e um treino intencional, progressivo, faseado.” (Fonseca, 1994: 150) Em virtude da 

reflexão e da tomada de consciência a que obriga, a escrita promove a compreensão da língua, 

                                                           
3 Veja-se, a este propósito, o que refere Inês Duarte (2001: 20): “[...] a representação escrita da linguagem humana é 

uma das mais poderosas tecnologias desenvolvidas pelas sociedades humanas e [...] o seu domínio, nos casos em que 

tal sistema tem uma base alfabética, envolve aprendizagens complexas que se escalonam desde o treino visando a 

automatização da correspondência letra-som, passando pelo conhecimento das regras gerais de ortografia e 

pontuação, até à mestria de mecanismos de antecipação e de dedução do significado das palavras a partir do contexto 

ou da sua estrutura interna.”  
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desenvolve a metacognição e estimula o pensamento crítico. Como se poderá comprovar nos 

capítulos seguintes, a presente investigação aposta nessa reflexão e progressiva 

consciencialização
4
 que é necessário incutir e desenvolver nos estudantes relativamente ao uso 

da língua. Por sua vez, a dificuldade e o esforço inerentes aos processos de escrita e de reescrita 

vão ao encontro de uma outra aposta, assumida a título pessoal deste o início do ano letivo, 

eximiamente sintetizada nas palavras inspiradoras de George Steiner e Cécile Ladjali (2005: 

43): “Íamos, pois, trabalhar contra e a aposta ia ser a dificuldade. Tudo o que é excelente é 

muito difícil: é o que se está a dizer incessantemente.” 

As questões lexicais, porque exigentes, minuciosas e desafiantes, revelaram-se 

igualmente ricas e passíveis de abrir inúmeras hipóteses de trabalho. A reflexão sobre a palavra, 

a sua estrutura interna e o seu significado, assume um importante papel ao nível pedagógico e 

cultural. Partilhamos da argumentação de José Carlos de Azeredo (2011: 207) em favor de um 

ensino da língua a um tempo produtivo e reflexivo: “o domínio da palavra é um requisito 

decisivo para o sucesso de todo o processo pedagógico. A escola como um todo – e não apenas 

o professor de língua materna – precisa de promover a ampliação e o aperfeiçoamento contínuos 

dos recursos e procedimentos inerentes às múltiplas formas de linguagem criadas pelo ser 

humano no curso da história.” Contraditoriamente, um dos aspetos menos trabalhados nas aulas 

de Língua Portuguesa no Ensino Secundário é o léxico. Eunice Barbieri de Figueiredo (2011: 

366-337) aponta várias razões para este facto: 

 

Ou porque se considera que o processo de aquisição espontânea do vocabulário é o 

bastante ou porque o peso excessivo dado ao estudo da gramática não deixa espaço 

disponível para outras aprendizagens, o que é certo é que o trabalho sobre o 

desenvolvimento da competência lexical tem tido uma focalização meramente ocasional. 

E isso transparece, também, no pouco peso dado a este conteúdo programático nos 

programas de Português do Ensino Secundário.  

                                                           
4 O poeta Carlos de Oliveira, que empreendeu constantes revisões da sua obra, tem um passo, na coletânea intitulada 

O Aprendiz de Feiticeiro (1971), que ilustra bem o desafio horaciano da escrita: trata-se de um “[...] trabalho 

vagaroso. Feito, desfeito, refeito, rarefeito.” Mais à frente, acerca da sua obra Micropaisagem (1968), afirma: “O 

trabalho oficinal é o fulcro sobre que tudo gira. Mesa, papel, caneta, luz elétrica. E horas sobre horas de paciência, 

consciência profissional. Para mim esse trabalho consiste quase sempre em alcançar um texto muito despojado e 

deduzido de si mesmo, o que me obriga por vezes a transformá-lo numa meditação sobre o seu próprio 

desenvolvimento e destino.” (1992: 587) 
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Partilho da opinião da autora segundo a qual o desenvolvimento do conhecimento lexical 

não deve limitar-se aos primeiros anos de ensino, mas prolongar-se até (e durante) o ensino 

secundário. O ensino explícito do léxico permite colmatar falhas causadas por hábitos de leitura 

insuficientes e por outros fatores que condicionam a competência lexical dos alunos
5
 e 

incorporar no seu catálogo de recursos um grande número de vocábulos. A aprendizagem de 

palavras constitui, por sua vez, uma possibilidade vital de conhecimento da língua e da 

realidade. Relembremos a célebre asserção de Wittgenstein (1987: § 5.6): “Os limites da minha 

linguagem significa [sic] os limites do meu mundo.”  

A investigação levada a cabo parte do princípio enunciado por Inês Duarte (2011: 9), 

segundo o qual “[o] capital lexical é igualmente um fator determinante da qualidade da escrita. 

Com efeito, quanto maior for, tanto maiores são os recursos disponíveis para selecionar 

vocabulário preciso e para evitar repetições lexicais.” Com base neste pressuposto, foi possível 

chegar à questão central do estudo: sabendo que os textos dos estudantes revelam pobreza 

vocabular e uma elevada percentagem de erros de propriedade lexical, como poderá o docente 

contribuir para o desenvolvimento da consciência lexical dos alunos de forma a que estes 

possam melhorar a qualidade das suas produções escritas?  

Não se pretendeu avaliar o sucesso de uma determinada atividade ou metodologia; as 

propostas aqui apresentadas, de vários tipos, assumem-se, sobretudo, como exercícios de 

experimentação, criados de raiz, com o principal objetivo de ajudar os alunos a aperfeiçoarem as 

suas produções escritas. 

Dos objetivos do plano de intervenção traçado fazem parte: (i) verificar quais os tipos de 

erro de propriedade lexical mais comuns; (ii) observar a correlação existente entre o aumento do 

capital lexical e a competência de escrita dos alunos; (iii) observar a importância do estudo do 

latim para o domínio da língua portuguesa e do português escrito; (iv) verificar a produtividade 

de momentos letivos destinados ao ensino explícito do léxico; (v) promover a ampliação do 

vocabulário ativo e o melhoramento dos textos produzidos pelos alunos; (vi) promover a 

                                                           
5 Atentemos no que refere Inês Duarte (2011: 10): “fatores socioeconómicos (e.g., nível de escolarização dos pais, 

material impresso que existe em casa), conhecimento prévio sobre o mundo (condicionado, por exemplo, pela riqueza 

das interações com adultos e pelo acesso a manifestações culturais) e variedade linguística de origem das crianças 

determinam o capital lexical com que entram na escola. Este capital lexical influencia e é influenciado pelo volume 

de leituras e pelo nível atingido na compreensão da leitura.” (Cf. Correia, 2011: 225) 
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releitura crítica e a reescrita como tarefas escolares; (vii) avaliar a eficácia das estratégias 

desenvolvidas durante o estágio; (viii) fornecer outras pistas de ação que ajudem o professor a 

pensar qual o tipo de intervenção mais adequada para solucionar os problemas detetados no 

início da investigação. 
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Capítulo 2 – Enquadramento teórico 

2.1. A escrita na aula de Português  

A disciplina de Português procura desenvolver a proficiência dos alunos nos domínios de 

referência da língua materna: a leitura (expressão e compreensão), a escrita, a oralidade 

(expressão e compreensão), a gramática e a educação literária (cf. Buescu et al., 2014: 5). 

Atualmente, reconhece-se o equivalente grau de importância de cada um destes domínios no 

processo de ensino-aprendizagem, bem como a indissociabilidade que os caracteriza. Todavia, 

inevitavelmente, a escrita acaba por adquirir um peso superior em contexto escolar e para além 

deste, por funcionar como “centro aglutinador”
6
 das outras competências e por ser uma 

dimensão amplamente valorizada em termos sociais e profissionais: “[A escrita], enquanto 

conduta de prestígio, participa do estatuto dos indivíduos, segundo o modo, desigual, por que a 

dominam.” (Santos, 1994: 29) Diz-nos Fernanda Irene Fonseca (1994: 154) a propósito do valor 

simbólico atribuído ainda hoje ao discurso escrito: 

 

Se o ensino-aprendizagem da língua materna tem como objetivo, entre outros, o de 

propiciar ao aluno o acesso aos grupos socioculturalmente mais prestigiados e se a 

posse de uma boa competência de uso escrito e dos usos orais de tipo refletido é, como 

se tem visto, um dos fatores determinantes na avaliação social de um indivíduo, então a 

pedagogia da língua tem responsabilidades acrescidas no que toca à aquisição dessa 

competência.  

 

 De facto, os indivíduos são constantemente avaliados pelo seu nível de proficiência 

linguística e pela sua capacidade de escrita, sendo que um texto pobre ou mal redigido 

desacredita de imediato o seu redator. Para além de funcionar como um veículo de 

comunicação, a escrita funciona também como um poderoso instrumento de aprendizagem, já 

                                                           
6 “[...] a pedagogia da escrita, assumida como tarefa fundamental, é inseparável de outras atividades habituais da aula 

de língua materna – como a leitura (análise e interpretação de textos), o ensino da gramática, a prática e análise da 

oralidade – podendo até constituir-se como centro aglutinador delas.” (Fonseca, 1994: 167) 
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que interfere nos processos de aquisição, estruturação e, sobretudo, reprodução e explicitação do 

conhecimento. Escrever estrutura o pensamento e faz emergir o raciocínio lógico e formal
7
. 

   

[A] escrita pode, fruto da sua natureza, ser implicada em qualquer processo de 

aquisição, elaboração e expressão de conhecimento, tornando-se numa poderosa 

ferramenta de aprendizagem. Podemos compreender o papel da escrita como ferramenta 

de aprendizagem quer partamos da análise das características da linguagem escrita e da 

comunicação por escrito, com as implicações que delas decorrem em termos de 

desenvolvimento intelectual, quer encaremos a escrita como processo cognitivo, quer a 

vejamos como prática social e cultural. (Carvalho, 2011: 83) 

 

Em termos académicos, um aluno que saiba escrever corretamente tem mais hipóteses de 

obter bons resultados do que um aluno que não domine as técnicas de redação. Este facto é 

transversal à maioria das disciplinas
8
, dado que a avaliação escrita é o processo mais comum 

para medir o conhecimento. Consequentemente, os testes sumativos (com forte componente de 

escrita) têm um peso bastante elevado na classificação final dos alunos. A reforçar esta 

tendência encontram-se os modelos de prova e exame final do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário, cuja maior percentagem incide sobre o desempenho escrito.  

Porém, apesar do seu estatuto de conteúdo fundamental, a prática letiva levou-me a 

concluir que nem sempre é possível conciliar o tempo que o treino desta competência exige com 

a extensão dos programas e com o próprio ritmo da vida escolar. O que se verificou, em 

contexto de estágio pedagógico e pelo contacto com vários docentes do grupo de Português, foi 

                                                           
7 Esta conceção encontra-se bem patente no novo programa de Português do Ensino Secundário: “Uma outra opção 

reside na importância dada ao domínio da Escrita e ao peso crescente que lhe é atribuído. Começa-se pela capacidade 

de sintetizar textos, essencial na aquisição de conhecimentos; passa-se, seguidamente, para o aprofundamento da 

capacidade de expor temas de forma planificada e coerente; finalmente, elegem-se a apreciação crítica e o texto de 

opinião como géneros que representam, neste nível, o coroar do desenvolvimento da expressão escrita. Este percurso 

deriva da convicção de que a escrita apresenta dois grandes objetivos, que Shanahan (2004) designa como “aprender” 

e “pensar”. Escrever para aprender e escrever para pensar, na sua articulação com o ler para escrever (Pereira, 2005), 

são capacidades que pressupõem o concurso da Oralidade, da Leitura, da Educação Literária e da Gramática.” 

(Buescu et al., 2014: 9) Segundo Camps (1990: 10): “Escribir puede incidir en la transformación de los 

conocimientos individuales. Según esto, redactar no sería solo expresar los conocimientos que se tienen, sino que a 

través de esta actividad el escritor estabeleceria nuevas relaciones, profundizaría en el conocimiento, es decir, lo 

transformaría y aprendería.”  
8 A este propósito, pode ler-se no Programa de Português do Ensino Secundário homologado em 2001: “A 

competência de escrita é, hoje mais do que nunca, um factor indispensável ao exercício da cidadania, ao sucesso 

escolar, social e cultural dos indivíduos e, a par da leitura e da oralidade, condiciona o êxito na aprendizagem das 

diferentes disciplinas curriculares.” (Seixas et. al., 2001: 20) 
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o pouco tempo reservado à escrita e, sobretudo, ao seu comentário e revisão, em sala de aula. 

Não se pretende afirmar que se escreve pouco em aula, pois o registo de sumários, 

apontamentos, respostas a questionários e a própria resolução de exercícios de gramática 

atestam a ideia contrária, mas ensina-se pouco a escrever, tendo em conta que é a partir de um 

trabalho específico e da repetição que os alunos passarão a redigir com maior destreza e 

qualidade. Não cabe na última asserção nenhum tipo de crítica aos docentes da disciplina, mas 

apenas a constatação de que a produção escrita, muitas vezes encarada como tarefa individual, 

consome bastante tempo da aula, requerendo esforço e reflexão.  

O programa do Ensino Secundário homologado em 2001 propunha a instituição de 

oficinas de escrita em que se trabalhassem as diferentes tipologias textuais e se procedesse, 

simultaneamente, à sistematização de conhecimentos sobre a língua e os seus usos (cf. Seixas et 

al., 2001: 4): “pela sua complexidade, a aprendizagem desta competência exige ao aluno a 

consciencialização dos mecanismos cognitivos e linguísticos que ela envolve e a prática 

intensiva que permita a efetiva aquisição das suas técnicas.” (Seixas et. al., 2001: 20). Esta 

proposta levou os docentes a terem em conta as oficinas no seu trabalho de planificação, mas, 

ainda assim, em numerosas ocasiões, os momentos reservados à escrita restringem-se à 

transmissão de conhecimentos e à reprodução de modelos textuais, seguidos de forma algo 

redutora, das tipologias consideradas mais importantes. Com base nos manuais, os professores 

tendem a explicar a estrutura e as características de um tipo de texto e a pedir aos alunos que 

escrevam, sem terem sido criados momentos de diálogo e de apoio durante a redação. 

Não obstante o que acabou de ser referido, importa salientar que hoje se assume o 

processo de escrita como objeto de ensino (para além dos produtos textuais), sendo clara a 

mudança de conceção e os progressos ao nível da didática da escrita a partir da década de 

noventa do século XX. Tanto o programa de 2001 como o atual programa do Ensino Secundário 

(2014) consideram, de forma explícita, a obrigatoriedade da lecionação das três fases do 

processo redacional, dando relevo ao desenvolvimento dos “processos linguísticos, cognitivos e 

metacognitivos necessários à operacionalização de cada uma das competências de compreensão 

e produção nas modalidades oral e escrita”. (Seixas et. al., 2001: 7) 
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Com efeito, a tarefa de escrita obriga a recorrer aos conhecimentos sobre o tópico, o 

destinatário, os tipos de texto e as operações de textualização, o que implica o 

desdobramento desta atividade em três fases (com carácter recursivo): planificação, 

textualização e revisão, devendo estas ser objeto de lecionação. (Seixas et al., 2001: 21) 

 

As componentes de planificação, redação e revisão são alvo de aprendizagem de forma 

específica e os autores dos documentos programáticos defendem uma correção processual, em 

vez da correção tradicional centrada no produto, na forma e em normas rígidas de retificação. 

Porém, talvez por estas conquistas serem ainda relativamente recentes no ensino do Português – 

uma vez que a maioria dos professores não aprendeu a escrever segundo este modelo nem teve 

acesso a ele durante a sua formação profissional –, nem sempre é possível ao professor atender 

às exigências das diferentes fases do processo de escrita e dar o feedback necessário e adequado 

aos alunos. Frequentemente, as correções – quer dos professores, quer dos alunos – limitam-se à 

eliminação dos erros gramaticais (muito importante ao nível do Ensino Básico), mas, sobretudo 

no Ensino Secundário, os alunos carecem de orientações processuais e de correções mais 

efetivas. Perante a complexidade que envolve esta competência, cabe ao professor encontrar as 

melhores estratégias para que os estudantes se tornem escreventes hábeis, no entanto, os 

próprios docentes sentem falta de técnicas eficazes que lhes possam transmitir. É muito 

importante que os momentos destinados à expressão escrita não se limitem à entrega dos textos 

e à correção superficial dos mesmos a partir de algumas recomendações genéricas ou de 

reescritas feitas pelo professor do que o aluno escreveu (e que este não é capaz de reter). Mais 

útil seria, principalmente a partir do décimo ano, levar os alunos a pensar em formas alternativas 

de escrita e investir em sugestões de carácter metalinguístico  que obrigassem à entrega de 

novas versão do mesmo texto. Só a prática regular permitirá a aquisição e posterior 

consciencialização e autonomização das estratégias de resolução de problemas relacionados 

com a composição.  

Este trabalho assíduo, específico e faseado afigura-se cada vez mais pertinente – 

sobretudo com as gerações totalmente familiarizadas com as novas tecnologias –, pois os jovens 

de hoje escrevem muito mais (através de mensagens nas redes sociais, nos telemóveis e nos 

correios eletrónicos), embora se trate de usos muito próximos ou mais contaminados pela 

oralidade informal, aos quais falta a reflexão própria da escrita. É essa reflexão, menos 
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compatível com a mediação dos aparelhos eletrónicos, mas que a vida académica e profissional 

lhes exigirá, certamente, como requisito,  que é necessário incrementar e à qual os alunos 

mostram maior resistência, por implicar resolução de problemas, capacidade de decisão e 

mobilização de conhecimentos. Requer, igualmente, durante a redação, a planificação do que se 

vai escrever de seguida e a revisão do que foi escrito.  

 

2.2. Modelos do processo de escrita 

Tendo em consideração o exposto no ponto anterior, reveste-se de grande utilidade 

pedagógica conhecer os modelos descritivos do processo de escrita, bem como os subprocessos 

cognitivos que lhe são inerentes. Todavia, convém notar a vasta oferta bibliográfica existente 

sobre as principais teorias na área da investigação dedicada à escrita e deixar claro que não faz 

parte dos objetivos deste trabalho proceder a uma apresentação e revisão exaustiva dos vários 

modelos processuais de escrita.
9
 

Assim, importa referir sumariamente que os modelos divulgados nas décadas de sessenta 

e setenta do século XX explicavam a produção escrita como um processo linear assente em três 

etapas sucessivas: pré-escrita, escrita e reescrita. Estes modelos, dos quais se destaca o de 

Rohman e Wlecke (1964), deslocaram a atenção para o processo redacional, contrariando os 

primeiros estudos sobre a escrita, orientados para a análise dos textos enquanto produtos (cf. 

Camps, 1990: 4). Porém, apesar de o estabelecimento destas três grandes etapas ser consensual, 

as investigações posteriores mostraram que a escrita de um texto não se desenrola de forma 

linear, de acordo com uma série de fases que se sucedem unidireccionalmente. Os subprocessos 

de planificação, textualização e revisão acabam por fluir, no decorrer do processo, de forma 

recursiva. 

 

[E]l escritor hace y rehace constantemente, planifica y replanifica sobre la marcha, 

reescribe, corrige, etc. Parece, pues, que no sigue una serie de etapas discretas, sino una 

                                                           
9
 O estudo da escrita como processo encontra-se documentado por White e Arndt (1991); Cassany (1999); 

Hedge (2005), entre outros. Para um estudo mais aprofundado dos vários modelos explicativos da 

composição escrita, veja-se Graves (1991); Cassany (1993); Barbeiro (1999); Carvalho (1999); Pereira 

(2000); Alamargot e Chanquoy (2001); Gallego & Martín (2002). 
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serie de subprocesos que interactúan unos con otros. En segundo lugar, el modelo de etapas 

se centra en el processo de crecimiento del texto, del produto, sin tener en cuenta los 

procesos internos del escritor. (Camps, 1990: 4-5) 

 

Desta forma, sem negar o valor das propostas anteriores aplicadas ao ensino, surgem, a 

partir dos anos oitenta, na sequência do desenvolvimento das ciências cognitivas, os modelos 

não lineares ou cognitivos (Flower & Hayes, 1981 e Bereiter & Scardamalia, 1987, 1992), que 

tentaram explicar quais os processos adotados pelo sujeito no momento da escrita, centrando-se 

na sua atividade cognitiva, ou seja, na forma como as estratégias e os conhecimentos 

convocados pelo escritor interagem na produção textual. Numa perspetiva pedagógica, os novos 

modelos de aprendizagem da escrita privilegiam o processo em que o aluno é um interveniente 

ativo permanentemente incentivado a tomar consciência, a controlar as suas operações mentais 

ao longo de todo o percurso, proporcionando, simultaneamente, o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e linguísticas. 

O modelo de Flower e Hayes (1981) tornou-se uma referência no âmbito da didática do 

Português, apesar das críticas e sugestões de reformulação de que foi alvo. Para estes autores, o 

ato de escrita resulta de um conjunto de processos mentais, hierarquicamente organizados, 

controlados pelo sujeito através de um mecanismo, designado como monitor, que determina a 

passagem de um subprocesso a outro. Segundo Carvalho (2011), o modelo de Flower e Hayes 

aponta para a existência três domínios:  

 

a) o contexto, intra e extratextual da tarefa, que engloba o próprio texto em construção bem 

como aspetos relativos ao tema, ao objetivo, ao destinatário, no entendimento da escrita 

como um ato retórico e não como construção de um mero artefacto; b) a memória de longo 

prazo do escrevente, entidade estável com uma organização própria, da qual é necessário 

retirar informação que deverá ser adaptada ao contexto da tarefa, no âmbito da qual se 

considera o conhecimento do sujeito sobre o assunto, o destinatário, a tipologia e o género 

textual em produção; c) o processo de escrita propriamente dito, que integra as três 

subcomponentes atrás referidas, planificação, redação e revisão. A planificação consiste 

na construção e organização interna do saber; a redação é a passagem do plano das ideias 

ao da linguagem materializada e visível numa superfície; a revisão, a análise do texto já 

produzido e a sua eventual transformação. (Carvalho, 2011: 89-90) 
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Apesar da insistência na ideia de recursividade, baseada no facto de em qualquer 

momento poderem ser realizadas atividades ligadas às componentes de planificação, redação ou 

revisão para resolver problemas que surgem durante a escrita do texto, as observações feitas ao 

modelo de Flower e Hayes denunciam “una cierta concepción lineal del processo [...]. La 

recursividade parece reducida a la aplicación, cuantas veces sea necessario, de los sub-procesos 

de planificación y textualización después de operaciones de revisión.” (Camps, 1990: 7). Os 

limites desta e de outras representações não invalidam, contudo, o seu interesse e utilidade 

enquanto instrumentos de apoio para a conceção e regulação de atividades didáticas sobre os 

processos e mecanismos de escrita. Estes modelos permitem refletir sobre a complexidade da 

atividade que o aluno leva cabo, compreender as suas dificuldades e repensar o papel do 

professor e a sua prática docente. Por fim, “la enzeñanza de estrategias de planificación y 

revisión parece especialmente conveniente por cuanto exigen el concurso de capacidades 

metacognitivas imprescindibles para el control consciente de la actividad de redacción.” 

(Camps, 1990: 17) 

 

2.2.1. Subprocessos da atividade escrita 

Como foi mencionado anteriormente, a escrita é um modo de comunicação consciente e 

intencional, que culmina na produção de um texto. Trata-se de um processo cognitivo dinâmico 

e complexo que envolve a mobilização de conhecimentos sobre a tarefa de escrita e de 

conhecimentos linguísticos. Embora se tenha feito referência a modelos estruturais do processo 

de escrita, interessa focar, do ponto de vista pedagógico, os três subprocessos essenciais, 

identificados inicialmente por Linda Flower e John Hayes (1981) - a planificação, a 

textualização e a revisão -, entendidos de forma não linear, “mas antes como atividades que, em 

diferentes momentos, com maior ou menor intensidade e em relação a diferentes níveis textuais, 

têm lugar quando se escreve.” (Carvalho, 2003: 47) Por exemplo, ao longo do processo ocorrem 

momentos de pausa nos quais quem escreve procura planificar o que ainda falta escrever. Por 

outro lado, a revisão pode acompanhar a redação, à medida que se for relendo o que já se 
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encontra escrito. Procurar-se-á, seguidamente, sintetizar o essencial sobre cada uma destas 

componentes. 

A planificação
10

 consiste em tornar disponível, organizar e selecionar conhecimentos 

(temáticos, procedimentais e contextuais), tendo em vista: a) a representação de um destinatário, 

o cumprimento do tema e o cumprimento do objetivo da comunicação (macroplanificação); b) a 

conceção de um determinado esquema conducente ao discurso na sua forma definitiva 

(microplanificação). Segundo Emília Amor (1994: 112), estes processos são fundados e 

(in)formados pelas componentes “memória” e “contexto” e, neles, a representação do alvo e do 

objetivo a atingir desempenham um papel decisivo, quer na seleção da informação quer na 

orientação argumentativa do discurso.” O facto de a comunicação escrita ser diferida projeta-se 

num elevado grau de planificação e de reflexão e possibilita que o sujeito realize várias recolhas 

de informação, recorrendo a fontes internas (memória a longo prazo) ou externas (pesquisa), e 

estabeleça novas relações que lhe permitirão atingir os objetivos estipulados no início e ao 

longo da redação. Cassany (1999) refere como principais atividades que integram a planificação 

a formulação de objetivos, a geração de ideias e a organização de ideias. 

A textualização consiste em converter o material selecionado e organizado durante a 

planificação em linguagem escrita e em texto, podendo ser elaborados vários rascunhos até à 

versão final. Este subprocesso, que se concretiza “nas chamadas operações locais (de 

organização sintagmática do texto), mobiliza e faz intervir todo o tipo de aptidões linguísticas, 

desde a construção de referências, às operações de coesão textual.” (Amor, 1994: 112) Como 

salienta Barbeiro (1999: 61), a passagem para o modo escrito requer a construção de frases com 

sentido e a explicitação de elementos e relações, de modo a que outros possam aceder aos 

conteúdos que se pretende expressar. Consequentemente, nestes momentos, assumem particular 

relevância os mecanismos de coesão textual e as frequentes revisões ao que vai sendo escrito. A 

textualização afigura-se, portanto, bastante exigente para o aluno, que “deve ser chamado, desde 

cedo, a gerar e a gerir a variedade de possibilidades que é capaz de construir para a produção 

do texto” (Barbeiro & Pereira, 2007: 16) e a tomar decisões perante diversas soluções. Em 

suma, segundo Barbeiro e Pereira (2007: 18), à medida que vai escrevendo, o aluno tem de dar 

                                                           
10

 Vários investigadores procuraram compreender e estruturar o subprocesso da planificação. Para um 

estudo mais alargado, veja-se Flower e Hayes (1989); Bereiter e Scardamalia (1992); Hayes e Nash 

(1996) e Cassany (1999). 
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resposta às exigências de explicitação de conteúdo (para que os potenciais leitores possam 

aceder ao conhecimento), formulação linguística (elaboração de frases e seleção de vocabulário) 

e articulação linguística (estabelecimento de relações de coesão linguística e de coerência 

lógica).  

Por fim, a revisão processa-se através da (re)leitura, avaliação e eventual correção e 

reformulação do que foi escrito
11

. Amor (1994: 112) refere que esta componente se manifesta 

“ao longo das tarefas de produção e depois de obtido o produto final, completando-se na subfase 

de editoração (lay-out)
12

. Nesta etapa, a capacidade de leitura crítica e distanciada, relativamente 

ao texto produzido, é um requisito indispensável”. Cassany (1993) e Carvalho (2003), 

reforçando a importância da capacidade de abstração, defendem que a revisão adquire relevo 

também durante a planificação, ao nível da geração e organização das ideias, já materializadas 

no papel ou ainda e apenas no plano mental. 

Dependendo do tipo de revisão que pretende ou que é capaz de realizar, mais (superficial 

ou mais profunda) e de fatores como, por exemplo, o tempo disponível para essa tarefa, o 

escritor pode convocar, entre outros, os seus conhecimentos gramaticais (ortográficos, 

sintáticos, semânticos e lexicais), as características do destinatário, o tema e a tipologia do texto 

e tentar prever até que ponto a sua produção permite atingir os objetivos estabelecidos no início 

da escrita. A reflexão sobre o texto produzido permite tomar decisões relativamente à 

manutenção, abandono, substituição ou inserção de elementos ou à reescrita de partes do texto
13

. 

Barbeiro e Pereira (2007: 19) reforçam que a reflexão inerente ao subprocesso de revisão “deve 

ainda ser aproveitada para reforçar a descoberta e a consciencialização de outras possibilidades, 

suscetíveis de serem exploradas em processos de reescrita ou na construção de novos textos.” 

Com base na experiência pedagógica levada a cabo, foi possível concluir que estes 

                                                           
11 Alguns autores dedicaram-se a analisar o subprocesso de revisão. Veja-se, a este propósito, os autores citados por 

José António Brandão Carvalho (2003: 48): “Para Fayol e Schneuwly (1987), a revisão integra três fases: a deteção 

do erro, a identificação da sua natureza e a correção. De acordo com Scardamalia e Bereiter (1983), o processo inicia-

se com a comparação de duas representações, o texto real e o texto ideal, passa pelo diagnóstico do problema e pela 

ação de correção. Fitzgerald (1987), num texto síntese sobre a questão, refere três momentos: a deteção de 

discrepâncias entre o texto real e o texto ideal, a sua identificação ou diagnóstico e a produção das alterações.”  
12 Cassany (1995), no modelo que desenvolveu do processo de escrita, inclui o subprocesso da edição. 
13 O programa de Português do Ensino Secundário homologado em 2001 propõe algumas hipóteses de trabalho a este 

nível: “A terceira fase [revisão], correspondente à deteção de inadequações e de insuficiências e à determinação das 

estratégias de aperfeiçoamento a adoptar, poderá efetivar-se através da: (re)leitura individual das produções; leitura 

mútua, simples ou apoiada em fichas, listas de verificação, códigos de correção; consulta de obras (gramáticas, 

prontuários, dicionários, glossários, guias); apreciação dos produtos da análise realizada; reparação dos textos.” 

(Seixas et al., 2001: 21) 
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movimentos de retrocesso, pela abstração que exigem, são difíceis para os alunos. Estes 

concentram-se sobretudo na redação e, ainda que mostrem capacidade para detetarem aspetos 

textuais que necessitam de correção, mostram-se, depois, incapazes de explicar esses problemas 

e de selecionar as estratégias necessárias à sua reformulação, não chegando, por isso, a concluir 

o processo de revisão. 

 

2.3. Delimitação de conceitos essenciais 

Ao desenvolver-se uma abordagem teórica em torno de questões relacionadas com o 

processo de escrita, mais precisamente sobre a revisão de texto, e com o desenvolvimento da 

consciência lexical, torna-se premente definir alguns conceitos, fundamentais para o estudo, que 

se integram numa área específica da linguística – a lexicologia. Segundo Mário Vilela (1979: 5), 

a lexicologia “é o tratamento do léxico nos seus múltiplos aspetos, como frequência, 

distribuição, conteúdo, autonomia ou dependência de uma gramática.” No Dicionário 

Terminológico (DT)
14

, instrumento de consulta para professores e alunos dos ensinos Básico e 

Secundário, com uma função reguladora de termos e conceitos sobre o conhecimento explícito 

da língua, encontramos a seguinte definição de lexicologia: “disciplina da linguística que estuda 

o conjunto de palavras possíveis e de recursos disponíveis numa língua para a formação de 

palavras, bem como a forma como estas se relacionam.”  

Assim, foram selecionados os termos considerados mais pertinentes, tendo em conta o 

tema e o tipo de trabalho que se pretendeu desenvolver, e seccionou-se este subcapítulo em três 

partes, para facilitar a organização da informação. Começarei por analisar o conceito de léxico, 

bem como as noções a ele associadas. Seguidamente, procurarei explorar o conceito de 

consciência lexical, clarificando as diferenças entre competência e consciência linguística. Por 

fim, procurarei esclarecer o conceito de impropriedade lexical, indispensável para o trabalho 

desenvolvido a partir das produções escritas dos alunos. 

 

                                                           
14 Disponível na Web em: http://dt.dge.mec.pt/, consultado a 15-08-2015. 

http://dt.dge.mec.pt/
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2.3.1. Léxico  

De uma forma geral, o léxico é entendido como o conjunto de todas as palavras
15

 ou 

constituintes morfológicos portadores de significado possíveis numa determinada língua. Neste 

sentido, distingue-se de vocabulário que, de acordo com o DT, corresponde ao “conjunto 

exaustivo das palavras que ocorrem num determinado contexto de uso.” Margarita Correia e 

Lúcia San Payo de Lemos, num artigo de 2005, propõem uma distinção bastante clara e em 

concordância com o que aparece documentado nos recursos sugeridos pela Direção-Geral da 

Educação:  

 

Léxico – conjunto virtual de todas as palavras de uma língua, isto é, as neológicas e as que 

caíram em desuso, as atestadas e aquelas que são possíveis tendo em conta os processos de 

construção de palavras disponíveis na língua; 

 

Vocabulário – conjunto factual de todos os vocábulos atestados num determinado registo 

linguístico, isto é, o conjunto fechado de todas as palavras que ocorreram de facto nesse 

discurso. Como tal, faz sentido falar do vocabulário da didática ou da medicina, do de 

Fernando Pessoa ou do de José Saramago, do dos adolescentes, mas não faz sentido falar 

dos seus “léxicos”. Um dicionário descreve, então, um vocabulário (mais ou menos 

extenso), mas não o léxico da língua.” (Correia & Lemos, 2005: 9, negrito das autoras) 

 

O vocabulário, necessariamente ligado a um texto, escrito ou falado, e a um determinado 

tempo e lugar, é uma amostra do léxico e reúne marcas do meio sociocultural a que se pertence. 

Por seu turno, o léxico transcende a dimensão textual (Gallisson & Coste, 1983: 433) e assume-

se como o “dicionário ideal” (Vilela, 1944: 10), pois compreende a totalidade das “palavras 

fundamentais e ideais de uma língua” (Vilela, 1995: 13).  

                                                           
15 “A palavra típica é aquela que, no discurso escrito, corresponde a uma sucessão de caracteres delimitados por 

espaços em branco (palavra gráfica), mas as palavras da língua assumem muitas outras formas: palavras de dimensão 

superior à gráfica (compostos sintagmáticos, locuções prepositivas, adverbiais e conjuncionais); palavras de 

dimensão inferior à palavra gráfica (palavras não autónomas, que não podem ocupar posições sintáticas, podendo 

apenas ocorrer como elementos de construção de outras palavras); expressões idiomáticas ou idiomas que, por 

apresentarem um significado que não é calculável a partir da sua estrutura e dos seus componentes, se supõe que se 

encontram armazenadas na memória lexical, a par de outras palavras da língua, sendo, por isso, descritas nos 

dicionários.” (Correia & Lemos, 2005: 7-8, com supressões) 
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Mário Vilela apresenta duas funções primordiais do léxico de uma língua que assumem 

particular relevância, tendo em conta os objetivos do ensino/aprendizagem das línguas: 

representar a realidade extralinguística e comunicá-la através do discurso. Os atuais programas 

de Português dos ensinos Básico e Secundário valorizam as dimensões representativa e 

comunicativa, colocando em destaque a necessidade de os alunos produzirem textos orais e 

escritos corretos, progressivamente mais complexos e adequados a diversas situações de 

comunicação (cf. Buescu et al., 2014: 11 e Buescu et al., 2015: 5). 

 

O léxico é, numa perspetiva cognitivo-representativa, a codificação da realidade 

extralinguística interiorizada no saber de uma dada comunidade linguística. Ou, numa 

perspetiva comunicativa, é o conjunto das palavras por meio das quais os membros de uma 

comunidade linguística comunicam entre si. Tanto na perspetiva da cognição-representação 

como na perspetiva comunicativa, trata-se sempre da codificação de um saber partilhado (= 

shared knowledge). (Vilela, 1995: 13)  

 

Importa salientar que a aprendizagem do vocabulário e do léxico são processos que se 

prolongam por toda a vida, porque as unidades lexicais são sistemas abertos em renovação, 

mutação e atualização permanentes. Existem vários recursos disponíveis para a formação de 

novas palavras, fenómeno que é, por sua vez, uma necessidade. 

No âmbito da aprendizagem do léxico, é importante distinguir léxico ativo de léxico 

passivo. O léxico ativo corresponde ao conjunto de palavras que os falantes usam num 

determinado tempo e espaço, enquanto o léxico passivo refere o conjunto de palavras que os 

falantes são capazes de (re)conhecer e compreender, mas que não usam. Inês Duarte (2000) 

explica que o léxico passivo dos sujeitos é muito superior ao léxico ativo. A estes termos liga-se 

o de léxico mental, referido, por vários autores, como o conjunto de entradas lexicais 

armazenadas na memória a longo prazo (cf. Bartra, 2009: 435). Levelt (1989), citado por Leiria 

(2001), define léxico mental como “the store of information about the words in one’s language” 

(1989: 6), sendo que o conhecimento sobre as palavras (que permite o acesso às suas formas 

escritas e orais e aos seus significados) é constituído por aspetos referentes ao significado, à 
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sintaxe, à morfologia e à fonologia
16

. Entendido como a representação mental da informação 

sobre as palavras (Aitchison, 2003: 9), o léxico mental não é apenas um depósito de palavras, 

mas um vasto e intrincado sistema de unidades lexicais a que se acede por relações de 

compatibilidade semântica e de frequência. 

Por fim, é importante referir o conceito de capital lexical, definido por Inês Duarte (2011: 

9) como “o conjunto organizado de palavras que conhecemos e usamos.”. Ao longo do presente 

relatório, utilizar-se-á mais amiúde o conceito de capital lexical, uma vez que é essa base de 

vocábulos que o aluno conhece e usa que se pretende ampliar, em prol do aumento da qualidade 

da expressão escrita.  

 

2.3.2. Consciência lexical  

Inês Duarte, na brochura sobre o desenvolvimento da consciência lexical publicada no 

âmbito do Programa Nacional do Ensino do Português (PNEP), esclarece o que se entende por 

consciência lexical: “tipo de consciência linguística que diz respeito ao conhecimento das 

propriedades das palavras que integram o nosso capital lexical.” (Duarte, 2011: 10) Conhecer 

uma palavra
17

 não é, portanto, saber apenas o seu significado intrínseco e literal, mas conhecer o 

conjunto dos seus traços fonológicos, sintáticos e semânticos, a sua interdependência com outras 

palavras e os contextos em que é usada. Para uma melhor compreensão do conceito, será talvez 

produtivo diferenciar consciência linguística de competência linguística. 

Gallisson e Coste (1983: 134) definem competência linguística como o “conhecimento 

implícito que tem da sua língua todo o locutor-auditor. Mais tecnicamente, sistema interiorizado 

de regras que permite a um organismo finito (o cérebro) produzir e compreender um número 

infinito de enunciados.” Na mesma linha, Abraham (1981: 105) analisa o conceito de 

competência referindo “el conocimiento interno que tiene el hablante nativo idealizado de su 

lengua, que de ningún modo es preciso que sea consciente al hablante/oyente, pero que 

representa la base para la utilización de la lengua. Veja-se, ainda, a definição proposta por 

                                                           
16 “Each of us has in our cognitive system some kind of inventory of all the words that we know, together with all the 

information – semantic, grammatical, phonetic/graphic – necessary for their correct use.” (Cruse, 2008: 263) 
17 De notar, como já foi referido no ponto anterior, que os elementos lexicais incluem palavras isoladas e expressões 

fixas, tais como: expressões feitas (provérbios), expressões idiomáticas, combinatórias específicas. 
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Barbeiro (1999: 19): “a competência linguística corresponde a um conhecimento inconsciente, 

implícito, que o falante tem das regras da língua e que lhe permite atuar linguisticamente, mas 

que não exige a capacidade de as explicitar.”  

Por sua vez, “consciência” implica explicitação e um controlo deliberado por parte do 

sujeito. Assim, a consciência linguística diz respeito a um conhecimento da língua que se 

caracteriza pela capacidade de distanciamento, reflexão e sistematização (cf. Duarte, 2008: 18), 

ou seja, associa-se a um “conhecimento explícito da língua”
18

. 

 

Este estádio de conhecimento caracteriza-se pela capacidade de identificar e nomear as 

unidades da língua [...], de caracterizar as suas propriedades, as suas regras de combinação e 

os processos que atuam sobre as estruturas formadas; caracteriza-se igualmente pela 

capacidade de seleção das unidades e estruturas mais adequadas à expressão de 

determinados significados e à concretização de determinados objetivos em situações 

concretas de uso oral e escrito da língua. (Duarte, 2008: 17) 

 

Com base nesta sustentação teórica, encarou-se como motor desta investigação a 

importância do desenvolvimento da consciência lexical tendo em vista o aumento da 

competência textual. Pretende-se que o conhecimento intuitivo que os alunos detêm do léxico, 

ou seja, a sua competência lexical, evolua para um conhecimento explícito e consciente (nunca 

desligado da utilização da língua), que implica saber identificar, selecionar, avaliar, reler e 

refazer. De facto, é pela tomada de consciência do que se sabe e, consequentemente, do que 

ainda não se sabe, que se desenvolvem capacidades e se procuram, por exemplo ao nível da 

escrita, estratégias de resolução de problemas mais consistentes e eficazes: “para se  atingir um 

nível elevado de desempenho na competência de escrita é necessário um conhecimento da 

língua extenso e profundo que, em grande medida, tem de ser explícito” (Duarte, 2008: 9)
 19

.  

                                                           
18 O Currículo Nacional do Ensino Básico e os programas de 2009 (Ensino Básico) e de 2001 (Ensino Secundário) 

mencionam uma competência nuclear a desenvolver denominada  “conhecimento explícito da língua”, capaz de 

incentivar uma comunicação oral e escrita eficaz, que se refere ao estudo da gramática. Os documentos normativos 

em vigor voltam a utilizar o termo “gramática”, em vez de “conhecimento explícito” ou “funcionamento da língua.”  
19 O atual Programa de Português do Ensino Secundário prevê que a gramática seja trabalhada “na perspetiva de um 

adequado desenvolvimento  da consciência linguística e metalinguística, de uma cabal compreensão dos textos e do 

uso competente da língua oral e escrita. A consciência linguística e metalinguística deve ser mobilizada para 

melhores desempenhos no uso da língua.” (Buescu et al., 2014: 10) 
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Pelo que se observou em contexto de estágio pedagógico, alguns alunos demonstram 

competência lexical, aplicando adequadamente o vocabulário, o que não quer dizer que a sua 

consciência lexical se encontre suficientemente desenvolvida, fator amplamente valorizado nos 

momentos de avaliação, como é possível comprovar pela análise dos critérios de classificação 

das provas de Português do Ensino Básico e do Ensino Secundário. Na composição da prova 

final de Português do 9.º ano, para o aluno obter a pontuação máxima (nível 5) no parâmetro E, 

que diz respeito ao repertório vocabular, deve utilizar “vocabulário variado e adequado” e 

proceder a uma “seleção intencional de vocabulário para expressar cambiantes de sentido”. 

Num nível médio (3), o aluno utiliza “vocabulário adequado mas comum e com algumas 

confusões pontuais” e recorre “a um vocabulário elementar para expressar cambiantes de 

sentido”. Por sua vez, um aluno de nível 1 usa “vocabulário restrito e redundante, recorrendo 

sistematicamente a lugares-comuns (com prejuízo da comunicação)”
20

.  

No item de resposta extensa do exame nacional de Português do 12.º ano, para o aluno 

obter a pontuação máxima (nível 5) no parâmetro referente ao léxico e adequação do discurso, 

deve mobilizar “com intencionalidade recursos da língua expressivos e adequados (repertório 

lexical variado e pertinente, figuras de retórica e tropos, procedimentos de modalização, 

pontuação...)” e utilizar “o registo de língua adequado ao texto, eventualmente com esporádicos 

afastamentos, que se encontram, no entanto, justificados pela intencionalidade do discurso e 

assinalados graficamente (com aspas ou sublinhados).” Um aluno de nível 3 “mobiliza um 

repertório lexical adequado, mas pouco variado” e “utiliza, em geral, o registo de língua 

adequado ao texto, mas apresentando alguns afastamentos que afetam pontualmente a 

adequação global.” Por fim, um aluno de nível 1 neste parâmetro “utiliza vocabulário elementar 

e restrito (muitas vezes redundante) ou globalmente inadequado” e “utiliza indiferenciadamente 

registos de língua sem manifestar consciência do registo adequado ao texto, ou recorre a um 

único registo inadequado.”
21

 

                                                           
20 Critérios de Classificação da Prova Final de Português, código 91/ 1.ª Fase, 3.º Ciclo do Ensino Básico (2015). 

Disponível na Web em: http://cdn.iave.pt/provas/2015/PF-Port91-F1-2015-CC.pdf, acedido em 03-08-2015 (p. 11 de 

12). Negrito meu. 
21 Critérios de Classificação da Prova Escrita de Português, código 639/ 1.ª Fase, 12.º ano de escolaridade (2015). 

Disponível na Web em: http://cdn.iave.pt/provas/2015/EX-Port639-F1-2015-CC-VD.pdf, acedido em 03-08-2015 (p. 

12 de 13). Negrito meu. 

http://cdn.iave.pt/provas/2015/PF-Port91-F1-2015-CC.pdf
http://cdn.iave.pt/provas/2015/EX-Port639-F1-2015-CC-VD.pdf
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Após uma leitura atenta dos critérios de correção, parece claro que a diferença entre um 

aluno que manifesta consciência lexical e outro que demonstra competência lexical, sem que a 

consciência esteja suficientemente desenvolvida, se encontra bem patente na referência à 

“intencionalidade” no uso do léxico. Embora um estudante que tenha obtido nível 3 nesse 

parâmetro da composição seja capaz de aplicar o vocabulário de forma correta, ainda não revela 

uma aplicação consciente e intencional, fazendo uso de um vocabulário preciso, rico e variado, 

de acordo com as ideias que quer transmitir e as nuances que pretende introduzir no seu 

discurso. 

 

2.3.3. Impropriedade lexical  

Tendo em conta as considerações tecidas no ponto anterior, parece ser necessário, 

sobretudo no Ensino Secundário, investir na extensão e na precisão do vocabulário utilizado 

pelos alunos, para que estes possam fazer uso de um discurso fluente e significativo, marcado 

por níveis progressivamente mais elevados de consciência linguística. Assim, um dos objetivos 

deste estudo prende-se com a análise de produções escritas de estudantes do 10.º ano centrada 

nos erros de propriedade lexical. Interessa proceder não apenas à contagem de erros mas alargar 

a reflexão sobre as questões de impropriedade lexical, dado que se verificou ser uma dimensão 

pouco explorada pelos docentes de língua materna em comparação com outros tipos de falhas 

redacionais.  

Convém sublinhar que a impropriedade lexical aparece contemplada entre os fatores de 

desvalorização ao nível da correção linguística dos exames nacionais do Ensino Secundário e 

das provas finais de ciclo do Ensino Básico. Na prova final de Português de 9.º ano, os alunos 

são penalizados pelo número de erros de propriedade lexical que dão em cada resposta (por cada 

dois ou três erros deste tipo, o professor corretor deve retirar dois pontos e, no caso de o aluno 

dar quatro erros, devem ser retirados no máximo quatro pontos, tendo em conta a cotação 

atribuída ao conteúdo (C) e à forma (F))
22

. No exame nacional de Português de 12.º ano, os 

descontos relativos ao vocabulário são ainda mais significativos, devendo o professor corretor 

                                                           
22 Critérios de Classificação da Prova Final de Português, código 91/ 1.ª Fase, 3.º Ciclo do Ensino Básico (2015). 

Disponível na Web em: http://cdn.iave.pt/provas/2015/PF-Port91-F1-2015-CC.pdf, acedido em 03-08-2015 (p. 3 de 

12). 

http://cdn.iave.pt/provas/2015/PF-Port91-F1-2015-CC.pdf
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retirar dois pontos por cada impropriedade lexical verificada numa resposta, se tal for possível, 

tendo em conta a cotação atribuída aos aspetos de conteúdo (C) e ao parâmetro de estruturação 

do discurso e correção linguística (F).
23

 

Contudo, apesar das orientações presentes nos critérios, não deixa de ser um pouco vago 

o conhecimento que os docentes detêm sobre estes erros, acabando por recear, simultaneamente, 

a imposição das suas preferências linguísticas aos estudantes. De facto, o professor, “sendo um 

usuário maduro da língua escrita, intui como inadequada determinada combinação de palavras 

empregada pelo aluno, mas tem dificuldade em persuadi-lo de que se trata de impropriedade, 

porque lhe falta teoria sobre propriedade vocabular”. (Oliveira, s/d: 50, negrito do autor) 

A impropriedade lexical consiste, então, no “emprego de palavras em contextos 

inadequados”. (Oliveira, s/d: 49) Segundo Helênio Fonseca de Oliveira (s/d: 49), estes erros 

podem decorrer: 

 

(a) da substituição de vocábulos em expressões idiomáticas; (b) da criação de neologismos 

comunicacionalmente inadequados; (c) da incompatibilidade entre a palavra escolhida e o 

tema ou gênero do texto; (d) do conflito entre a natureza pejorativa ou meliorativa das 

escolhas lexicais e a orientação argumentativa do texto; (e) do conflito sémico 

(incompatibilidade semântica) entre vocábulos no interior da sentença; (f) da inexatidão 

com redundância [...]; (g) do emprego de vocabulário informal em situações formais e vice-

versa; (h) da confusão de parônimos em virtude da semelhança fónica entre eles; (i) do 

emprego, em contextos inadequados, de palavras com baixa densidade semântica, gerando 

vaguidade.
24

 

 

Sobre as questões de impropriedade lexical, Isaltina Martins (1998: 1) salienta que cada 

palavra possui um significado próprio e preciso, carregando em si, igualmente, a 

intencionalidade do sujeito, tal como referimos no ponto anterior. Para além disso, a informação 

contida numa palavra pode resultar da sua interdependência com outros vocábulos e do contexto 

                                                           
23 Critérios de Classificação da Prova Escrita de Português, código 639/ 1.ª Fase, 12.º ano de escolaridade (2015). 

Disponível na Web em: http://cdn.iave.pt/provas/2015/EX-Port639-F1-2015-CC-VD.pdf, acedido em 03-08-2015 (p. 

4 de 13).  
24 Na parte prática deste estudo, far-se-á uma análise mais detalhada de alguns tipos de impropriedade lexical. 

http://cdn.iave.pt/provas/2015/EX-Port639-F1-2015-CC-VD.pdf
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em que ela é usada. Há também palavras mais frequentes ou “mais típicas” do que outras. (cf. 

Correia & Lemos, 2005: 8) 

 

A palavra ocupa o seu lugar muito particular num contexto e traz a força da intenção que 

nela foi depositada, o sentir do sujeito emissor. Em princípio, a palavra exata, no lugar 

certo, não oferecerá dúvidas sobre o conteúdo da mensagem que transmite. (Martins, 1998: 

1) 

 

Será interessante referir que, ao longo do estágio pedagógico, se centrou a atenção, em 

primeiro lugar, no enriquecimento do vocabulário, por se considerar que aí residiam as lacunas 

mais profundas, tendo em conta o nível de ensino em que os alunos se encontravam. Sem 

esquecer esta questão, durante a correção das redações e a categorização dos erros, concluiu-se 

que outro grande desafio residia no problema exposto por Isaltina Martins – levar o aluno a 

colocar a “palavra exata, no lugar certo” – para o qual não existem tantas estratégias didáticas. 

Desta forma, ainda que, em contexto de estágio, não tenha sido possível, por contingências 

várias ligadas à obrigatoriedade dos conteúdos a lecionar, programar atividades adaptadas a esta 

necessidade, a realização deste estudo permitiu abrir caminho para a reflexão sobre novas 

práticas de ensino direcionadas para esta vertente do domínio da língua materna. 

 

2.4. A importância da consciência lexical no processo de revisão de texto 

Dos três momentos essenciais que intervêm na redação – planificação, textualização e 

revisão – prestou-se especial atenção ao último por se julgar importante, na mesma ótica de 

Manuela Cabral (1994: 111), que as aulas de Português incluam atividades especialmente 

dirigidas à prática da escrita em que “o aluno possa enfrentar as dificuldades que ela implica, 

em que possa reler-se, autoavaliar-se, refazer o texto, refletir sozinho e com apoios sobre o seu 

próprio percurso e investir os resultados dessa reflexão em situações próximas, num esforço 

sempre enriquecido.” Os momentos de revisão e pré-escrita são também aqueles em que o 

professor tem a possibilidade de interferir de modo mais decisivo, pelo que as propostas 

descritas no ponto 3.4. incidem sobre estas duas etapas do processo de escrita.  
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Escrever é um processo sempre inacabado e, portanto, passível de ser melhorado através 

de processos de releitura e reformulação. Trata-se de um trabalho de perseverança, de paciência 

e de autocrítica até que os textos nos pareçam exatos e harmoniosos
25

. Consequentemente, é 

necessário que se crie o hábito de reler, que se confira à releitura “o estatuto de tarefa escolar, 

dedicando-se-lhe o tempo que ela merece.” (Cabral, 1994: 118) Conforme o documentado no 

Programa de Português: 

 

[A] fase de revisão pode e deve tornar-se numa oportunidade de construção de 

aprendizagens, concretizada na procura da explicação das causas de ocorrência das falhas 

detetadas e na descoberta das formas corretas que lhes correspondem. Neste sentido, para 

uma progressão do desempenho do aluno, é necessário fazer uma gestão pedagógica do 

erro, recorrendo a procedimentos que envolvam o aluno na deteção e resolução dos seus 

problemas de escrita. (Seixas et al., 2001: 21) 

 

Maria da Graça Pinto, citando Murray (1997: 1-2), parece sintetizar o que há de 

fundamental e vantajoso no processo dinâmico de revisão de um texto:  

 

[...] sempre que se parte para a revisão de um texto, podemos:  

Discover that we know more than we thought.  

Change what we think of what we know.  

Change what we feel about what we know.  

Extend what we know as the draft makes unexpected connections.  

Move the point of view from which we view the subject.  

E o autor nota ainda: «Do not think that revision is superficial. [...] It is the great 

adventure of the mind.»” (Pinto, 2009: 112, negrito da autora)  

 

Reescrever é aprender a pensar de modo cada vez mais complexo. É também avaliar o 

grau de rigor e de adequação do que se disse e aí se desencadeia o trabalho lexical. Pinto (2012), 

                                                           
25 Os autores do programa advogam a necessidade de o aluno adquirir “uma atitude crítica através de uma tomada de 

consciência sobre a forma como comunicamos o que queremos comunicar e desenvolva disponibilidade para a 

aprendizagem da língua, refletindo sobre o seu funcionamento, descrevendo-a, manipulando-a [...].” (Seixas et. al., 

2001: 3). 
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num artigo dedicado à quinta edição da obra Revising Prose, de Richard Lanham (2006), 

defende, com base nas conceções do autor, que 

 

as palavras e as ideias devem [...] dialogar abertamente e sem rodeios para que desse 

confronto não provenha nem ruído ao longo do percurso inerente à escrita, nem no que será 

o seu produto final. Serve assim a revisão [...] para avaliar, mas não de modo superficial, 

esse diálogo. Na opinião de Murray (1997), a revisão deve antes ser tida como uma grande 

aventura no que respeita à mente, revelando uma atuação da ordem da psicolinguística ao 

colocar em articulação as palavras e as ideias num processo de reformulação conducente ao 

fim almejado. (Pinto, 2012: 148) 

 

Inês Duarte, na brochura dedicada ao desenvolvimento da consciência lexical, publicada 

no âmbito do Programa Nacional do Ensino do Português (PNEP), refere “o desajuste entre a 

relevância, demonstrada pela investigação, que esta área do conhecimento e do uso da língua 

tem no sucesso escolar e a pouca importância que lhe tem sido dada no nosso sistema 

educativo.” (Duarte, 2011: 10) De facto, os momentos destinados ao ensino do léxico na aula de 

português são muitas vezes escassos, cingindo-se aos processos de formação das palavras, e, 

sobretudo no que respeita ao Programa de Português do Ensino Secundário, é notória a pouca 

relevância dada a este aspeto
26

. A única referência concreta às questões lexicais remete para o 

trabalho realizado durante o Ensino Básico: 

 

A realização do trabalho nesta componente [competência linguística] retomará, 

certamente, aspetos já introduzidos nos ciclos anteriores, com o objetivo de os 

aprofundar e sistematizar. De entre eles, são de destacar os relacionados com o 

vocabulário (formas de alargamento do vocabulário, processos de formação de palavras 

e seus valores conotativo e polissémico). (Seixas et al., 2001: 27) 

 

 No entanto, grande parte dos alunos chega ao ensino secundário com graves lacunas a 

este nível, fazendo uso de um vocabulário muito restrito e, por vezes, pouco apropriado. Neste 

                                                           
26 Já no programa de Latim, as referências ao trabalho lexical são, como seria de esperar, numerosas, pois o aluno 

necessita de conhecer vocabulário para compreender os textos latinos e o uso do dicionário só está previsto para o 

11.º ano. O programa insiste na aproximação ao português através da relação etimológica e da evolução semântica 

(cf. Martins, 2001: 23-24). 



 

46 

 

 

 

sentido, não basta oferecer aos alunos o significado de determinados vocábulos, pois o facto de 

se conhecer o sentido literal de uma palavra não significa que se saiba usá-la corretamente. (cf. 

Figueiredo, 2011: 345-346)
27

 Diz-nos Inês Duarte no texto supracitado: 

 

“[C]ompreender e saber usar uma palavra envolve um conhecimento muito complexo, 

uma vez que inclui as seguintes dimensões: 

 Conhecer a sua forma fónica; 

(ii) Conhecer a sua forma ortográfica; 

(iii) Conhecer o(s) seus(s) significado(s); 

(iv) Saber a que classe e subclasse de palavras pertence; 

(v) Conhecer as suas propriedades flexionais; 

(vi) Reconhecer as unidades mínimas com significado que a constituem; 

(vii) Saber com que classes de palavras se pode combinar para formar unidades 

linguísticas mais extensas; 

(viii) Saber que papéis semânticos distribui pelas expressões linguísticas com que 

se pode combinar; 

(ix) Saber que propriedades sintático-semânticas têm de ter as expressões 

linguísticas a que atribui papéis semânticos.” (Duarte, 2011: 17) 

 

A consciência lexical envolve, portanto, vários domínios e o seu alargamento beneficia as 

operações de escrita e leitura. No caso da leitura, como refere Maria Armanda Costa (1992: 

107), “o reconhecimento da palavra, a ativação de cadeias lexicais, a busca do significado mais 

adequado e compatível com o contexto e a decisão final fazem-se sem quebras, mais 

rapidamente, contribuindo para o desenrolar do processo de forma contínua e eficaz.” No que 

                                                           
27 Margarita Correia advoga o seguinte: “ter um vocabulário rico é mais do que conhecer muitas palavras: significa 

saber usá-las adequadamente em função do contexto frásico, cognitivo e enunciativo, mas também significa ter pistas 

ou ferramentas para inferir aspetos imprescindíveis ao conhecimento e uso das palavras, conhecidas ou desconhecidas 

(aspetos categoriais, flexionais, semânticos e sintáticos) e, ainda, produzir palavras novas adequadas às necessidades 

(denominativas e discursivas) que ao indivíduo se apresentam” (2011:226). Eunice Barbieri de Figueiredo faz alusão 

às fases evolutivas da aprendizagem do léxico: compreensão e reconhecimento, emprego e experimentação, retenção 

e uso. (2011: 365) e defende que: “compreender uma palavra ou expressão não é só um processo mental da captação 

da sua estrutura, do seu significado na língua ou dos seus sentidos nos discursos literários ou não literários, é também 

saber usá-las nos diversos contextos. E saber usá-las é saber o seu significado prototípico, é saber ao mesmo tempo 

extrair a sua inferência e a sua referência; é saber a sua denotação, a sua estrutura, a sua categoria gramatical, a sua 

frequência de uso, a sua pronúncia, a sua grafia, a sua combinatória e relações com outras palavras, os seus registos, a 

sua informação cultural, os seus usos metafóricos.” (2011: 382) 
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respeita à escrita, seguindo a mesma linha de pensamento da professora Inês Duarte (cf. 

2011:9), Margarita Correia adianta: “ao nível das atividades de produção escrita, o domínio 

(proveniente de uma seleção consciente e, portanto, intencional) de um vocabulário rico permite 

uma produção linguística eficiente, sendo crucial para o desenvolvimento da coesão lexical e da 

coerência, fatores-chave para a estruturação do texto.” (Correia, 2011: 226, parênteses meu) O 

modelo seguinte, da autoria de Inês Duarte (2008: 166), representa as interrelações entre 

conhecimento lexical, compreensão de leitura e qualidade da produção escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo conceptual que interrelaciona conhecimento lexical, compreensão de leitura e 

qualidade da produção escrita (Duarte, 2008: 166) 

 

Se, por um lado, a consciência lexical favorece o processo de reescrita, funcionando, em 

certa medida, como um pré-requisito indispensável ao aperfeiçoamento dos textos, por outro 

lado, simultaneamente, esta consciencialização resulta da aprendizagem da escrita
28

. Ou seja, as 

estratégias de revisão, enquanto atividades reflexivas, também desenvolvem a consciência 

lexical, formando-se, assim, um ciclo interativo em que teoria e prática se influenciam 

                                                           
28 “O caráter diferido da comunicação escrita potencia uma intencionalidade de produção discursiva mais consciente 

e permite uma objetivação material da língua e um descentramento em relação ao texto produzido que facilitam o 

trabalho posterior de aperfeiçoamento e aprimoramento desse texto.” (Duarte, 2005: 49) 
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mutuamente
29

. No que diz respeito aos erros de propriedade lexical (nomeadamente as 

repetições e a falta de precisão na escolha de vocábulos), as melhores estratégias para a sua 

abordagem são o treino na leitura dos próprios textos e a criação de hábitos de revisão, 

colaborativa ou individual.  

É possível, então, concluir que a consciência da linguagem se estrutura pelo sistema da 

escrita
30

, pois, como se sabe, esta atividade “gera, em quem a produz, maior compreensão da 

língua, pela reflexão (metacognição ou tomada de consciência) a que obriga.” (Niza, 2011: 13) 

Por sua vez, durante o trabalho de revisão e reescrita, o sujeito deve assumir o papel de leitor 

para avaliar e tomar novas decisões relativamente ao que está a escrever,  preocupando-se em 

detetar falhas e, sobretudo, em encontrar uma melhor forma de expressão. “Os momentos de 

leitura crítica do texto posteriores à escrita da primeira versão constituem, assim, o início do 

verdadeiro trabalho de análise de como a língua é constituída. A revisão representa o verdadeiro 

motor de desenvolvimento da escrita” (Niza, 2011: 37) porque possibilita um processo de 

consciencialização que se transforma num instrumento de pesquisa e de autonomia. (Barbeiro, 

1999: 102)  

Um dos propósitos deste estudo é, por conseguinte, promover um conhecimento explícito 

do léxico, que possa ser mobilizado pelos alunos durante a redação a fim de que possam 

proceder à análise da própria escrita, à identificação ativa de problemas linguísticos e à busca de 

alternativas para aumentar a qualidade dos textos. Para que se promova o desenvolvimento da 

consciência lexical, o ensino do léxico deve, conforme o defendido por Inês Duarte (2008: 167), 

contemplar três dimensões do conhecimento - a dimensão declarativa, a dimensão 

procedimental e a dimensão metacognitiva – que procurarei ter em conta no subcapítulo 

reservado às sugestões pedagógico-didáticas. A dimensão declarativa visa o aprofundamento do 

conhecimento sobre as propriedades de cada palavra; a dimensão procedimental tem em vista a 

utilização, por parte dos alunos, de estratégias de descodificação lexical a utilizar na 

compreensão de leitura e de estratégias  de precisão lexical a utilizar em tarefas de escrita; a 

                                                           
29 Segundo o programa de Português homologado em 2001, são finalidades desta disciplina, entre outras: 

“desenvolver a competência de comunicação, aliando o uso funcional ao conhecimento reflexivo sobre a língua”. 

(Seixas et. al., 2001: 6) 
30 “A escrita e, portanto, também a sua aprendizagem, são metalinguísticas: os sistemas escritos (Olson, 1998) não 

transcrevem o discurso, mas criam categorias através das quais nos tornamos conscientes do discurso. A produção 

escrita, ao permitir novas realizações linguísticas e cognitivas, transforma a fala e a linguagem em objetos de reflexão 

e análise: interiorizamos a linguagem de acordo com as linhas propostas pela nossa escrita.” (Niza, 2011: 12) 
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dimensão metacognitiva visa a aprendizagem de estratégias reguladoras da compreensão de 

palavras na leitura  e da seleção e precisão lexicais na produção escrita. 

É a ativação da consciência que permite que nos centremos no processo de escrita e não 

no produto. De igual modo, “o que está aqui em causa é a necessidade de que a aprendizagem 

da construção de textos seja feita de tal modo, que permita ao aluno compreender o que 

significa o ato de escrever.” (Pereira, 2005: 61) Assim, é importante que o professor promova, 

junto dos alunos, a  

 

Consciencialização progressiva [...] da textualidade como rede de relações que é preciso 

“tecer” (numa revitalização da metáfora morta subjacente ao termo “texto”), como 

macroestrutura semântica, “edifício” que é preciso não só “arquitetar” (conceber 

globalmente) mas também “construir” na sequencialidade de frase depois de frase (“tijolo” 

sobre “tijolo”…), com os requisitos necessários a que o edifício se “segure de pé”: os 

alicerces da ancoragem referencial, a argamassa das interligações e conexões sintáticas e 

semânticas.” (Fonseca, 1994: 166) 

 

2.5. A importância da aprendizagem do latim para o desenvolvimento da 

consciência lexical  

Nas aulas de latim, os alunos têm a possibilidade de ampliar o seu vocabulário em língua 

materna e aceder a um conhecimento mais profundo do português. 

  

A observação analítica do texto latino revela o pensamento, a vida e a cultura de um povo 

que nos transmitiu um legado inestimável: a nossa própria língua. Estudar Latim, e de 

forma particular o seu léxico, é verificar que esta língua nunca deixou de ser falada e que 

permanece viva na sintaxe, na morfologia e, sobretudo, no léxico em que se exprimem as 

línguas românicas. (Melo, 1995: 99) 

 

Aprender latim desenvolve o raciocínio abstrato e o raciocínio analítico, cria hábitos de 

análise, facilita a compreensão da linguagem e a organização do pensamento, estimula a 

agilidade mental e desenvolve o juízo crítico. Consequentemente, como deixa bem claro Isaltina 
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Martins (1989: 125), “a tradução é um bom exercício para desenvolver as capacidades de 

compreensão, de análise e de síntese, bem como a destreza de expressão na língua materna.”  

Porém, assim como o latim se encontra permanentemente ao serviço do português, o 

conhecimento da língua materna não deixa de interferir na aprendizagem do latim e aí se 

refletem, novamente, os problemas decorrentes de um reduzido capital lexical: “os nossos 

alunos de Latim e Grego encontram cada vez mais dificuldades em adquirir mecanismos 

corretos de tradução porque a sua competência em Português é mínima até para consultarem 

textos cujo vocabulário exceda o léxico comum elementar da maioria dos falantes do 

Português.” (Simão: 1994: 142) 

Por sua vez, a tradução segue um método rigoroso e a polissemia inerente ao vocabulário 

latino dificulta a escolha do sentido mais preciso e adequado a um determinado contexto: 

“[d]epois desta primeira fase de compreensão do texto, vem a tradução propriamente dita. E 

aqui entra com mais intensidade o conhecimento da língua materna e também o seu 

enriquecimento pela reflexão, pela procura do vocábulo adequado, da construção correta.” 

(Martins, 1989: 125) 

Apesar das dificuldades detetadas, o exercício de tradução enriquece o conhecimento da 

língua materna e pode ensinar ao aluno quando usar estratégias de monitorização da seleção e 

precisão lexicais. Este “demorado trabalho da lima”
 31

 e da mente a que a língua latina obriga 

constitui um foco de interesse para a investigação por favorecer o processo gradual de 

consciencialização da língua e do seu uso, no qual assumidamente se investiu. Convergem para 

este desígnio três finalidades essenciais da disciplina de Latim, referidas no respetivo programa: 

“promover o desenvolvimento de capacidades que levem à reflexão linguística; reforçar a 

competência comunicativa, nomeadamente do português escrito; fomentar, pelo enriquecimento 

da linguagem, uma melhor expressão do pensamento”. (Martins et al., 2001: 5) De igual modo, 

foram homologadas este ano as Metas Curriculares para a disciplina de Latim A do Ensino 

                                                           
31 Para Horácio, o bom poeta conjuga engenho e arte. Como criador plenamente consciente do seu trabalho, este deve 

ser crítico e procurar aperfeiçoar os seus poemas através do já citado “trabalho da lima” (limae labor). Diz-nos 

Horácio na sua Arte Poética: “Os nossos poetas nada deixaram que não experimentassem, nem foi pequeno o louvor 

que mereceram os que, ousando abandonar o grego trilho, celebraram os pátrios feitos, ora criando as fábulas 

pretextas ora as togadas. Nem o Lácio seria mais ilustre pelas armas e valor do que pela sua língua, se não custasse 

tanto aos seus poetas gastarem tempo no demorado trabalho da lima. Mas vós, ó estirpe de Pompílio, censurai todo o 

poema que não for aperfeiçoado com muito tempo e muita emenda e que, depois de retalhado dez vezes, não for 

castigado até ao cabo.” 
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Secundário (em vigor a partir do ano letivo de 2015-2016), que têm em conta os objetivos e 

conteúdos enunciados no programa. Além dos objetivos e descritores referentes ao subdomínio 

do léxico (Pimentel & Costa, 2015: 8), importa salientar o terceiro objetivo pertencente ao 

subdomínio intitulado “Do latim ao português”: “Estabelecer relações etimológicas e 

enriquecer o vocabulário, adquirindo um domínio mais refletido da língua portuguesa.” 

(Pimentel & Costa, 2015: 10) Como descritores para este objetivo, foram enumerados os 

seguintes: 

90. Relacionar vocábulos latinos com portugueses.   

91. Aprofundar o significado do vocabulário português pelo conhecimento dos significados 

dos étimos latinos.   

92. Resolver dificuldades ortográficas com base na etimologia.   

93. Relacionar o significado de palavras aparentemente estranhas entre si pelo 

reconhecimento do étimo comum.   

94. Identificar palavras divergentes.   

95. Identificar palavras convergentes.   

96. Esclarecer conceitos como os de homonímia e polissemia com base na etimologia.   

97. Reconhecer a evolução semântica em vocábulos da língua latina e na sua passagem para 

o português (e.g. ‘salário’, ‘estupendo’, ‘formidável’, ‘ministro’...). (Pimentel & Costa, 

2015: 10) 

 

A consolidação de noções elementares da gramática da língua portuguesa e a aposta na 

exploração do vocabulário através da relação etimológica e semântica com outras línguas 

românicas revelam-se largamente eficazes na obtenção de um domínio mais consciente da 

língua materna e de um melhor desempenho ao nível da escrita e da leitura. Por sua vez, a 

descoberta de relações etimológicas constitui uma fonte de motivação para os alunos, o que 

pode levá-los a desejar aprender mais sobre a sua  língua, a familiarizarem-se com ela, a 

observá-la e a questioná-la segundo uma perspetiva reflexiva e ativa. 
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2.6. O papel do professor no tratamento do erro e no desenvolvimento da 

consciência lexical 

Já em subcapítulos anteriores fui procurando esboçar o papel do professor em relação aos 

desafios centrais descritos neste estudo, no entanto, parece importante sistematizar, ainda que de 

forma breve, algumas ideias sobre esta questão. 

Perante as exigências inerentes ao ensino da língua materna, em geral, e ao ensino da 

escrita e do léxico, em particular, espera-se, em primeira instância, que os professores detenham 

um elevado grau de domínio da língua e dos conteúdos a lecionar e que se assumam como 

leitores e escritores “furioso[s] e exímio[s]” (Mendes, 1992: 62). De facto, só uma preparação 

sólida pode conferir eficácia ao discurso pedagógico, “visto que a situação de comunicação 

pedagógica exige uma mestria discursiva que se reflete em atos de fala [...] como: explicar, 

perguntar, dar instruções, parafrasear, reformular, entre outros.” (Rodrigues, 2001: 230) 

Paralelamente, creio que os professores têm de incorporar na sua prática as competências que 

pretendem desenvolver nos seus alunos. 

Assim, os docentes devem assumir-se como profissionais ativos e, simultaneamente, 

reflexivos, questionando permanentemente os conteúdos que ensinam e a maneira como os 

transmitem aos alunos (cf. Rodrigues, 2001: 226). O professor não pode limitar-se a expor 

conceitos, definições, regras e exemplos de forma rígida, ou a dar instruções vagas e algo 

arbitrárias, pois “só um discurso aberto, reflexivo, questionador e problematizante poderá fazer 

evoluir os alunos no sentido de um uso hábil, competente e autónomo da língua.” (Rodrigues, 

2001: 228)  

No que concerne ao ensino da escrita, não basta ao professor o papel de 

corretor/avaliador, reconhecendo a presença ou ausência das características a atingir no produto 

final.  É necessário fornecer apoios durante o percurso de elaboração de um texto e espera-se 

que o professor conheça as particularidades dos subprocessos de planificação, textualização e 

revisão, que planifique aulas tendo em consideração as produções escritas dos alunos e que 

conheça as suas características no relacionamento com a expressão escrita
32

. O professor deve 

                                                           
32 “A criação das atividades de escrita assume frequentemente a natureza de recriação, ou seja, de modificação de 

tarefas, no sentido de as adequar a determinada situação ou ao desenvolvimento de competências que, em 

determinado momento, se quer trabalhar. [...] Os manuais têm de adotar formulações genéricas, válidas para uma 
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ser, simultaneamente, redator, mediador e modelo (Niza et al., 2001: 53) Enquanto redator, “tem 

de produzir com os alunos, perante os alunos, aquilo que lhes pede para executarem.” (Niza et 

al., 2001: 53) Ou seja, como foi referido acima, se o professor pretende que os alunos exercitem 

o domínio da escrita e se consciencializem do processo e dos subprocessos que lhe subjazem, 

deve ele próprio escrever em sala de aula com os alunos, conforme o defendido por Barbeiro 

(1999). Como modelo, “o professor não pode deixar de ser um autor. Compete-lhe escrever 

sempre, com os alunos, perante os alunos e para os alunos, constituindo-se o seu texto como 

mais um exemplo que desafia, permanentemente, a turma.” (Niza et al., 2001: 55) Deve, 

portanto, experimentar diferentes formas de planificação, pôr em prática, durante a 

textualização, as operações de releitura e de reescrita e questionar os alunos ao longo da redação 

em busca de formulações mais eficazes. Por fim, enquanto mediador/interlocutor, o professor 

dispõe-se a “ouvir ler, a ouvir as perplexidades, as dúvidas, as certezas enunciadas pelos alunos 

acerca daquilo que querem escrever ou acerca do que já escreveram, de modo a criar-se um 

espaço de interação que confere à escrita o poder do diálogo, da troca de ideias ou da sua 

descoberta.” (Niza et al., 2001: 54) Valorizando a criação de ambientes facilitadores da 

produção escrita e de situações de interação em sala de aula
33

, Barbeiro e Pereira (2007: 14) 

defendem que 

a criação de um ambiente favorável à superação dos problemas na escrita, tanto pela 

colaboração do professor e dos colegas, como pela valorização das conquistas efetuadas, 

permitirá que cada aluno vivencie recompensas emocionais, ou seja, obtenha uma 

satisfação que o incentive a escrever os seus textos. 

 

Por sua vez, a consciencialização dos obstáculos e desafios colocados aos alunos permite 

ao professor ajudar explicitamente a resolver problemas e levar os jovens a rever as suas 

próprias estratégias e conhecimentos. É igualmente no seio deste diálogo problematizador que se 

encontra espaço para o trabalho específico sobre o léxico, pois o estudante conta com a 

                                                                                                                                                                          
grande diversidade de contextos. Cabe ao professor adaptar as tarefas para que se tornem mais significativas para os 

seus alunos.” (Barbeiro & Pereira, 2007: 14) 
33 Os autores do programa de Português homologado em 2001 argumentam no mesmo sentido: “A prática da oficina 

de escrita visa possibilitar a interação e a interajuda, permitindo ao professor um acompanhamento individualizado 

dos alunos, agindo sobre as suas dificuldades, assessorando o seu trabalho de um modo planificado e sistemático. A 

oficina de escrita implica um papel ativo por parte de professores e alunos que, através do diálogo e da reflexão sobre 

o funcionamento da língua, se empenham num processo de reescrita contínua, tendente ao aperfeiçoamento textual e 

ao reforço da consciência crítica.” (Seixas et al., 2001: 23) 



 

54 

 

 

 

colaboração do professor para procurar a palavra exata ou a expressão mais adequada a um 

determinado contexto. O professor pode apresentar várias alternativas e, desta forma, levar o 

aluno a encarar a escrita como uma atividade experimental em que a imperfeição é frequente e 

positiva, desde que encarada como meio de aprendizagem. 

O desenvolvimento da cognição, da capacidade crítica, da curiosidade e da autonomia, 

bem como o apuramento da sensibilidade no uso da língua, estabelecem-se, atualmente, como 

objetivos prioritários, pelo que “o professor deveria promover, junto dos seus alunos, uma 

prática de reflexão sobre a língua [...], condição necessária para a aquisição e desenvolvimento 

de conhecimentos, capacidades e competências (linguísticas e comunicativas)”. (Rodrigues, 

2001: 228) Consequentemente, as estratégias didáticas deveriam orientar-se, prioritariamente, 

para as tarefas de “criar consciência”, ou seja, de “reconhecer o que se sabe”, e de “alargar e 

diversificar o que se sabe, i.e., de saber cada vez mais sobre o que se conhece”. (Faria, 1995: 11, 

citado por Rodrigues, 2001: 230). Neste sentido, a visão do erro como meio de progressão e 

como tópico de reflexão
34

, por oposição à visão clássica do erro como “objeto de censura”, é 

aceite como prática pedagógica eficaz para a consciencialização do funcionamento da língua 

pelos alunos: “ao ensinar a pensar sobre o erro, o professor, ao mesmo tempo que aumenta os 

seus conhecimentos, solidifica outros, mas sobretudo conduz os seus alunos para uma 

progressiva autonomização.” (Rodrigues, 2001: 229) Os autores do programa de Português de 

2001 consideram necessário promover  “uma oficina de escrita que integre a reflexão sobre a 

língua e que, em interação com as outras competências nucleares, favoreça, numa progressão 

diferenciada, a produção, o alargamento, a redução e a transformação do texto, bem como uma 

gestão pedagógica do erro.” (Seixas et al., 2001: 23) Por sua vez, o programa de 2014 propõe a 

leitura e a análise de textos complexos que exigem específicas disposições dos leitores, tais 

como: a vontade de experimentar e compreender; a valorização da concentração e da 

continuidade do raciocínio e a receptividade para aprofundar o pensamento, perante leituras que 

não são imediatas. “O professor tem de estimular a persistência dos alunos, especialmente 

quando o trabalho se torna mais exigente.” (Buescu et al., 2014: 7) O tipo de treino proposto, 

                                                           
34 “Uma abordagem diferenciada dos erros na escrita permite, quer aos alunos, quer aos professores, o 

reconhecimento progressivo da importância desigual dos erros, dado que alguns constituem mesmo sinais positivos 

de crescimento. E significa, sobretudo, que os professores não devem passar horas a assinalar erros em diferido e, 

ainda, que os alunos não devem ser empurrados para corrigir construções que não podem, sozinhos, reconhecer como 

erradas.” (Niza et al., 2001: 11) 
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bem como a incorporação da complexidade textual e da necessária persistência para atingir a 

compreensão, estimularão, igualmente, a expressão escrita. 

Ainda no que respeita ao tratamento do erro, Camps (2005) defende que o professor deve 

promover atividades de reescrita tendo em vista a  interiorização de mecanismos autocorretivos 

e o desenvolvimento da autonomia: “aplicar a atividade de autocorreção é atribuir ao aluno um 

papel ativo na correção dos textos, é dar-lhe oportunidade de refletir, é colocá-lo no caminho da 

descoberta da linguagem, dá a oportunidade de se mobilizarem saberes nos domínios linguístico, 

gramatical, textual e enunciativos.” (Camps, 2005: 136) 

Em suma, professor e aluno são agentes ativos e reflexivos, empenhados no desafio da 

escrita – e da própria aprendizagem – enquanto objeto em construção. O estabelecimento de uma 

relação positiva do aluno com a escrita constitui o meio e o fim que norteiam a atuação do 

professor. 
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Capítulo 3 – Prática Letiva 

3.1. Descrição do plano de intervenção 

 Não será possível, neste ponto da dissertação, dar conta, com o necessário pormenor, de 

todas as atividades realizadas em prol do enriquecimento lexical e da competência de escrita dos 

alunos. Consequentemente, foram escolhidas (e descritas de forma breve) as sequências mais 

marcantes.  

Talvez de menor envergadura, mas não menos importantes, são as fichas de equivalências 

para a descodificação de significados (vd: anexo 1), os exercícios de reescrita centrados na 

coesão e na coerência referenciais e os exercícios de identificação das relações semânticas entre 

as palavras realizados ao longo das aulas. A aplicação de um laboratório gramatical sobre os 

processos de formação de palavras ficou a cargo da professora titular, dado que a divisão entre 

as duas escolas não permitiu aos professores estagiários seguir sem interrupções todo o trabalho 

desenvolvido. Simultaneamente, a dinâmica instituída pela construção dos Portefólios de 

Português contribuiu para que os alunos tomassem consciência de que um texto é sempre 

passível de reformulação e melhoramento. 

A necessidade de adaptar as aulas assistidas aos tópicos que seriam, no momento, objeto 

de lecionação e de avaliação condicionou o planeamento das atividades e nem sempre foi 

possível orientar as sequências didáticas para os objetivos do projeto de investigação. No 

entanto, procurou-se tirar o máximo partido dos conteúdos assentes para cada sessão na 

calendarização elaborada no início do ano letivo. Também nas aulas de Literatura Portuguesa, 

sobretudo nas que diziam respeito ao período medieval, foi possível fomentar o trabalho lexical. 

As hesitações demonstradas pelos alunos ao nível vocabular e a dificuldade inerente aos textos 

do século XIV exigiram releituras minuciosas, acompanhadas pela professora, para explicação 

da origem, significado ou evolução de certos vocábulos do português
35

. 

Nas aulas de Latim, todos os textos analisados suscitaram exploração ao nível lexical. O 

ponto de partida para este trabalho foi sempre a leitura em voz alta, pois este exercício, para 

                                                           
35 Clara Barros (1997: 83), sobre a importância do estudo da História da Língua na formação dos professores de 

língua materna, salienta que “o estudo de textos de outras épocas constitui, sem dúvida, um momento privilegiado da 

aula de Português para a reflexão sobre a origem e evolução da língua.” 
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além de ajudar a melhorar a compreensão dos textos, permite que os alunos se familiarizem com 

a língua e que, progressivamente, fixem as palavras e estruturas mais frequentes (cf. Martins et 

al., 2001: 23). Foi quase sempre possível recorrer à etimologia, constituir famílias de palavras a 

partir de um determinado radical e explorar verbos compostos, levando os alunos a refletir sobre 

o valor dos prefixos e a estabelecer relações com a língua portuguesa, atentando nos casos de 

evolução semântica.  

Segue-se a descrição sucinta de algumas unidades didáticas que integram o plano de 

intervenção.  

 

3.1.1. Atividades realizadas nas aulas de Português 

3.1.1.1. Sequência didática I 

A primeira experiência didática realizada no âmbito do plano de intervenção teve lugar 

nas aulas dos dias 23, 27 e 30 de setembro. A professora titular solicitara aos professores 

estagiários a planificação de uma aula de diagnose a partir de um vídeo com imagens da cidade 

do Porto
36

. As atividades elaboradas foram concretizadas num ciclo de três aulas de noventa 

minutos que abrangiam as competências ouvir / falar / ler / escrever. 

No dia 23 foi projetado o vídeo alusivo à cidade do Porto e, após a sua visualização, 

iniciou-se um diálogo orientado que permitiu a chegada dos alunos às seguintes conclusões: (i) 

trata-se de um vídeo sobre o Porto no qual podemos observar uma panorâmica da cidade; (ii) o 

vídeo segue as diferentes partes do dia: manhã, tarde, fim da tarde e noite; (iii) as imagens 

apontam para vários aspetos da cidade: história, geografia (localização, clima), economia 

(turismo), infraestruturas (transportes, pontes), cultura (entretenimento); (iv) apesar de não se 

fazer acompanhar por nenhum texto, o filme poderia servir para publicitar e apresentar a cidade 

do Porto aos potenciais visitantes; (v) o vídeo poderia ser transformado num vídeo turístico. 

Após este momento de reflexão conjunta, e uma vez que a relação com a publicidade se 

fez sem dificuldade, passou-se à visualização de um vídeo turístico de 2008 intitulado: 

“Portugal, Costa Oeste da Europa”
37

. No final da projeção, distribuiu-se o texto da campanha 

                                                           
36 Vídeo disponível na Web em http://player.vimeo.com/video/21698583.  
37 Vídeo disponível na Web em: https://www.youtube.com/watch?v=OATMbO-YrhQ. 

http://player.vimeo.com/video/21698583
https://www.youtube.com/watch?v=OATMbO-YrhQ
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(vd: anexo 2) e procedeu-se à sua análise, considerando sempre os conhecimentos prévios dos 

alunos em relação ao género publicitário. Esta análise permitiu explorar o vocabulário, rever as 

características das diferentes tipologias textuais (texto narrativo, texto descritivo, texto 

argumentativo, texto expositivo, texto instrucional e texto conversacional) e relembrar algumas 

figuras de estilo. De seguida, os alunos procederam ao reconhecimento da estrutura global do 

texto a partir da divisão nas três partes essenciais – introdução, desenvolvimento e conclusão – e 

delimitaram as principais linhas de caracterização de Portugal aí presentes. Posteriormente, 

organizaram a informação tendo em conta aspetos históricos, geográficos, demográficos e 

culturais. Seguiu-se uma revisão das características e marcas linguísticas do texto publicitário e 

o reconhecimento dos mecanismos de argumentação e persuasão presentes no texto.  

No final da aula, projetou-se novamente o primeiro vídeo e solicitou-se aos alunos, como 

trabalho de casa para o a aula do dia 30 de setembro, a elaboração de textos publicitários sobre a 

cidade do Porto, que pudessem funcionar como voz off do vídeo apresentado
38

. O texto da 

campanha “Portugal, Costa Oeste da Europa” funcionou como modelo para esta tarefa, 

estratégia que se revelou muito importante para a aproximação ao estilo publicitário. Os 

esquemas de análise elaborados sob orientação da professora estagiária serviram igualmente de 

exemplo para a planificação das redações solicitadas como trabalho de casa. 

Na aula do dia 27 de setembro, efetuou-se uma leitura comparativa de uma citação de 

Manuel António Pina e de um conto de Mário de Carvalho sobre a cidade do Porto. 

A leitura do excerto de Manuel António Pina (vd: anexo 3), retirado do seu livro de 

crónicas Porto, modo de dizer (2002), originou, de imediato, referências ao vídeo projetado na 

aula anterior e uma análise bastante produtiva. Os alunos recorreram ao uso de dicionários de 

língua portuguesa e registaram o significado (bem como alguns sinónimos) das palavras: 

“efémera” – que suscitou exploração etimológica – e “bruma”. Puderam ainda relembrar figuras 

de estilo como a metáfora e a aliteração. 

                                                           
38 Estas composições, apesar de atempadamente corrigidas, só foram entregues aos alunos no último dia de aulas do 

ano letivo. Os professores estagiários elaboraram, a partir da colagem de frases de cada um dos alunos, um texto 

publicitário coletivo cuja leitura foi gravada e sobreposta ao vídeo sobre a cidade do Porto. Concretizou-se assim a 

construção de um vídeo turístico (vd: anexo 4). 
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Num segundo momento da aula, procedeu-se à leitura do conto: “Contaminação”, de 

Mário de Carvalho
39

, que versava sobre a misteriosa história de um homem que não consegue 

sair da cidade do Porto. Tratou-se de um exercício de escuta ativa em que os alunos deviam 

proceder ao registo das ideias principais do conto à medida que acompanhavam a leitura 

expressiva realizada pela professora. Posteriormente, os alunos recontaram oralmente a história, 

foram registados no quadro os momentos fundamentais da narrativa e encetou-se um diálogo 

orientado para a exploração do seu sentido metafórico. 

No último momento da aula, os alunos relacionaram o conto com a citação de Manuel 

António Pina e, por sua vez, com o vídeo que serviu de motivação para a escrita dos textos 

publicitários.   

Na aula do dia 30 de setembro foram recolhidas as composições sobre o Porto. 

Mantendo-se o fio condutor das sessões anteriores, a professora apresentou em aula o livro As 

Cidades Invisíveis (4.ª ed., 2000), de Italo Calvino, onde Marco Polo, “o maior viajante de todos 

os tempos”, descreve ao Imperador dos Tártaros, o grande Kublai Kan, os territórios 

conquistados que este não consegue ver. Após uma breve exposição, que incluiu dados sobre o 

autor e sobre a obra em questão e alguns factos históricos, foram projetadas quatro passagens 

que apresentavam quatro das cinquenta e cinco cidades inventadas por Marco Polo (vd: anexo 

3). Os breves excertos, de cariz descritivo, foram lidos em voz alta pela docente e suscitaram a 

partilha de impressões por parte dos alunos, a exploração do significado de palavras 

desconhecidas e o reconhecimento das marcas linguísticas do texto descritivo (marcadores 

espaciais, verbos de estado, verbos de ação, estruturas caracterizadoras e figurativas, entre 

outras). A leitura destes textos fez-se acompanhar da visualização de imagens de cidades do 

artista gráfico holandês M. C. Escher – que se especializou nas chamadas “construções 

impossíveis” – e da pintora americana Nora Sturges, que se dedicou a ilustrar as “cidades 

invisíveis” de Calvino.  

Posteriormente, foi desenvolvida uma oficina de escrita na qual os alunos deviam 

descrever a sua “cidade invisível”. À medida que os alunos escreviam, os professores 

estagiários acompanhavam o processo, dando sugestões, na sua maioria relacionadas com a 

organização das ideias e com as escolhas lexicais. A descrição foi encarada como “a porta de 

                                                           
39 Texto integrado na obra Porto. Ficção (2001) – antologia de contos sobre o Porto, publicada no âmbito da 

iniciativa Porto Capital Europeia da Cultura 2001. 
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acesso ao léxico” (Figueiredo, 2011: 354), sendo o texto descritivo uma boa forma de estimular 

e convocar o repertório lexical dos alunos.  

Na aula seguinte, procedeu-se à troca das composições, como fora previamente acordado 

com a turma. Cada aluno devia ler em voz alta o texto de um colega, depois de um momento de 

trabalho colaborativo em que os estudantes partilhavam as suas produções e as discutiam em 

pares. Este tempo foi particularmente produtivo, uma vez que os alunos encontraram na escrita 

uma finalidade social (para além da mera recepção por parte do professor) e acabaram por se 

entusiasmar ao observarem o impacto das suas composições.  

Em suma, na sequência didática descrita, procurou-se criar atividades que permitissem 

rever conteúdos e avaliar as competências nucleares da disciplina de Português. Concedendo 

especial atenção à expressão escrita, o trabalho centrou-se no momento de pré-escrita, 

promovendo-se a aquisição de modelos textuais (facto que justifica a utilização de vários tipos 

de texto) e a seleção de vocabulário enquanto estratégias ao serviço da textualização. Procurou-

se ainda que os alunos tirassem o máximo partido das leituras efetuadas em prol do aumento do 

seu capital lexical. É importante salientar que a complementaridade dos materiais utilizados, 

conjugada com estímulos audiovisuais, motivou os alunos para a escrita, sendo que todos os 

elementos da turma entregaram as composições. 

Numa primeira fase de observação, foi possível concluir que os alunos: (i) produziram 

textos de qualidade significativa; (ii) sentiram-se mais seguros durante o processo de escrita por 

disporem de modelos textuais e de um conjunto alargado de vocábulos sobre os temas em 

questão; (iii) esforçaram-se por utilizar um vocabulário mais rico nos seus textos; (iv) 

incorporaram palavras presentes nos modelos apresentados nas suas produções. 

 

3.1.1.2. Sequência didática II 

Para as aulas assistidas de 28 de fevereiro e 2 de março, que marcaram o início do estudo 

da Poesia do Século XX, foram criadas atividades direcionadas para o tema da investigação, 

ainda que destas não seja possível retirar dados concretos ou conclusões imediatas. 

Esta sequência didática iniciou-se com a apresentação de um projeto intitulado: “Entre 

nós e as palavras” (vd: anexo 5), elaborado a partir dos poemas entregues a cada um dos alunos 
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(vd: anexo 6). Como se encontra documentado em anexo, foi proposta a elaboração de trabalhos 

a incluir no portefólio da disciplina que se assumissem como “leituras criativas” dos poemas 

selecionados. Na aula seguinte, um grupo de alunos deveria fazer uma leitura expressiva de 

algumas composições poéticas e apresentar as ideias que pensavam desenvolver. Um conjunto 

alargado de composições versava sobre o tema das palavras ou sobre questões de metapoesia 

(vd: anexo 6) e os alunos que prepararam a sua apresentação foram os primeiros a ler, fechando, 

desta forma, a sequência didática planeada. 

Os poemas escolhidos para a aula do dia 28 (vd: anexo 7) centravam-se, igualmente, na 

noção de metapoesia e nas relações do homem com e pela palavra. Na análise destes textos 

privilegiou-se a descodificação das principais linhas de sentido através de vocábulos-chave e a 

exploração das figuras de estilo (vd: anexo 8), promovendo-se, desta forma, o desejo de 

manipular e refletir sobre a língua e a própria consciência lexical. A escolha do poema visual de 

Alexandre O’Neill, que os alunos facilmente relacionaram com o tema do poema “you are 

welcome to elsinore”, de Mário Cesariny, seguiu a mesma orientação, sendo que esta 

composição podia ser vista e lida simultaneamente, como é próprio dos poemas concretos. 

Pretendeu-se que este poema-palavra ou poema-objeto, que não deixa de conter um elevado teor 

metapoético e autorreflexivo, despertasse o interesse dos alunos e os tornasse mais sensíveis à 

plasticidade da língua.  

 

3.1.1.3. Sequência didática III 

As aulas assistidas dos dias 20 e 24 de abril destinaram-se à conclusão do estudo da 

Poesia do Século XX, iniciando já a transição para o estudo dos contos de autores do século 

XX. Mais uma vez, procurou-se que as experiências planeadas favorecessem o desenvolvimento 

da competência de escrita e da consciência lexical dos alunos, pelo que foram criadas atividades 

centradas na aquisição de léxico e na prática de escrita. Simultaneamente, procurou-se incutir 

hábitos de releitura e reescrita a partir da reflexão sobre as questões de metapoesia e 

metatextualidade e apresentando aos alunos o trabalho de poetas reescritores (vd: anexo 9).  

A aula do dia 20 de abril centrou-se na análise do texto: “Teoria das cores”, de Herberto 

Helder. Este texto permitiu abordar os conteúdos programáticos previstos, explorar a visível 
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orientação metapoética  e problematizar a ideia de metamorfose (e de metáfora) a partir da qual 

foi possível estabelecer a ponte para os textos da aula seguinte (vd: anexo 10). Possibilitou ainda 

o desenvolvimento de um amplo trabalho de enriquecimento lexical baseado em atividades 

como: procura de significados em de dicionários de língua portuguesa, formação de campos 

lexicais e exploração do significado de alguns prefixos (vd: anexo 14).  

A apresentação de uma outra versão do mesmo texto e a análise das modificações 

operadas, permitiram, como refere Margarida Braga Neves, “iluminar o processo de elaboração 

da obra (o acesso à oficina secreta do criador é uma experiência extremamente enriquecedora 

para os jovens que assim compreendem que muitas vezes também os grandes poetas emendam, 

corrigem e reescrevem os seus textos).” (2002: 58) Pretendeu-se que os alunos: (i) refletissem 

sobre a sua prática de escrita e sobre a necessidade de se encarar o texto escrito como não 

definitivo, tendo em vista o seu aperfeiçoamento; (ii) encarassem a escrita não como um 

processo instantâneo, mas como um trabalho oficinal exigente e faseado; (iii) entendessem a 

reescrita como um desafio enriquecedor.  

O diálogo com os textos de Manoel de Barros e de Mia Couto seguiu a mesma linha de 

interrogação metapoética e de estudo/questionação da linguagem poética. Da mesma forma, 

também estes textos se prestaram à exploração lexical. É nessa perspetiva que se inserem os 

exercícios de morfologia e de semântica lexical, o trabalho com obras lexicográficas, os 

exercícios de reconstrução etimológica, de descoberta de significados a partir da estrutura 

interna das palavras e a exploração dos neologismos. Estas atividades destinaram-se, 

fundamentalmente, ao alargamento do vocabulário dos alunos e estes mostraram-se muito 

sensíveis à inovação lexical, semântica e pragmática praticada pelos autores lusófonos 

mencionados. Os objetivos deste trabalho encontram-se sintetizados no artigo de Eunice 

Barbieri Figueiredo (2011: 372), onde, a propósito de uma atividade desenvolvida a partir de 

um outro texto de Mia Couto, a autora refere o seguinte: 

 

O trabalho de leitura analítica lexical e semântica permite explorar o texto no(s) seu(s) 

sentido(s), explícitos e implícitos, numa pluralidade de leituras. Permite levar o aluno a 

embrenhar-se no texto, a descobrir o porquê da escolha de uma palavra, de um sentido, o 

resultado da combinatória de um conjunto de palavras, enfim, a desconstruir e reconstruir 

os sentidos do texto, nas suas múltiplas relações e significações.  
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À ideia da construção de Milagrários Pessoais, inspirada pela leitura da obra Milagrário 

Pessoal, de José Eduardo Agualusa, presidiram também os  objetivos fundamentais de aumentar 

o capital lexical dos estudantes e de desenvolver a sua consciência lexical. Os alunos 

assumiram-se como descobridores de palavras e iniciaram a organização de dicionários 

pessoais
40

. Para cada palavra desconhecida (proveniente, na maioria dos casos, das leituras 

efetuadas para as disciplinas de Português e de Literatura Portuguesa) deveriam desenvolver 

uma entrada completa e, tanto quanto possível, criativa (vd: anexo 11). Como estratégia de 

motivação procedeu-se à leitura de excertos de Luís Fernando Veríssimo, Ondjaki e Manoel de 

Barros (vd: anexo 10). 

Por fim, a oficina de escrita realizada no dia 24 de abril, subordinada ao tema: “Diz-me 

de que palavras gostas, dir-te-ei quem és…” (vd: anexo 12), que constituiu a primeira fase da 

construção dos Milagrários Pessoais, foi sujeita a processos de revisão e melhoramento na aula 

do dia 8 de junho. A oficina de reescrita iniciou-se com o comentário de testemunhos de vários 

escritores sobre as suas palavras preferidas e o seu sentido (vd: anexo 13). Esta atividade 

motivou bastante os alunos, que se empenharam na revisão dos textos em trabalho de pares e em 

colaboração com a professora estagiária. Foi muito interessante discutir com os estudantes a 

escolha de uma determinada unidade lexical ou de uma estrutura sintática, levando-os a avaliar 

a sua gramaticalidade e o seu grau de aceitabilidade, tendo em conta o contexto discursivo. Este 

trabalho fez com que os alunos refletissem sobre o processo de textualização e relessem os seus 

textos de forma crítica, muitas vezes em voz alta. O espaço da aula reservado ao diálogo sobre 

as produções escritas com os alunos, de forma individual ou partilhada, revelou-se muito 

importante para o progresso dos alunos. 

 

                                                           
40

 Importa sublinhar que a construção e o alargamento destes dicionários prolongar-se-á até ao 12.º ano, 

ocupando um dos separadores dos portefólios de português. 
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3.1.2. Atividades realizadas nas aulas de Latim 

3.1.2.1. Sequência didática I 

As aulas assistidas de 16 e 17 de fevereiro merecem especial destaque por terem sido 

direcionadas, de forma mais evidente, para o projeto de investigação-ação. Esta sequência 

previa a lecionação do Pretérito Perfeito do Indicativo nas quatro conjugações latinas, como 

tema de gramática, e o estudo da lenda de Tarpeia, integrada no conjunto das lendas primitivas 

romanas, como tema de cultura.  

Como já acontecera em momentos anteriores, a explicitação dos conteúdos gramaticais 

partiu da descodificação dos termos utilizados. Neste caso concreto, os alunos começaram por 

problematizar o termo “pretérito”, recorrendo-se à estrutura interna do verbo latino praeterire 

(praeter + ire). O mesmo aconteceu com a palavra “perfeito”, do Latim perfectum (per + 

factum). A exploração da estrutura interna das palavras permitiu aos alunos distinguir mais 

facilmente as designações de infectum e perfectum e as diferenças entre os dois sistemas verbais 

(vd: anexo 16). 

Na aula do dia 17 de fevereiro, deu-se continuidade a uma experiência delineada no mês 

de janeiro. Para a aula do dia 26 desse mês, fora criada a seguinte instrução de escrita: 

 

Não ultrapassando uma página A4, desenvolva o tema «A Fundação de Roma».  

Na construção do seu texto, deverá ter em conta os seguintes aspetos: 

- circunstâncias da fundação da cidade de Roma; 

- estratégia do seu fundador para aumentar a população da cidade. 

Não se esqueça de elaborar o respetivo plano. No final, verifique se o cumpriu e se o texto 

não contém imperfeições. 

 

Esta tarefa permitia sistematizar a matéria dada sobre o tema da Fundação de Roma e 

treinar para a prova nacional que prevê um item de construção baseado na “produção de um 
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texto sintético, bem estruturado e linguisticamente correto, de carácter expositivo, sobre um 

tema de cultura e/ou civilização romanas.”
41

 

A recolha das redações dos alunos permitiu verificar a elevada frequência de erros de 

propriedade lexical. Desta forma, planeou-se uma atividade de revisão e melhoramento desses 

textos, sem que as primeiras versões fossem corrigidas pela professora titular. Em vez da 

habitual correção escrita por parte da professora, propôs-se à turma a realização de uma ficha de 

enriquecimento lexical, que funcionava também como uma ficha de reestruturação textual (vd: 

anexo 15). Pretendeu-se, a partir da realização conjunta desta atividade, oferecer aos alunos um 

número razoável de vocábulos ligados ao tema da Fundação de Roma que estes pudessem 

utilizar na segunda versão das suas composições. 

Os alunos revelaram-se bastante empenhados e interessados na realização desta tarefa, 

apreciando o constante diálogo entre o latim e o português. Avaliaram como muito positivo o 

ambiente colaborativo criado em sala de aula, bem como a oportunidade de questionarem a 

origem de certas palavras portuguesas a partir dos desafios propostos. A escrita da segunda 

versão do texto sobre a Fundação de Roma foi realizada em casa, tendo-se os alunos esforçado 

por utilizar as novas palavras aprendidas. É importante notar que foram recolhidas vinte e uma 

composições, sendo que na primeira fase apenas tinham sido entregues treze. 

 

3.1.2.2. Sequência didática II 

Optou-se por destacar também as aulas dos dias 31 de maio e 1 de junho por abrangerem 

temas que se prestaram à exploração lexical de forma muito evidente. O estudo da estrutura e 

evolução dos espaços habitacionais, das atividades quotidianas e dos hábitos alimentares na 

Antiga Roma revelou-se particularmente interessante, pois os alunos eram capazes de 

reconhecer a presença e a influência da cultura greco-latina em diversas manifestações da sua 

vivência diária e nos próprios termos utilizados. Assim, os discentes registaram uma vasta lista 

de vocábulos latinos relacionados com a casa, a alimentação e as atividades diárias dos 

romanos, à qual fizeram corresponder um conjunto de palavras portuguesas deles derivados. 

                                                           
41 Informação relativa ao Exame Nacional de Latim A, 10.º e 11.º anos, prova 732/2012 para o ano letivo de 

2011/2012, disponível na Web em http://cdn.gave.min-edu.pt/files/407/EX_Inf17_Nov2011_LatA732.pdf (p. 5 de 7), 

acedido em 03-06-2012. 

http://cdn.gave.min-edu.pt/files/407/EX_Inf17_Nov2011_LatA732.pdf
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Paralelamente ao estabelecimento de famílias de palavras e de campos lexicais, o trabalho 

lexical prosseguiu com a reflexão sobre alguns dos prefixos e sufixos mais usuais em latim e, 

consequentemente, em português (vd: anexo 14). 

No final desta sequência didática foi pedida aos alunos a realização de um exercício de 

expressão escrita subordinado ao tema: “Romano por um dia…” (vd: anexo 17). Este exercício 

tinha como principal objetivo preparar os alunos para a pergunta de desenvolvimento do teste de 

avaliação do último período, que incidiria invariavelmente sobre um dos temas referidos (“A 

alimentação na época imperial”, “A organização familiar na sociedade romana” ou “A casa 

romana e a sua evolução).  

 

3.2. Opções metodológicas 

A dinâmica de investigação-ação coloca a ênfase na resolução de problemas práticos com 

que os profissionais de educação se deparam num determinado contexto. Esta abordagem 

reveste-se de uma extrema importância, pois, neste caso, o professor assume o papel de 

investigador, fazendo acompanhar o trabalho em sala de aula de uma componente reflexiva e 

potencialmente transformadora que beneficia, em primeira instância, os próprios alunos
42

. 

Como refere Sheila Estaire (2009: 121) a propósito das funções do professor: 

 

 7. El profesor como investigador en el aula. 

  Analiza las necesidades e intereses de los alunos. 

  Investiga la efectividad de distintos procedimientos didácticos [...]. 

  Investiga diversos aspectos de su propria actuación, promueve aquellos aspectos que 

resultan positivos y reorienta aquellos que necesiten mejorar.
43

 

 

                                                           
42 Veja-se a proposta de definição do termo “investigação-ação” apresentada por Shirley Grundy e Stephen Kemmis: 

“Educacional action  research is a term used to describe a family of activities in curriculum development, 

professional development, school improvement programs [...]. These activities have in common the identification of 

strategies of planned action which are implemented, and then systematically submitted to observation, reflection and 

change. Participants in the action being considered are integrally involved in all of these activities.” (1988: 536, 

sublinhados dos autores). 
43 Numeração e negrito da autora. 



 

67 

 

 

 

O desenvolvimento de um estudo à luz destes princípios é, portanto, o que mais se adequa 

aos objetivos propostos e à filosofia de ensino aqui defendida.  

Para assegurar o rigor da investigação desde a recolha até à análise dos dados, seguiu-se a 

metodologia do estudo de caso, uma vez que se procurou descrever, compreender e explorar um 

contexto pedagógico específico e complexo, no qual interferem inúmeros fatores. Neste estudo 

de caso optou-se por uma investigação de tipo misto, combinando a análise quantitativa com a 

análise de natureza qualitativa. Fez-se uso da estatística descritiva, recorrendo-se essencialmente 

a frequências e percentagens para a contabilização dos erros encontrados nas produções escritas 

dos alunos; ao nível interpretativo, procedeu-se à categorização dos erros e à análise de 

conteúdo dos documentos recolhidos. 

Por constrangimentos de tempo e por falta de oportunidade, tendo em conta as exigências 

do estágio, não foi possível reunir todos os instrumentos que, idealmente, seriam necessários 

para o alargamento da investigação. Procurou-se, no entanto, tirar o máximo partido dos 

registos e documentos reunidos, analisando-os de forma cuidada, em concordância com os 

objetivos do trabalho. 

 

3.2.1. Recolha e tratamento de dados 

Uma vez que o processo de escrita constitui o cerne desta investigação, procurou-se, 

desde cedo, reunir um corpus textual significativo a partir das composições realizadas pelos 

alunos na sequência das propostas apresentadas à turma. As produções escritas foram sendo 

recolhidas assim que os alunos as entregavam e, posteriormente, digitalizadas.  

Por forma a manter o anonimato dos estudantes e a facilitar a apresentação dos dados, foi 

atribuído um número a cada composição, oficina de escrita e versão do texto. A título de 

exemplo, o código LH31_T1_V1 corresponde à primeira versão do texto apresentado pelo aluno 

1 da turma LH3 na primeira oficina de escrita (sobre o tema da Fundação de Roma).
44

 

Ao longo do estágio pedagógico foi recolhido um total de 138 produções escritas, 88 da 

turma de Português e 50 da de Latim (vd: anexos 18 e 19). Como se pode constatar a partir das 

tabelas abaixo, nas aulas de Português foram realizadas seis propostas de escrita, sendo que 

                                                           
44 O processo de codificação dos textos baseou-se na proposta apresentada por Raquel Carinhas (2012: 62) para a 

recolha e tratamento de dados na sua dissertação de mestrado. 
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apenas uma não foi solicitada pela professora estagiária, uma vez que a elaboração dos textos de 

apresentação constituiu a primeira atividade de escrita do ano, funcionando também como 

motivação para a construção dos portefólios a apresentar no terceiro período. Nas aulas de 

Latim foram realizadas duas oficinas de escrita. 

 

Tabela 1: Oficinas de escrita realizadas nas aulas de Português 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Oficinas de escrita realizadas nas aulas de Latim 

 

Importa salientar que os textos das três alunas que têm o português como língua não 

materna não foram contemplados neste estudo, pois estes casos requerem um tipo de trabalho 

específico e continuado, fora do alcance do professor estagiário. 

Estes documentos constituem, portanto, o objeto de estudo da investigação a partir do 

qual se procedeu a uma análise centrada nos erros de propriedade lexical, ou seja, no emprego 

de palavras em contextos inadequados. Por conseguinte, procurou-se refletir sobre algumas 

regras relativas à inadequação lexical e descrever os diferentes tipos de erros observados. Tendo 

em conta a observação que se pretendia levar a cabo, foi necessário recorrer a uma taxonomia 
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de erros que permitisse organizar as situações em que se nota impropriedade no uso do léxico. 

Assim, tomou-se como ponto de partida o estudo de Helênio Fonseca de Oliveira, já citado no 

ponto 2.3.3. deste relatório. Não coube a esta investigação criar uma categorização de raiz. 

Procurou-se, no entanto, adequar e, tanto quanto possível, aprofundar uma tipologia já existente 

e considerada pertinente face ao objetivo da investigação, ao enquadramento teórico e ao 

material empírico recolhido.  

A cada tipo de erro de propriedade lexical foi igualmente atribuído um código (E1, E2, 

E3...) e os desvios foram assinalados manualmente em todas as redações entregues. 

Como será oportunamente clarificado, foram selecionados 64 textos para análise 

estatística, tendo em vista a contabilização das ocorrências dos diferentes tipos de erros de 

propriedade lexical e a comparação de frequências. Os restantes textos foram objeto de uma 

análise qualitativa a partir da qual se procurou averiguar o impacto das atividades do plano de 

intervenção.  

 

3.2.1.1. Procedimentos de análise dos erros assinalados 

No que concerne à análise dos erros detetados nos textos dos alunos, procedeu-se, em 

primeiro lugar, à identificação dos mesmos e à organização dessa informação em categorias de 

conteúdo. Em seguida, procurou-se explicar os erros mais frequentes e avaliar os resultados 

provenientes da análise estatística. Por fim, passou-se ao registo das conclusões e à sugestão de 

atividades destinadas ao ensino do léxico. 

 

3.2.1.2. Taxonomia de erros de propriedade lexical 

Tal como se procurou explicitar no ponto 2.3.3. desta dissertação, para a classificação 

dos erros detetados nas produções escritas, selecionou-se um sistema de categorias da autoria de 

Helênio Fonseca de Oliveira (s/d: 50). Porém, à medida que o material ia sendo analisado, 

foram adaptadas, reformuladas e/ou criadas categorias, através de um processo indutivo, de 

acordo com os dados do corpus documental. É importante sublinhar que não se pretendeu 
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aperfeiçoar a taxonomia original, mas apenas ajustar a descrição feita à observação levada a 

cabo no contexto específico desta investigação. 

Durante este processo, deu-se especial atenção às regras básicas de constituição de uma 

lista de categorias, nomeadamente: exclusão mútua (o conteúdo das diferentes categorias não 

deve ser sobreponível
45

), exaustividade (todos os segmentos relacionados com o tema da 

investigação são abrangidos pelo sistema de classificação) e  objetividade (cada unidade de 

registo só deve pertencer a uma determinada categoria). No sentido de assegurar o bom 

funcionamento do sistema de classificação dos erros, a cada tipo de incorreção lexical 

(designada pelo código correspondente) segue-se o respetivo descritor, com informação mais 

detalhada. Em cada categoria foram ainda incluídos exemplos ilustrativos retirados do corpus 

em análise. 

Note-se, por fim, que não se exclui a possibilidade de existirem outros tipos de 

impropriedades lexicais, no entanto, o estudo centrar-se-á naqueles que foram detetados nas 

redações recolhidas. 

 

Taxonomia de erros de propriedade lexical 

Código Descrição do erro 

E1 

Repetição desnecessária de palavras ou expressões como consequência da não 

aplicação de processos de retoma (pronominalização, substituição, elipse). 
 

Exemplo: “[...] *Paulo pede para que a mãe lhe conte uma *história, ela pensa numa história e 

acaba por lhe contar a lenda de Horácio Cocles. Paulo ouve cada segundo da história, mas a 

hora de *jantar chegou e Paulo teria de ouvir o resto da história depois. Ao jantar [...].” 

(LH36_T2_Vu) 

E2 

Emprego de vocabulário e/ou expressões informais em situação formal (registo de 

língua inadequado tendo em conta o tema e a tipologia  do texto). 
 

Exemplo: “*Amo ir ao shopping mas não gosto de ir *para lá e sair *de mãos a abanar e agora 

sou *grande viciada em feijões de goma.” (G2_T1_Vu) 

E3 

Emprego de palavras com baixa densidade semântica. 
 

Exemplo: “E eu como um homem importante que sou tenho muita *coisa para fazer [...].” 

(LH32_T2_Vu) 

                                                           
45 No entanto, convém notar que uma mesma palavra ou expressão pode integrar mais do que uma categoria, por se 

observar a ocorrência de mais do que um desvio. 
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E4 

Criação de redundâncias pela justaposição de palavras com um conteúdo semântico 

muito próximo. 
 

Exemplo: “Iniciados os jogos, dá-se o rapto das mulheres solteiras, designadas sabinas [...], 

que *originam a causa de futuros conflitos [...].” (LH39_T1_V1) 

E5 

Falta de precisão na escolha de unidades lexicais simples (utilização de palavras 

incompatíveis com a ideia que se pretende transmitir). 
 

Exemplo: “Não tenho grandes *previsões para o futuro [...].” (G14_T1_Vu) (previsões por 

projetos) 

E6 

Emprego de palavras semanticamente incompatíveis num mesmo sintagma ou em 

unidades complexas fixas. 
 

Exemplo 1: “[...] herdamos a sua cultura, nomeadamente a arquitetura que ainda a 

*verificamos, por exemplo no telhado, na construção [...].” (LH36_T2_V1) 

Exemplo 2: “Rómulo organizou jogos *em nome de Neptuno [...].” (LH37_T1_Vu) 

E7 

Utilização de perífrases para suprir a falta de um vocábulo. 
 

Exemplo: “Rómulo, *para poder ter Roma só para si, matou Remo e aí fundou Roma.” 

(LH33_T1_V1) 

E8 

Substituição de uma palavra por outra como consequência das semelhanças fonéticas 

entre elas.  

 
Exemplo: “[...] costumo-me lembrar várias vezes em *derivados momentos de uma expressão 

Walt Disney [...].” (derivados por determinados) 

 

Tabela 3: Taxonomia de erros de propriedade lexical 

 

3.3. Apresentação e interpretação dos resultados  

3.3.1. Análise da frequência de erros de propriedade lexical  

Numa primeira fase de análise, foram selecionados 43 textos correspondentes a três 

propostas de escrita: duas realizadas na turma LH3 e uma na turma G. O critério que orientou 

esta escolha prende-se com o facto de as composições terem sido redigidas sem intervenção 

didática prévia relativamente às questões lexicais. 

Através do levantamento de erros, observou-se que a frequência de impropriedades 

lexicais é, em geral, bastante elevada, prejudicando em larga escala a qualidade das 
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composições (vd: anexo 20). 

A frequência de erros de propriedade lexical verificada nos textos produzidos pelos 

alunos é a que se expõe na tabela e no gráfico a seguir apresentados. 

 

Código do erro Frequência absoluta  Percentagem (aprox.) 

E1 143 46% 

E2 40 13%  

E3 18 6% 

E4 10 3% 

E5 61 20% 

E6 33 11% 

E7 4 1% 

E8 1 0% 

Total de textos analisados: 43 

Total de erros de propriedade lexical assinalados: 310 

 

Tabela 4: Frequência de erros de propriedade lexical 

 
 
 

 

Figura 2: Percentagem
46

 de desvios por categoria 

 

 

                                                           
46 Todos os valores percentuais dos gráficos e tabelas deste relatório foram arredondados às unidades. 
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Pela leitura da tabela e do diagrama circular correspondente, é possível verificar quais 

os tipos de erros de propriedade lexical mais frequentes nos textos selecionados. A categoria 

com maior número de ocorrências, e que se destaca claramente na contagem, diz respeito à 

“repetição desnecessária de palavras ou expressões como consequência da não aplicação de 

processos de retoma” (E1), constituindo 46% dos desvios assinalados. Seguem-se, com um 

número de ocorrências significativo, as categorias E5 (“falta de precisão na escolha de unidades 

lexicais simples”), com 20%, E2 (“emprego de vocabulário e/ou expressões informais em 

situação formal”), com 13%, e E6 (“emprego de palavras semanticamente incompatíveis num 

mesmo sintagma ou em unidades complexas fixas”), com 10%. 

Os resultados obtidos parecem comprovar as preocupações iniciais, observadas de modo 

informal, que permitiram definir a área prioritária de intervenção. De facto, as percentagens 

mais elevadas nas referidas categorias podem ser explicadas pela falta de hábitos de revisão, 

durante e após a redação dos textos, manifestada pelos alunos. Os estudantes não possuem 

competências eficazes de revisão e releitura, pelo que não se preocupam em evitar repetições 

nem são sensíveis à escolha do melhor vocábulo a inserir num determinado contexto. A análise 

dos dados poderá revelar ainda que os alunos têm dificuldade em mobilizar os conhecimentos 

de gramática aprendidos, considerando o funcionamento da língua e a produção escrita tarefas 

distintas e estanques
47

. Esta hipótese é comprovada, por exemplo, pela ausência de processos de 

substituição, apesar dos fenómenos de pronominalização serem objeto de estudo durante o 

Ensino Básico e também no Ensino Secundário. Para além desta questão, os resultados 

apresentados acima demonstram que os alunos não diferenciam os registos formal e informal da 

língua, quer oralmente, quer por escrito. Por conseguinte, a escrita aparece contaminada de 

marcas de coloquialidade. Estes pontos de reflexão serão retomados adiante, aquando da 

pormenorização dos tipos de erro e da análise de alguns exemplos colhidos das composições 

dos alunos. 

                                                           
47 João Costa (2007: 161) reflete sobre a articulação entre os conteúdos de gramática e as restantes competências, 

apontando-a como uma das possíveis causas para a precariedade do conhecimento gramatical à saída do Ensino 

Secundário: “Chego, finalmente, ao aspeto que me parece fundamental: a aplicabilidade do conhecimento gramatical. 

Parece-me que um dos aspetos que tem prejudicado o ensino da gramática é o facto de esta ser, muitas vezes, 

ensinada sem serem exploradas as suas potencialidades para um bom domínio do português oral e escrito. A 

gramática tem sido, por vezes, tratada como um compartimento estanque, sem relação com o trabalho de leitura, 

escrita, compreensão e expressão oral. Assim sendo, pode ser encarada como um conteúdo que até pode ter interesse, 

mas cuja utilidade é nula.” 
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3.3.2. Descrição e análise de erros por categoria 

3.3.2.1. Repetição desnecessária de palavras ou expressões  

Como já foi referido, a categoria E1 contabiliza 46% dos erros de propriedade lexical 

assinalados nos textos analisados na fase inicial.  

A repetição corresponde ao reaparecimento no texto de uma palavra ou sequência de 

palavras já anteriormente utilizada. Importa referir que este processo é um mecanismo essencial 

à coesão e coerência textuais, pois, como refere Inês Duarte (2006: 87), os utilizadores da língua 

“não produzem palavras ou frases isoladas, desligadas umas das outras [...]. [Os textos] são 

produtos coesos internamente e coerentes com o mundo relativamente ao qual devem ser 

interpretados.” A repetição ou retoma assegura as relações de dependência entre as várias 

expressões linguísticas, as ligações na frase e entre as frases, a unidade semântica e a 

continuidade exigida por qualquer texto. No entanto, no caso das redações analisadas, ocorre o 

fenómeno de repetição, mas de forma inadequada, como consequência da ausência de processos 

de retoma: substituição (através de anáforas/catáforas lexicais ou pronominais) ou elipse. 

Verifica-se, portanto, que certos referentes são constantemente ativados, mas não através de 

cadeias referenciais devidamente construídas. 

Observemos os dois primeiros exemplos retirados do corpus: 

 

(1)  LH36_T2_Vu: [...] *Paulo pede para que a mãe lhe conte uma *história, ela pensa 

numa história e acaba por lhe contar a lenda de Horácio Cocles. Paulo ouve cada 

segundo da história, mas a hora de *jantar chegou e Paulo teria de ouvir o resto da 

história depois. Ao jantar [...]. 

 

(2)  G8_T1_Vu: Nos meus tempos livres, eu *pratico natação. Já pratico natação á [sic] 

onze anos e durante as férias de verão pratico surf.  

 

Nestes excertos, a repetição não tem uma finalidade expressiva e parece revelar pobreza 

vocabular, já que os alunos não possuem vocabulário ativo suficiente que lhes permita proceder 



 

75 

 

 

 

a operações de substituição. Como se pode ver em (1) e (2), os mecanismos de coesão que 

asseguram a progressão do texto não são utilizados: os alunos não substituem as expressões 

iniciais por sinónimos (selecionando unidades linguísticas que partilham a generalidade dos 

traços semânticos), nem pelos pronomes adequados (respeitando as normas da 

pronominalização), nem por elipses.  

Pela análise dos trechos (3), (4) e (5), verifica-se que os alunos recorrem, igualmente, a 

um vocabulário restrito e elementar para expressar cambiantes de sentido, nomeadamente 

quando pretendem manifestar sentimentos (em que se restringem aos pares: “adoro”/ “odeio”; 

“gosto muito” / “não gosto nada”) ou exprimir noções de quantidade e grau (em que se limitam 

às noções de “muito” / “pouco”): 

 

(3)  LH35_T2_Vu: [...] eu *sou uma romana chamada Lara, sou de uma *família 

*muito rica, sou casada com Marcus, tenho três filhos Iulius, Della e Claudia, sou 

de uma família muito importante [...]. 

 

(4)  G2_T1_Vu: *Gosto muito de ouvir música [...]. Não gosto nada de pessoas que não 

são sinceras. [...] Gosto muito de fazer praia [...].  

 

(5)  G13_T1_Vu: [...] *adoro passar o meu dia a dia a sorrir, adoro falar, odeio estar 

doente e aborrecida, adoro os meus amigos [...]. 

 

Em (3) regista-se ainda a reiteração excessiva do verbo copulativo “ser”, em virtude da 

orientação descritiva do texto. As ideias necessitam de ser reorganizadas (o primeiro tópico diria 

respeito à constituição da família e o segundo à sua importância social e ao seu poderio 

económico) e o aluno deveria procurar e utilizar verbos como “pertencer” (pertenço a uma 

família muito rica e importante).  

Será igualmente interessante atentar na seguinte passagem: 

 

(6)  LH35_T2_Vu: [...] depois da “cena” normalmente fazemos uma sesta, depois uma 

ginástica [sic] para ficar sempre em forma, um passeio e depois um banho. 
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Nota-se, igualmente, a falta de vocabulário necessário para encadear os acontecimentos, 

sendo que, após a utilização da locução prepositiva “depois de”, para exprimir a noção de 

tempo, o aluno se cinge à repetição do advérbio conetivo “depois”. Da mesma forma, no 

discurso oral, os conectores e marcadores de ordenação são pouco frequentes, usando-se 

sobretudo “e” e “depois”. 

Por sua vez, os exemplos (7) e (8) revelam o leque limitado de estruturas sintáticas a que 

os escreventes recorrem, utilizando predominantemente a parataxe (com ou sem a repetição da 

conjunção coordenativa copulativa “e”). Ora, a ausência de operações de subordinação contribui 

de forma clara para o aumento dos desvios causados pela repetição desnecessária de palavras, 

verificando-se, em muitos casos, que as construções relativas não estão devidamente 

consolidadas.
48

 A maioria dos alunos que não recorre a estruturas relativas, opta por estruturas 

de coordenação.
49

  

 

(7)  G8_T1_Vu: [...] gosto de ler com calma um *livro durante as *férias. Estas férias 

de verão, li o livro “Melodia do adeus” de Nicholas Sparks. O livro foi um presente 

da minha mãe e adorei. 

                                                           
48 Refletindo sobre como inserir as orações relativas na sala de aula, Celda Choupina (2009: 62) refere: “Numa 

terceira etapa (que pensamos ser adequada ainda no 6.º ano), e nunca uma única vez, porque há muitos aspetos a 

trabalhar, poder-se-á refletir sobre o caráter coesivo do pronome relativo, trabalhando-a, deste modo, ao nível do 

texto. Numa atividade de aperfeiçoamento de texto, trabalhando a coesão textual, poder-se-á trabalhar o conteúdo 

“orações relativas”, pois estas impedem a repetição lexical e permitem o enriquecimento do texto (evitando 

repetições lexicais, por exemplo).” 
49 Sobre o domínio tardio das frases relativas leia-se o que refere Manuela Vasconcelos (2005: 323) no seu artigo 

sobre a compreensão e produção destas construções: “Estudos sobre a ordem de aquisição de diferentes estruturas 

linguísticas por crianças com diferentes línguas maternas revelam que as estruturas que são dominadas mais 

tardiamente são as construções relativas. As estruturas coordenadas [...] e as frases com orações-complemento [...] 

surgem no discurso da criança mais cedo e mais frequentemente que as estruturas relativas [...].” No resumo final do 

mesmo artigo, a autora confirma que “[a] criança parece dispor, no  que diz respeito às frases relativas, de uma 

competência gramatical que lhe permite gerar, desde muito cedo, frases relativas. Isso não significa, no entanto, que 

ela domine desde logo esse tipo de construção. Questões de processamento ou questões ligadas ao desenvolvimento 

das capacidades cognitivas sujeitas a maturação podem explicar por que é que o processo de aquisição/aprendizagem 

se desenrola ao longo de vários anos”. (2005: 330) Ao nível pedagógico, trata-se de um dos conteúdos mais tardios na 

aprendizagem das línguas, só sendo objeto de estudo aprofundado, como gramática explícita, no 3.º ciclo. (Cf. 

Choupina, 2009) Interessante será, igualmente, ter em conta a hipótese colocada por Diamantino Antunes e Ana 

Maria Brito (2008: 250) após uma avaliação do desempenho de alunos do 9.º ano de escolaridade no que concerne às 

estruturas relativas. Os autores chegaram à conclusão de que, nesse contexto, o que não está devidamente 

sedimentado “é toda a gama de recursos anafóricos que a construção relativa envolve. Nestas condições, o que está 

em desenvolvimento, ainda no Ensino Básico, são, por um lado, alguns aspetos linguísticos que se relacionam com a 

anáfora, e, por outro lado, fatores relacionados com o desenvolvimento cognitivo, como a memória, a atenção e 

outros, e que intervêm no processo de compreensão e de produção, em particular, de produção escrita.” 
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Proposta de reformulação: gosto de ler com calma [-] durante as férias. Este 

verão escolhi o livro “Melodia do adeus”, de Nicholas Sparks, que foi uma presente 

da minha mãe. Adorei. (A oração subordinada adjetiva relativa explicativa tem um 

caráter parentético e permite adicionar informação à expressão nominal antecedente: 

“o livro”.) 

 

(8)  LH35_T1_V1: Rómulo perpara [sic] jogos e convidou-os para um *espetáculo, e no 

decorrer do espetáculo raptaram as sabinas [...]. 

Proposta de reformulação: Rómulo preparou jogos e convidou-os para um 

espetáculo, no decorrer do qual as sabinas foram raptadas. (A utilização do 

pronome relativo “qual”, antecedido da preposição contraída “do”, permite evitar a 

repetição do termo “espetáculo”.) 

 

Tendo em conta o exposto, conclui-se que a coesão operada através dos mesmos itens 

lexicais ou de palavras cognatas (veja-se o caso do uso muito próximo do verbo “raptar” e do 

nome “rapto” em (9)) enfraquece os textos e prejudica a clareza das ideias que se pretende 

transmitir.  

 

(9)  LH37_T1_V1: [...] *Rómulo organizou *jogos em nome de Neptuno e convidou os 

*povos *vizinhos e durante os jogos, Rómulo mandou *raptar todas as mulheres 

desses povos. Com este rapto, os povos vizinhos declararam guerra a Roma. 

 

Convém salientar que este tipo de repetição é característico dos discursos orais em 

contexto informal, pelo que também se poderá inferir daqui a contaminação do registo escrito 

pela coloquialidade própria de determinados enunciados orais. De facto, oralmente, 

predominam as frases curtas, com construções sintáticas mais simples e multiplicam-se as 

retomas para que o interlocutor possa acompanhar e compreender a exposição. Estes erros 

podem também indiciar o desconhecimento ou a falta de domínio da variedade formal culta da 

língua materna.  
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Assim, na comunicação formal, devem ser evitadas repetições desnecessárias, pelo que 

é indispensável, primeiramente, planificar os textos, tendo em vista a organização das ideias, e, 

posteriormente, reler e reescrever os enunciados com o objetivo de atingir melhores resultados e 

fazendo uso das regras gramaticais aprendidas. Ora, frequentemente, os textos recolhidos 

denotam falta de hábitos de planificação e revisão, várias lacunas ao nível dos conhecimentos 

gramaticais ou dificuldade na mobilização dos mesmos aquando da realização das tarefas de 

escrita. Sobre esta questão falar-se-á no ponto 3.4., dedicado às sugestões pedagógico-didáticas. 

 

3.3.2.2. Utilização de um registo de língua inadequado 

A categoria E2 (“Emprego de vocabulário e/ou expressões informais em situação 

formal”) abarca 13% dos erros de propriedade lexical assinalados no corpus textual e constitui 

um foco de preocupação, por se encontrarem, em quase todas as composições analisadas, passos 

em que se verificam incompatibilidades em relação ao grau de formalidade exigido pela 

situação comunicativa em que o texto é produzido. Ora, esta incompatibilidade pode originar, 

em determinados momentos, a rejeição de um indivíduo pela sociedade, ou por um grupo 

social
50

. Em termos académicos, e uma vez que na escola é sempre exigida a variedade culta do 

idioma, estes erros, caracterizados pela presença de marcas de oralidade informal, 

comprometem em larga medida o sucesso do aluno e a sua avaliação. Atentemos no que refere 

Maite Ruiz Flores (2009: 106) sobre esta questão: 

 

[...] ya hemos visto como los estudantes nativos de cualquier lengua se enfrentan, durante 

la secundaria por ejemplo, a la tarea de adquiri una competencia por escrito diferenciada 

de la competencia oral en su propia lengua, proceso durante el cual si cometen errores. 

[...] Patricia Bizell [1986] argumenta que los alumnos que más deficiências presentan al 

                                                           
50 A inadequação do nível de língua à situação pode originar situações cómicas, como, por exemplo, a descrita por 

Eça de Queirós na obra Correspondência de Fradique Mendes (2000: 26-27): “Pela escada, o poeta das “Lapidárias” 

aludiu ao tórrido calor de Agosto. E eu [...] deixei estouvadamente escapar esta coisa hedionda: / – Sim, está de 

escachar! / E ainda o torpe som não morrera, já uma aflição me lacerava, por esta “chulice” de esquina de tabacaria, 

assim atabalhoadamente lançada como um pingo de sebo sobre o supremo artista das “Lapidárias” [...]. Entrei no 

quarto atordoado, com bagas de suor na face. E debalde rebuscava desesperadamente uma outra frase sobre o calor, 

bem trabalhada, toda cintilante e nova! Nada! Só me acudiam sordidezas paralelas, em calão teimoso: – “é de rachar”, 

“está de ananases!”, “derrete os untos”!... Atravessei ali uma daquelas angústias atrozes e grotescas, que, aos vinte 

anos, quando se começa a vida e a literatura, vincam a alma – e jamais esquecem.” 
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escribir cometen errores que se deben primordialmente a dos factores: uno es la diferencia 

entre su dialecto y el dialecto propio del discurso académico, y el otro es la falta de 

familiaridad con las formas textuales que dominan la vida académica. De esta manera, e 

incluso escribiendo en su propia lengua, el alumno puede dar lugar a textos en los que 

falla algo debido a esta interferencia de formas y léxico aceptables en el discurso oral, 

pero inadecuadas para la producción escrita.  

 

Importa lembrar que o código oral (e interessa pensar nos enunciados orais não 

planeados, marcados pela informalidade) possui um conjunto de características que o afasta do 

código escrito: ao nível sintático é marcado pelas repetições das mesmas estruturas, pela 

inversão da ordem natural da frase, pelas interrupções do discurso e pelas redundâncias; ao nível 

lexical, o vocabulário é pouco preciso e mais vago, mais genérico e menos específico. 

Destacam-se as repetições, a utilização de “bordões” e de formas vazias de sentido, o uso de 

diminutivos e a interferência de diferentes registos de língua, nomeadamente da linguagem 

familiar, que se assume como o registo informal, permeável à influência da linguagem popular. 

Comecemos por observar alguns exemplos significativos da contaminação de níveis de língua 

desadequados: 

  

(10)  G2_T1_Vu: *Amo ir ao shopping mas não gosto de ir *para lá e sair *de mãos a 

abanar e agora sou *grande viciada em feijões de goma. 

 

(11)  G8_T1_Vu: Concorri ao curso de interpretação mas [...], sinceramente, cantar 

*não é muito a minha “praia””. 

 

(12)  LH310_T2_Vu: [...] um balneum para o nosso *banhinho, uma culina onde 

*fazemos o comer [...].  

 

(13)  LH37_T1_V1: Mas o problema é que os povos não tinham a mínima hipótese e 

então Rómulo propôs um acordo [...]. 
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No exemplo (10) foram empregues expressões típicas da gíria juvenil (“amo”; “sou 

grande viciada em”) e uma expressão idiomática (“sair de mãos a abanar”, que significa não 

conseguir o que se pretendia) usada apenas em contexto informal. No excerto (11) encontra-se 

outro exemplo de gíria adolescente, sendo de destacar a utilização das aspas, que leva a 

considerar a hipótese de o aluno ter hesitado na inserção do termo em causa por ter dúvidas 

quanto ao seu grau de aceitabilidade. No trecho (12) regista-se uma ocorrência própria da 

linguagem usada em ambiente familiar, o diminutivo “banhinho”, e uma expressão 

normalmente utilizada por indivíduos com um nível de instrução baixo (“fazemos o comer”). 

No excerto (13) o aluno inseriu na sua redação uma expressão coloquial, usada frequentemente 

pelos jovens, com valor enfático. 

Em (15) encontra-se mais uma marca de oralidade (“para aí”) que parece ter sido 

introduzida para modalizar o discurso, devendo ser substituída por um advérbio de frase 

(“provavelmente”, “talvez”). 

 

(14)  LH37_T2_Vu: Eram*para aí 12 horas e nós fomos [...]. 

 

No último exemplo selecionado verifica-se a utilização indevida do pronome 

demonstrativo “isso” que, apesar de ter o antecedente expresso, banaliza a ideia que se pretende 

transmitir. Neste caso, o aluno não foi capaz de inserir no final da frase um hiperónimo que 

abrangesse a expressão inicial e assegurasse uma construção mais cuidada e correta, tendo em 

conta as exigências da variante formal culta do Português a utilizar em registo escrito. Esta 

incorreção faz parte da categoria E2 e foi igualmente marcada uma ocorrência do tipo E3, sobre 

as quais se falará no ponto seguinte. 

 

(15)  G15_T1_Vu: [...] fiz um teste técnico-pedagógico e no final o meu forte era a 

comunicação, mas não sei se gostarei muito *disso. 

Proposta de reformulação: fiz um teste técnico-pedagógico e, no final, o meu 

forte era a comunicação, mas não sei se gostarei muito dessa área profissional. 
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3.3.2.3. Emprego de palavras com baixa densidade semântica 

O tipo de impropriedades pertencentes à categoria E3 (6% do total de erros do corpus 

analisado) diz respeito à utilização de termos vagos, sem um valor preciso e vazios de 

significado, o que gera, na maioria dos casos, imprecisão e inadequação relativamente ao tema e 

à tipologia do texto. Segundo Oliveira (s/d: 66): “[e]sta categoria, que decorre da pobreza do 

vocabulário ativo do aluno, é também um subtipo da incompatibilidade semântica [...]”. 

Transcreveram-se cinco exemplos significativos: 

 

(16)  G9_T1_Vu: *Pronto já vos falei um pouco de mim.  

 

(17)  LH32_T2_Vu: E eu como um homem importante que sou tenho muita *coisa para 

fazer [...]. 

 

(18)  G14_T1_Vu: Adoro o escritor Eça de Queirós, penso que são *lindas as suas 

obras. 

 

(19)  LH36_T2_Vu: Por volta das 8h o pai acorda a família, todos se cumprimentam 

[...]. Após *isto, por volta das 8:30h [...]. 

 

(20)  LH31_T2_Vu: O meu pequeno cubiculum sempre me fez sentir um pouco 

apertado, e penso se uma pessoa da minha estatura não devia ter *algo um pouco 

maior. 

 

As palavras sublinhadas não possuem características semânticas suficientemente fortes, 

pelo que empobrecem o conteúdo dos enunciados. São, na maioria dos casos, bordões (formas 

de apoio), que se usam em múltiplas circunstâncias orais e informais. O termo “pronto” (16), 

por exemplo, que introduz a última frase do texto de apresentação do aluno, é uma forma 

inadequada de exprimir conclusão. De facto, trata-se de um bordão comunicativo  que pode 

servir para introduzir uma pequena pausa num discurso oral não planeado (pelo que se insere, 

igualmente, na categoria de erros E2). No entanto, não é aceitável na modalidade escrita da 
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língua, sendo um sintoma da dificuldade de expressão. Deve, portanto, ser substituído por um 

advérbio conetivo que remate o texto. 

O nome “coisa” (17), utilizado de forma indevida por vários alunos, torna a frase muito 

vaga e é um indicador de pobreza vocabular, pois só se usa quando não ocorre mais nenhum 

item lexical ou na falta da palavra exata para exprimir uma determinada ideia. A expressão 

“(muita) coisa para fazer” poderia ser substituída por “(muitos) afazeres”.  

Da mesma forma, o adjetivo “lindo” (18) deve ser usado com propriedade e não de 

forma abusiva, em contextos que exigem uma descrição mais precisa, significativa ou exaustiva. 

Este adjetivo, frequentemente empregue, torna-se um bordão valorativo que, pela sua baixa 

densidade semântica, compromete a qualidade da afirmação.  

São igualmente comuns as utilizações inadequadas dos pronomes demonstrativos “isso” 

e “isto” e do pronome indefinido “algo”. Apesar dos demonstrativos poderem ser empregues 

para lembrar ao leitor o que já foi mencionado, no caso da frase (19), o aluno deveria ter optado 

por retomar a expressão antecedente através de uma anáfora lexical (“Após a saudação 

matinal”). Da mesma forma, na frase (20), em vez de “algo”, devia ler-se uma palavra mais 

específica, como por exemplo “um quarto” / “dormitório” / “aposentos”. 

 

3.3.2.4. Criação de redundâncias pela justaposição de palavras com um conteúdo 

semântico muito próximo 

A redundância lexical (3% do total de erros do corpus) é definida por Helênio Fonseca 

de Oliveira (s/d: 62) como: “o conflito de especificações semânticas motivado pelo emprego, na 

mesma frase, de palavras com uma parte comum em seus conteúdos, gerando ao mesmo tempo 

redundância e inexatidão.”
51

 De facto, a redundância consiste em escrever palavras num 

mesmo sintagma, oração ou parágrafo que repetem o mesmo significado e que são, por isso, 

desnecessárias.  

A redundância pode ter uma finalidade expressiva (passando a designar-se pleonasmo), 

mas, neste contexto, interessa considerar as redundâncias inaceitáveis, causadas pela pobreza 

vocabular dos escreventes, pela dificuldade inerente à escolha dos itens lexicais e pelo 

                                                           
51 Negrito do autor. 
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desconhecimento da língua. Em algumas redações, estas repetições revelam a tentativa, por 

parte dos alunos, de ajustar o nível de língua e as escolhas vocabulares às exigências das tarefas 

escolares. Este tipo de impropriedade pode ser ilustrado pelos exemplos que se seguem: 

 

(21)  LH36_T1_V1: Estes acabaram por fundar a cidade capital de um *enorme, 

extenso e próspero império. 

Comentário: A noção de “dimensão alargada” está presente nos dois termos 

sublinhados, não havendo necessidade de repetir informação. Trata-se de uma 

redundância enfática, pois o aluno pretende realçar a magnitude do império 

romano, acabando por utilizar adjetivos desnecessários que sobrecarregam a 

enumeração. 

 

(22)  LH37_T2_Vu: [...] vivo com os meus *escravos e servos  [...]. 

Comentário: As palavras sublinhadas são sinónimas. Nos textos latinos 

trabalhados em aula aparecia frequentemente a palavra seruus, serui, alternando a 

tradução por “escravo” ou “servo”, sendo o último termo menos utilizado pelos 

alunos. O aluno procura usar “servos”, que lhe ocorre depois da palavra mais 

frequente, mas não mostra segurança em relação ao seu significado. 

 

(23)  LH31_T1_V1: O escravo que os *pôs na água depositou-os na margem do rio 

[...]. 

Comentário: O conceito de “colocar em algum lugar” está presente nas duas 

formas verbais, logo, não devem ser utilizadas contiguamente.  

 

(24)  LH36_T2_Vu: Há muito tempo *atrás, Paulo Quinto [...]. 

Comentário: Apesar do uso quase generalizado de “há muito tempo atrás”, o 

emprego simultâneo do verbo “haver”  e do advérbio “atrás” é redundante, pois 

este verbo, associado a uma palavra que designa tempo, remete para o passado; por 

sua vez, o advérbio significa “tempo já passado; antes, anteriormente”. O mais 

correto seria a forma: “há muito tempo”. 
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(25)  LH39_T1_V1: Iniciados os jogos, dá-se o rapto das mulheres solteiras, 

designadas sabinas [...], que *originam a causa de futuros conflitos [...].  

Comentário: A noção de causalidade já está presente no verbo “originar” 

(sinónimo de “causar”), pelo que “originar a causa” é uma combinação 

desnecessária e incorreta. 

 

 

3.3.2.5. Falta de precisão na escolha de unidades lexicais simples 

A categoria E5 compreende 20% dos desvios assinalados nas composições. Não se 

alargará a descrição e a análise das incorreções nesta secção, pois a falta de precisão lexical está 

frequentemente ligada (ou acaba por originar) a incompatibilidades ao nível sintagmático ou em 

unidades fixas da língua (categoria de erros E6), pelo que esta questão será retomada no ponto 

seguinte. 

De uma forma geral, a importância de escolher cuidadosamente as palavras assenta na 

clareza necessária à expressão de uma ideia, de modo a evitar interpretações erróneas da mesma. 

Se tal acontecer, incorreu-se numa imprecisão lexical, que é, muitas vezes, sintoma de pobreza 

vocabular. Pode acontecer que, sendo o vocabulário ativo bastante reduzido, o aluno não 

conheça o termo mais adequado a inserir num determinado contexto, optando por outros cujo 

significado se desvia daquele que pretende dar a entender. Noutros casos, pode tratar-se de falta 

de atenção (podendo haver descuidos por questões de tempo, originando algumas confusões 

pontuais), pelo que o facto de não usar o item adequado não significa que este não faça parte do 

seu repertório vocabular. A falta de hábitos de leitura é também determinante no que diz 

respeito à eficácia das escolhas lexicais que se prendem com relações paradigmáticas.  

Nas redações que foram objeto de estudo, registaram-se, sobretudo, erros de precisão 

semântica, ou seja, situações em que a eleição da palavra mais adequada, de acordo com o 

significado e o nível de língua utilizado, não se processou de forma eficaz. As ocorrências 

desviantes verificaram-se, maioritariamente, ao nível da seleção dos nomes. Seguem-se alguns 

exemplos ilustrativos seguidos de breves comentários: 
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(26)  G14_T1_Vu: Não tenho grandes *previsões para o futuro [...]. Comentário: O 

aluno referia-se ao facto de ainda não ter decidido qual a área/profissão que 

gostaria de seguir no futuro. Neste contexto, o uso do termo “previsões” (mais 

abstrato), ainda que ligado à ideia de antecipação do futuro, não é adequado, pelo 

que deveria ser substituído por “projetos” / “planos” (mais concreto), no caso de se 

querer manter a mesma estrutura frásica e remeter para ações/realizações. Outra 

hipótese seria alterar a frase para uma construção do tipo: “Não sou capaz de 

prever o meu futuro profissional.”  

 

(27)  G11_T1_Vu: Para a elaboração deste portefólio, irei recorrer aos seguintes 

*pontos de estudo: internet, livros, biblioteca, manual de Língua Portuguesa [...]. 

Comentário: Neste caso, o aluno não conseguiu encontrar um vocábulo 

suficientemente genérico para abarcar a enumeração que lhe justapõe. Ao utilizar o 

termo “pontos”, restringe os exemplos possíveis a locais de estudo (como a 

biblioteca), pois um dos traços semânticos da palavra remete, precisamente, para a 

noção de lugar/espaço, não sendo compatível com os materiais de apoio elencados 

(livros ou internet). A palavra mais indicada para este contexto seria “fontes”, 

englobando, assim todos os suportes aos quais podemos recorrer para obter 

informação e conhecimento. 

 

(28)  LH31_T1_V1: Eneias [...] é encarregado pelos deuses de salvar a sua 

*civilização noutro lugar. 

Comentário: Neste exemplo, o aluno demonstra não dominar o significado da 

palavra “civilização” (que designa o “conjunto das instituições, técnicas, costumes, 

crenças, etc., que caracterizam uma sociedade”), usando-a de forma incorreta. As 

propriedades semânticas deste termo (não contável, mais abstrato, mais geral) não 

se coadunam com a ideia de liderança por parte de um sujeito. Eneias é responsável 

e dirige o seu povo, não a sua civilização. A palavra “povo” (“conjunto dos 
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habitantes de um país, de uma região, cidade, vila”) seria, portanto, a mais indicada 

neste contexto. 

 

(29)  LH31_T1_V1: Tito Lívio e poetas como Virgílio fizeram questão de imortalizar 

esta lenda [...] cuja origem *leva à Guerra de Troia. 

Comentário: O aluno pretende demonstrar que a lenda da Fundação de Roma tem 

origem e está relacionada com a Guerra de Troia. Assim, a palavra correta, neste 

contexto, seria “remonta” (relaciona-se, refere-se, lembra) e não “leva”, cujo 

significado remete para o resultado e não para a origem. Confundiram-se palavras 

com sentidos opostos, fazendo-se passar uma ideia contrária àquela que na verdade 

se quer transmitir. 

 

(30)  LH31_T1_V1: Na companhia de seu pai e do seu filho, *no meio de muitas 

aventuras, chega finalmente a Itália [...]. 

Comentário:  Na passagem transcrita, seria mais adequado utilizar a preposição 

“após” em vez da locução prepositiva “no meio de”. A ideia de que Eneias terá 

vivido inúmeras aventuras não se perde na totalidade, mas há imprecisão, na 

medida em que a noção de progressão temporal (aquela que se pretende realmente 

passar e que é reforçada pelo advérbio “finalmente” e pelo verbo “chegar”) se 

confunde com a de espaço, pois a locução não permite que haja progressão e tem 

um valor espacial. Consequentemente, o avanço na narrativa que se gera pela 

chegada de uma personagem a um determinado local é incompatível com a 

expressão “no meio de”.  

 

(31)  LH311_T1_V1: Amúlio, furioso com a situação ordena aos seus escravos que 

*mandem as crianças ao rio Tibre [...]. 

Comentário: Nesta transcrição, a forma verbal “mandem”, deveria ser substituída 

por “lancem”. Os itens lexicais são sinónimos, pelo que têm traços semânticos 

comuns, podendo alternar em determinados contextos. No entanto, a opção pelo 

verbo “mandar” é própria de um registo informal e, portanto, desadequada à escrita 
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em sala de aula. A forma forte deste par, tendo em conta a formalidade exigida pela 

situação de comunicação, é “lançar”, porque mais cuidada e frequente. 

Consequentemente, neste passo, verificam-se duas ocorrências desviantes: uma 

pertencente à categoria E5 e outra pertencente à categoria E2. 

 

(32)  LH33_T2_Vu: [...] volto às 12:00h *onde me espera uma refeição *onde como 

peixe, ovos e fruta [...]. 

Comentário: Na primeira ocorrência considerada incorreta, o aluno faz uma elipse 

indevida (omite “a casa”) e constrói a relativa como se estivesse expresso um lugar 

(noção que prevalece em todas as situações de emprego correto do pronome 

“onde”) na frase, o que origina uma falsa relativização (cf. Antunes & Brito, 2008: 

246). Posteriormente, deveria ler-se “uma refeição que consiste em”. Nos dois 

casos verifica-se dificuldade na utilização do pronome “onde” em orações 

relativas. 

 

(33)  LH35_T2_V1: Como observamos nesta pequena narrativa o latim neste caso o 

império romano, não morreu, aliás, está na base de tudo que fazemos hoje em dia, 

apesar de já terem passado mais que dez séculos, Roma continua em toda a 

Europa Ocidental.  

Comentário: É interessante atentar nesta passagem, em que o aluno parece ter 

procurado, embora sem sucesso, a expressão exata para exprimir a ideia de que a 

herança romana está presente ainda hoje em toda a Europa Ocidental. Hesita 

bastante (“o latim neste caso o império romano”) e registam-se três casos de 

imprecisão. A expressão “cultura romana” seria a mais adequada neste contexto, 

porque mais abrangente do que a referência metonímica à língua, ao império ou à 

cidade. Os vocábulos “latim”, “império” e “Roma” pertencem ao mesmo campo 

lexical, no entanto, o aluno não consegue designar o domínio conceptual que as 

associa. 
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3.3.2.6. Emprego de palavras semanticamente incompatíveis num mesmo sintagma ou em 

unidades complexas fixas 

A categoria E6, cujos erros estão frequentemente ligados à ocorrência de imprecisões 

lexicais, inclui, mais precisamente, os casos de incompatibilidade semântica entre vocábulos 

pertencentes ao mesmo sintagma ou a unidades complexas fixas, que perfazem 11% dos erros 

contabilizados.  

Como se sabe, os significados lexicais podem combinar-se de forma a obtermos um 

número infinito de significados, pelo que este ponto tratará questões de combinatória, entrando 

no domínio da semântica composicional. Interessa, portanto, recuperar o princípio de 

composicionalidade, definido por Fátima Oliveira (2005: 334), segundo o qual “o significado de 

uma expressão complexa é determinado pelo significado dos seus constituintes e pela forma 

como se combinam.” Importa também destacar “que, no nosso léxico mental, não existe uma 

divisão estrita entre léxico e construções, e que estas relacionam o plano semântico com o plano 

sintático.” (Leiria, 2001: 258) 

O tipo de inadequação em análise advém, portanto, de uma combinação incorreta e do 

desconhecimento das especificidades semânticas dos itens lexicais em causa, como explica 

Helênio Fonseca de Oliveira no artigo já citado anteriormente (cf. s/d: 58). Nos quatro exemplos 

abaixo, verifica-se que o verbo escolhido é incompatível com o complemento que se lhe segue, 

não se respeitando as suas propriedades de seleção. Estes erros ocorrem devido à falha na 

escolha das formas verbais, que não é suficientemente precisa nem se adequa à ideia que se 

pretende transmitir. Consequentemente, os sintagmas sublinhados integram as categorias E5 e 

E6. 

 

(34)  G6_T1_Vu: [...] acabei por abandonar o futuro que esperava para mim e agarrar 

o destino que os meus pais queriam que eu seguisse, que era *descender o meu avô 

no mundo da tradução.  

Comentário: “descender” é um verbo de dois lugares (transitivo indireto), que 

seleciona obrigatoriamente um grupo nominal com forma de sujeito e um grupo 

preposicional com forma de complemento oblíquo. No entanto, o aluno substituiu o 

complemento oblíquo por um grupo nominal, originando um erro sintático. Esta 
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incorreção deve-se à imprecisão na escolha do verbo. A ideia de continuidade 

geracional está presente na forma “descender”, mas o correto seria ler-se “seguir 

(as pisadas) (d)o meu avô no mundo da tradução”. Há incorreção porque o verbo 

“descender” remete para a origem e não para a ideia de acompanhar ou dar 

sequência a algo. 

 

(35)  G11_T1_Vu: [...] foi-me proposto organizar um portefólio, onde *registarei 

trabalhos [...].  

Comentário: Esta passagem está igualmente marcada por uma má escolha verbal 

que, por sua vez, gera uma incompatibilidade semântica com o complemento que 

se lhe segue. O verbo “registar” (transitivo direto e indireto) é sinónimo de 

“inscrever”, “declarar por escrito”, “tomar nota de”, logo, o complemento direto 

“trabalhos” não é compatível com estes traços semânticos. O aluno deveria optar 

por outro verbo, adequado à ideia de organização de um portefólio (como por 

exemplo: “onde arquivarei trabalhos”) ou integrar elementos que remetessem para 

a ideia de transcrição como complemento direto (“onde registarei pensamentos, 

opiniões, experiências e informações sobre os conteúdos lecionados”). 

 

(36)  LH36_T2_V1: [...] herdamos a sua cultura, nomeadamente a arquitetura que 

ainda a *verificamos, por exemplo no telhado, na construção [...]. 

Comentário: Neste trecho, o aluno pretende demonstrar a presença da cultura 

romana na atualidade, nomeadamente na arquitetura dos edifícios. A ideia de 

comprovar/confirmar a veracidade de um facto faz parte das aceções do verbo 

“verificar”; no entanto, o sintagma “verificar a arquitetura” é uma construção 

pouco usual, gera estranhamento e, consequentemente, um baixo grau de 

aceitabilidade. Neste caso, o problema pode ser semântico ou sintático: em termos 

semânticos, o verbo “verificar” está associado a uma modalidade epistémica, ou 

seja, o seu significado implica uma noção relacionada com conhecimento ou 

crença, porém, o aluno parece ter usado um verbo epistémico como se fosse um 

verbo perceptivo, ligado às percepções sensoriais e, por isso, compatível com o 
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complemento “arquitetura”: “herdamos a sua cultura, nomeadamente a arquitetura, 

que ainda podemos observar...”. Ao nível sintático, uma outra hipótese de correção 

seria: “herdamos a sua cultura, nomeadamente a arquitetura, cuja presença 

podemos verificar...”. Como se pode constatar, o aluno não foi capaz de construir a 

relativa e associar o verbo “verificar” ao nome “presença”. 

 

Nas transcrições seguintes, apenas se verificaram ocorrências pertencentes à categoria 

E6: 

 

(37)  LH31_T1_V1: Eneias [...] é encarregado pelos deuses de salvar a sua civilização 

*noutro lugar.  

 

(38) LH37_T1_Vu: Rómulo organizou jogos *em nome de Neptuno [...]. 

 

(39)  LH35_T2_Vu: [...] normalmente *fazemos uma sesta, depois uma ginástica [...], 

um passeio e depois um banho.  

 

Em (30) “salvar” é incompatível com o grupo preposicional “noutro lugar”, pois a sua 

realização não é possível tendo em conta a estrutura argumental do verbo. Trata-se de um verbo 

de dois lugares que, portanto, seleciona apenas um grupo nominal com forma de sujeito e um 

grupo nominal com forma de complemento direto. Assim, por forma a eliminar a incorreção 

sintática e semântica, o grupo preposicional deveria ser eliminado. 

No exemplo (31), verifica-se a confusão entre o significado de duas expressões fixas do 

português: “em nome de” e “em honra de”.  A primeira expressão refere-se à situação de 

alguém representar uma entidade, o que não se coaduna com a ideia que se pretende transmitir: 

Rómulo organizou jogos para louvar Neptuno, portanto, em sua honra. 

Por fim, no último exemplo, a incompatibilidade é gerada pela enumeração. O aluno 

associa quatro nomes por coordenação, colocando-os indevidamente sob a regência do mesmo 

verbo. Os nomes “sesta” e “ginástica” são semanticamente compatíveis com o verbo “fazer”, 

podendo ser selecionados como seus complementos. O mesmo não se pode dizer das palavras 
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“passeio” e “banho”, daí que a sequência seja inaceitável. As combinações mais corretas e 

frequentes utilizam os verbos “dar” e “tomar”, respetivamente “dar um passeio” e “tomar um 

banho”. O verbo “fazer” tem um índice de frequência lexical muito elevado, o que pode 

contribuir para o seu uso desviante relativamente aos padrões da língua. Embora no âmbito dos 

estudos do Português Europeu língua não materna, Isabel Leiria (2001: 274-275) adianta que: 

 

 [...] muitos desvios acontecem por generalização de certos verbos frequentes a 

usos menos prototípicos para os quais a língua alvo deu preferência a outros. É o 

caso de certos predicados complexos, tais como fazer um carimbo por pôr um 

carimbo, fazer uma loja por abrir uma loja  [...]. Eles ilustram a dificuldade de 

traçar fronteiras entre verbos de elevada frequência, graças exatamente às suas 

ocorrências mais ou menos dessemantizadas, como dar, fazer, pôr e ter. Em 

qualquer dos casos, a sua extensão a valores menos prototípicos é comum a várias 

línguas, no entanto, mesmo em línguas relativamente próximas, eles não são 

fiáveis para o aprendente (veja-se, por exemplo, dar atenção, faire attention e pay 

attention).  

 

Tendo em conta o que foi dito sobre os erros E5 e E6, é legítimo concluir que grande 

parte dos alunos não domina as relações gramaticais que se estabelecem entre as palavras 

(ignorando, por exemplo, a natureza sintática e semântica dos elementos com os quais 

determinados verbos podem ocorrer), desconhece os diferentes traços semânticos de cada 

palavra, bem como a sua referência, e não domina a modalidade escrita da língua, fazendo uso 

de registos inadequados. 

 

3.3.2.7. Utilização de perífrases para suprir a falta de um vocábulo 

Apesar do número de ocorrências desviantes nas redações dos alunos ser pouco 

significativo (1%), foi incluída na tipologia de erros a categoria E7 que se refere à criação de 

perífrases para compensar a falta de um vocábulo. Trata-se de um subtipo de imprecisão lexical, 

originado pela falta de vocabulário ativo. Como é possível observar pelos exemplos, os alunos 
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desejam transmitir uma determinada ideia, mas não possuem, na sua bagagem lexical, a palavra 

exata a inserir no contexto. Consequentemente, substituem-na por um sintagma expandido, de 

sentido equivalente, que acaba por prejudicar a comunicação, pois obscurece o conteúdo que se 

pretende transmitir e sobrecarrega o texto. Neste casos, há igualmente uma grande probabilidade 

de ocorrerem erros morfossintáticos. 

 

(40)  LH36_T2_Vu: Ao entrar, Augusto pede [...] um pouco de alface e tomate e 

também um peixe *que estaria ali a [sic] pouco tempo. 

Proposta de reformulação: Seria mais simples e menos cansativo para o leitor 

substituir a expressão sublinhada pelo adjetivo correspondente: “Ao entrar, 

Augusto pede um pouco de alface, tomate e também peixe fresco.” 

 

(41)  LH313_T2_Vu: [...] fui levado *do sítio que me viu nascer. 

Proposta de reformulação: É mais frequente e aceitável a opção por “terra natal” 

(lugar de onde se provém). 

 

(42)  LH33_T1_V1: Rómulo, *para poder ter Roma só para si, matou Remo e aí fundou 

Roma. 

Proposta de reformulação: A explicação colocada entre vírgulas poderia ser 

substituída por um modificador apositivo do nome com informação sobre os 

aspetos psicológicos da personagem, por exemplo: “Rómulo, ambicioso e egoísta, 

matou Remo e aí fundou Roma”.  Esta substituição evita, igualmente, a repetição, 

aliás contraditória, da palavra “Roma”. 

 

3.3.2.8. Substituição de uma palavra por outra como consequência das semelhanças 

fonéticas entre elas 

Foi registada apenas uma ocorrência desviante pertencente à categoria E8. Estas 

impropriedades são causadas por um fenómeno de atração paronímica (cf. Oliveira, s/d: 65), ou 
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seja, quando se altera a perceção do sentido de uma palavra por influência das semelhanças 

formais com outro termo. 

Designa-se por paronímia a relação de semelhança fonética e gráfica entre unidades 

lexicais. Apesar de não haver qualquer relação semântica entre os vocábulos que se 

confundiram, o facto de serem foneticamente parecidos gera alguma ambiguidade. Transcreveu-

se a única ocorrência verificada na amostra do corpus textual utilizada para a primeira fase de 

análise de dados: 

 

(43)  G8_T1_Vu: [...] costumo-me lembrar várias vezes em *derivados momentos de 

uma expressão Walt Disney [...].” (derivados por determinados) 

3.3.3. Análise da frequência de erros de propriedade lexical nas segundas versões 

entregues 

Neste ponto da dissertação, procurar-se-á descrever o que se observou, do ponto de vista 

quantitativo e qualitativo, na segunda fase de entrega das redações sobre a Fundação de Roma 

elaboradas pelos alunos da turma LH3. No caso de treze alunos, tratou-se de uma nova versão 

do texto, ampliada de acordo com a segunda instrução (vd: anexo 15). Primeiramente, os 

estudantes haviam escrito sobre as circunstâncias da fundação da cidade e sobre a estratégia do 

seu fundador para aumentar a população. Numa segunda fase, após terem explorado a lenda de 

Tarpeia e realizado uma ficha de enriquecimento lexical, deveriam aumentar o texto expositivo, 

inserindo informação nova e pertinente sobre a última lenda estudada. Aos treze alunos 

mencionados foi devolvida a primeira redação, sem correções ou anotações por parte dos 

professores, devendo ser esse o ponto de partida para a elaboração do novo texto.  

Considerando o facto de se ter feito uma outra proposta de escrita (ainda que, no caso de 

alguns alunos, com base num primeiro trabalho) e o aumento substancial do número de palavras 

verificado nas últimas redações entregues, não se procederá a uma comparação entre os dados 

estatísticos obtidos na primeira fase e aqueles obtidos na segunda fase. Note-se ainda que os 

resultados da segunda versão vão ao encontro do que se verificou na primeira, sendo que o 

aumento do número de erros é proporcional à extensão do texto.  

Para além do exposto, não foi possível, em nenhuma das disciplinas lecionadas, tendo em 

conta o número de aulas cedidas aos professores estagiários, solicitar mais versões dos textos 
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dos alunos ou criar oficinas de escrita com fases de pré e pós teste. Assim, interessará a este 

estudo, principalmente, partir da observação feita para uma reflexão sobre as práticas mais 

eficazes ao nível dos problemas aqui destacados. Neste sentido, espera-se que a investigação 

possa constituir-se como um roteiro para futuras intervenções pedagógicas.  

A tabela n.º 2 e o gráfico correspondente ilustram a frequência de erros de propriedade 

lexical por categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Frequência de erros de propriedade lexical (LH3_T1_V2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Percentagem de desvios por categoria (LH3_T1_V2) 

 

Código do erro Frequência absoluta  Percentagem (aprox.) 

E1 170 52% 

E2 21 6%  

E3 5 2% 

E4 7 2% 

E5 83 25% 

E6 38 11% 

E7 5 2% 

E8 1 0% 
 

Total de textos analisados: 21 

Total de erros de propriedade lexical assinalados: 330 
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Podemos observar uma frequência muito elevada de erros de propriedade lexical, o que 

pode ser explicado pela ampliação significativa das redações. À semelhança do que se observou 

na primeira amostra selecionada, a repetição desnecessária de palavras ou expressões continua a 

ser o desvio com maior prevalência (52% dos erros). Seguem-se as categorias que dizem 

respeito à imprecisão lexical (25%) e à criação de incompatibilidades semânticas ao nível 

sintagmático (11%). Continuam igualmente a verificar-se inadequações relativamente ao registo 

de língua utilizado (6%). Daqui se conclui que os alunos necessitam de orientações e de um 

treino muito específico a estes níveis, pois a sua competência linguística não lhes permite evitar 

ou corrigir autonomamente as inadequações presentes nos textos. A mera indicação destes erros 

por parte do docente também não se afigura suficiente, bem como a chamada de atenção para o 

uso repetitivo dos mesmos termos ou para a necessidade de adequar o registo utilizado à 

formalidade do modo escrito. 

3.3.4. Análise qualitativa das segundas versões entregues 

A análise qualitativa das redações recolhidas na segunda fase de entrega deter-se-á na 

descrição de aspetos relevantes para o estudo em causa, observados nos vários textos, e no 

registo das respetivas conclusões. Procurar-se-á também avaliar o impacto da intervenção 

realizada através de uma ficha de enriquecimento lexical (vd: anexo 15). 

De uma forma geral, concluiu-se que os alunos se empenharam bastante neste segundo 

trabalho, facto que se verificou pelo número de composições entregues, pelo cuidado no 

cumprimento da instrução dada, sobretudo ao nível do conteúdo, e pela tentativa, no caso dos 

alunos que escreveram uma segunda versão, de reorganizarem as ideias, mostrando interesse 

pelos conteúdos de Cultura Clássica estudados. Os alunos enquadraram facilmente a lenda de 

Tarpeia no período da instituição definitiva da cidade de Roma e da guerra entre Romanos e 

Sabinos e mostraram-se motivados para a escrita, como se pode comprovar pela extensão 

alargada da maioria dos textos, por dominarem e apreciarem o tema proposto, desejando 

mostrar os seus conhecimentos. Preocuparam-se, igualmente, em melhorar a apresentação dos 

trabalhos (tendo alguns alunos optado por passar o texto a computador) e em evitar alguns erros 

superficiais de ortografia ou concordância. 
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No entanto, tal como se pôde observar através da contabilização das impropriedades 

lexicais, há muitos erros que os alunos não são capazes de detetar, o que pode ser um problema 

de atenção ou de falta de conhecimento. Afirma-se que os alunos não são capazes de detetar e, 

portanto, de corrigir estes desvios, pois denota-se uma clara preocupação, na segunda versão, de 

clarificar e relacionar melhor as ideias, no entanto – de forma aparentemente contraditória – as 

escolhas lexicais e, por vezes, o registo utilizado, não permitem cumprir estes objetivos. Como 

se pode observar nos exemplos (44) e (45), alguns alunos, ao partirem do primeiro texto 

entregue para a elaboração da segunda versão, tentam corrigir alguns passos: 

 

(44)  LH31_T1_V1: [...] Reia Sílvia [...] não poderia criar *filhos descendentes ao 

trono.  

Erros assinalados : E4, E5 e E6. 

LH3_T1_V2: [...] que esta nunca criasse *descendentes ao trono. 

Erros assinalados: E5 e E6. 

 

Neste caso, o aluno conseguiu eliminar a redundância (E4), no entanto, não foi capaz de 

corrigir a incompatibilidade (E6) presente em “descendentes ao trono”. O nome “descendentes” 

não seleciona nenhum grupo preposicional, logo, não pode fazer-se acompanhar por “ao trono”. 

A imprecisão lexical (E5) na escolha do nome impede que o aluno utilize a expressão mais 

correta e adequada: “herdeiros ao trono”. Trata-se de outro caso caso em que, apesar de as 

palavras serem semanticamente próximas, não podem ser usadas nas mesmas estruturas nem 

nos mesmos contextos. Muitos casos de imprecisão lexical derivam precisamente do uso 

incorreto de sinónimos, pois, apesar de os estudantes conhecerem o significado das palavras, 

não conhecem as suas restrições sintáticas e semânticas. 

Foi igualmente interessante verificar o cuidado da maioria dos alunos em incorporar nas 

suas produções textuais o conjunto de palavras novas que estiveram em foco nas atividades de 

enriquecimento lexical. Em quase todos os textos se verifica a presença dos vocábulos: 

“fraterno”, “fraternal”,  “rebeldia”, “rebelar-se”, “fratricídio”, “rival”, “rivalidade”, “cidadela”, 

“régio”, “dizimar”, “indelével”, “sinistro”, “edificar” e “bélico”. Pela análise das composições, 

concluiu-se que grande parte dos alunos usa corretamente estas palavras, como se pode 
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comprovar pelas transcrições abaixo: 

 

(45)  LH31_T1_V2: [...] aparecimento de uma cidade rival. 

 

(46)  LH32_T1_V2: Os Sabinos rebelaram-se contra os Romanos quando estes lhe [sic] 

roubaram as mulheres. 

 

(47)  LH36_T1_V2: Os romanos, preparados para a guerra, defendiam a cidadela [...]. 

 

(48)  LH315_T1_V2: Mas os vizinhos tinham medo que a cidade fosse dizimada e para 

não entrarem em rivalidade [...]. 

 

(49)  LH320_T1_V2: [...] o filho da deusa Vénus e do mortal Anquises, Eneias, foi um 

dos sobreviventes do confronto bélico [...]. 

 

(50)  LH317_T1_V2: [...] para não serem dizimados pelo poder bélico romano. 

 

(51)  LH320_T1_V2: Os Romanos eram um povo com um grande poderio bélico. 

 

Os estudantes mostraram vontade de aperfeiçoar os textos, preocupando-se em variar o 

vocabulário. Contudo, nem sempre conseguiram utilizar corretamente as palavras novas, como 

se encontra patente nos seguintes exemplos: 

 

(52)  LH38_T1_V2: Amúlio, *sinistro, manda lançar os meninos ao rio. 

 

(53)  LH315_T1_V2: Mas quando o seu pai descobriu que ela estava grávida, 

*sinistro, mandou lançar os gémeos ao Rio Tibre [...]. 

 

(54)  LH38_T1_V2: Os pais destas fugiram e declararam guerra aos romanos, 

iniciando um confronto *sinistro.  
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(55)  LH318_T1_V2: [...] e disse-lhes que lhe dessem o que tinham nos braços 

*sinistros. 

 

(56)  LH320_T1_V2: Isto originou uma *rebeldia entre estes dois povos [...]. 

 

(57)  LH38_T1_V2: Quando a cidade de Roma era já praticamente *indelével [...]. 

 

Nas passagens (52) e (53), a impropriedade lexical pode dever-se a dois factores. 

Primeiramente, o adjetivo “sinistro” só pode ocorrer com verbos que, em termos aspetuais, 

remetam para estados (ou seja, para situações não dinâmicas) e não para eventos (situações 

dinâmicas). (Cf. Oliveira, 2006: 133-152) O adjetivo refere-se a uma característica da 

personagem e não a um traço revelado no momento em que decide lançar as crianças ao rio. Em 

(54), o nome “confronto” é uma palavra formada por derivação não afixal a partir do verbo 

“confrontar” que remete, igualmente, para eventos e não para estados. O resultado desse 

confronto – portanto, um estado – é que poderia ser sinistro.  

Importa também sublinhar que o adjetivo “sinistro” se combina com nomes abstratos 

(e.g. “ambiente sinistro”, “aspeto sinistro”, “ar sinistro”) e não com nomes concretos. A 

construção: “Amúlio era sinistro” é menos aceitável do que “Amúlio era um homem sinistro”, 

pois mesmo que nos estejamos a referir a uma pessoa individualizada ou a algo concreto, a 

caracterização faz-se através da colocação do adjetivo em posição pós-nominal, seguindo-se a 

um nome abstrato. 

Por fim, em (55), o aluno usa o adjetivo com o mesmo sentido do adjetivo latino 

sinistre, sinistra, sinistrum, que significa “esquerdo”. Houve, portanto, interferência do latim, 

sendo que o aluno não foi sensível à questão da evolução semântica que a palavra sofreu na 

passagem para o português. 

Em (56), a palavra correta a utilizar nesse contexto seria “conflito”, em vez de 

“rebeldia”. Esta imprecisão lexical deve-se ao facto de o aluno, após realizar os exercícios da 

ficha de enriquecimento lexical, ter procurado utilizar uma das palavras etimologicamente 
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relacionadas com o termo latino bellum, belli (guerra), não tendo ainda fixado os seus 

significados e os contextos de uso mais frequentes. 

Relativamente ao último exemplo transcrito, aquando da realização da ficha de 

enriquecimento lexical, os alunos apontaram vários sinónimos do adjetivo “indelével”, entre os 

quais “indestrutível”. Consequentemente, o trecho transcrito em (57) mostra, uma vez mais, que 

os alunos têm dificuldade em estabelecer fronteiras entre sinónimos, usando-os 

indiferenciadamente em contextos incorretos. Desta forma, além de fornecer aos estudantes os 

significados das palavras, é necessário fazê-los compreender que o facto de um vocábulo 

funcionar num contexto não quer dizer que funcione noutros. 

Após a análise quantitativa e qualitativa das redações dos alunos, afigura-se 

indispensável terminar este estudo com um capítulo reservado às sugestões pedagógico-

didáticas para o desenvolvimento da competência lexical em prol da melhoria da qualidade 

escrita dos alunos do ensino secundário em contexto de sala de aula. 

 

3.4. Sugestões pedagógico-didáticas para o desenvolvimento da consciência 

lexical dos alunos 

Como referi anteriormente, coube a esta investigação-ação intervir ao nível da 

competência de escrita dos alunos. A partir da análise dos desvios cometidos pelos alunos das 

duas turmas, procurei compreender e refletir de forma mais efetiva sobre as impropriedades 

lexicais que, apesar de bastante numerosas nas redações escolares, são erros, a meu ver, menos 

trabalhados, uma vez que os professores não possuem estratégias didáticas suficientes 

direcionadas para essas necessidades específicas. Considerando a aprendizagem do léxico e o 

desenvolvimento da consciência lexical práticas altamente profícuas que devem alargar-se aos 

vários níveis de ensino, coloca-se a questão de saber quais os métodos e estratégias mais 

adequados e eficazes a este nível. 

Uma vez que cada falante pensa e comunica com palavras, um deficiente acervo do léxico 

dos nossos alunos influencia, de uma forma negativa, o seu desenvolvimento cognitivo, o 

seu amadurecimento pessoal e compromete a sua integração numa sociedade cada vez mais 

complexa, mais exigente, mais culta e diversa. Assim, a utilidade didática que representa 
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planificar o estudo do léxico assenta na importância de que o desenvolvimento da 

competência lexical é um objetivo específico na programação [sic] e de que, para isso, se 

devem empreender diferentes géneros de atividades e tarefas que potenciem o 

desenvolvimento de estratégias de aprendizagem nos alunos e que os sensibilize para os 

diversificados aspetos do significado como uma componente natural do estudo da 

linguagem em contexto de aula. (Figueiredo, 2011: 367) 

 

Para além de estratégias para a aquisição de vocabulário novo, interessa, sobretudo ao 

nível do Ensino Secundário, ajudar os alunos a encontrar a palavra exata, adequada ao momento 

e às circunstâncias, pois essa procura, apesar de natural a todos os utilizadores da língua, não se 

processa sem dificuldade, sobretudo quando os hábitos de leitura não estão suficientemente 

sedimentados. É necessário fazer ver aos alunos que, particularmente no registo escrito, as 

palavras devem ser usadas com preocupações de precisão de sentido e rigor, porque só o que 

escrevemos perdura (verba volant, scripta manent). A escrita é também mais suscetível de 

controlo e de crítica, pelo que “seria desejável que, em algum momento da formação do aluno, 

ele adquirisse a habilidade para, entre duas possibilidades, identificar e empregar a mais 

aceitável. Se determinada forma não é aceitável, o ideal é não a empregarmos.” (Oliveira, s/d: 

62) Assim, trabalhar com os alunos os conceitos de “uso” e “adequação”, que estão 

intrinsecamente ligados, e levá-los a empregar as combinações mais frequentes parece-me 

adquirir uma importância fundamental. 

 

[...] o professor deverá planificar unidades didáticas que compreendam diferentes áreas 

temáticas, tendo em consideração vários contextos de uso (âmbitos e referentes) e procurará 

a inclusão de diversos tipos de unidades lexicais: nomes, adjetivos, verbos, combinações 

sintagmáticas, expressões fixas, fórmulas rituais, relacionados com a área temática de 

referência à qual se possa associar a tarefa comunicativa final, a unidade didática ou texto. 

(Figueiredo, 2011: 346) 

 

Ora, segundo a autora que acabo de citar, “[...] em termos pedagógico-didáticos, não é 

aconselhável separar a componente gramatical da componente semântica e das suas realizações 

de uso.” (Figueiredo, 2011: 346) Assim, o ensino da gramática deve integrar-se nos domínios da 



 

101 

 

 

 

leitura, da escrita e da oralidade (cf. Figueiredo, 2000: 181), conforme se encontra previsto no 

Programa de Português homologado em 2001: 

 

Embora a componente Funcionamento da Língua apareça como conteúdo autónomo, ela 

subjaz a todas as outras componentes e nelas se inscreve, visando o desenvolvimento da 

capacidade discursiva dos alunos. Na expressão escrita, os alunos desenvolvem 

mecanismos que lhes permitem manipular eficazmente estruturas linguísticas, discursivas e 

semânticas que assegurem a continuidade temática e a progressão informativa de um texto, 

o que pressupõe uma reflexão e sistematização sobre os processos que garantem a coesão, a 

coerência e a adequação textuais. (Seixas et. al., 2001: 26) 

 

Tal como foi possível atestar pelas fragilidades observadas nos textos dos alunos, é 

contraproducente não articular o ensino da gramática com o desenvolvimento da competência 

de escrita, sendo necessário planear atividades que contrariem a ideia de que se trata de 

componentes estanques. Só assim os alunos conseguirão, de forma progressivamente mais 

autónoma, mobilizar para as produções escritas conteúdos gramaticais que assegurem a coesão e 

a coerência do um texto (pronomes, advérbios, conectores, construções relativas, relação entre 

tempos verbais, relações semânticas entre lexemas, conceitos de definido/indefinido, 

concreto/abstrato, contável/não contável, entre outros). Segundo Zayas (1997: 202), citado por 

Celda Choupina (2009: 62-63): 

  

[O] domínio destes processos no ato da escrita “constituye uno de los espacios de 

intervención didáctica más importantes. En este espacio es donde hay que situar 

buena parte de las actividades gramaticales, de manera que quienes aprenden a 

escribir usen con destreza estos procedimientos y sean capaces de revisar sus 

textos, es decir, puedan identificar los problemas de cohesión, diagnosticarlos e 

resolverlos mediante las oportunas modificaciones.” 

 

O que acabou de ser referido permite-nos reiterar a importância que a fase de revisão 

adquire quando se pretende melhorar a qualidade de escrita dos alunos. O trabalho ao nível 

lexical e gramatical que aqui advogo será amplamente absorvido em momentos de escrita 
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coletiva, monitorizados pelo professor, ou em atividades de reescrita e aperfeiçoamento de 

texto, pois os problemas colocados pela produção escrita exigirão a mobilização e a aplicação 

de conteúdos lexicais, morfológicos e sintáticos: esta interrelação será, sem dúvida, “uma forma 

de a língua escrita propiciar a atividade metalinguística que, de certo modo, lhe é inerente.” 

(Choupina, 2009: 63)  

Seguem-se algumas sugestões que me parecem úteis para o ensino da escrita, tendo em 

conta a abordagem lexical proposta por este estudo:  

 

(i)  Incentivar os alunos para o uso de novas palavras, a partir da criação de dicionários 

pessoais. Estas listas de vocabulário devem estar organizadas, por exemplo, por classes de 

palavras, para uma mais fácil mobilização em oficinas de escrita, consoante a tipologia de texto 

pretendida. Barbeiro e Pereira (2007: 23) propõem a constituição de “bancos de palavras” 

ligados ao conteúdo específico do texto que se pretende construir. A meu ver, estes “bancos de 

palavras” podem ser elaborados pelos alunos ou fornecidos pelo professor durante a 

planificação inicial para que, durante a textualização, o aluno possa encontrar as palavras 

necessárias para a elaboração do texto. É importante salientar que nem sempre é suficiente a 

listagem de palavras e do seu significado. Muitas vezes, é necessário solicitar ao aluno que 

integre os vocábulos em frases posteriormente corrigidas pelo professor, para que aprenda a usá-

los em contextos adequados. 

(ii) Os projetos de leitura, introduzidos ao nível do ensino básico e do ensino secundário, 

são estratégias muito eficazes para trabalhar, de forma complementar, a leitura e a escrita. Os 

professores devem incentivar a leitura de textos complexos, com sequências descritivas ricas, 

para que os alunos possam ter acesso a um vasto acervo de adjetivos, advérbios, verbos 

expressivos e expressões caracterizadoras. Para além das fichas de leitura solicitadas, os 

estudantes devem habituar-se a registar as palavras novas encontradas durante as leituras, a 

procurar os respetivos significados e a organizá-las por classes de palavras, para que possam vir 

a utilizá-las nas suas produções escritas. Poderão, igualmente, integrar nos trabalhos do projeto 

de leitura listas de citações, muito úteis para enriquecer outros textos. De facto, a influência da 

leitura na expressão escrita exerce-se enquanto fonte de informação, de modelos de organização 
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textual, de frases complexas e de vocabulário
52

, existindo, como se sabe, uma forte relação entre 

o volume de leituras de um aluno e a dimensão do seu capital lexical (cf. Duarte, 2011: 23).  

(iii)  Expor os alunos a input oral de grande qualidade, através do discurso do professor e 

da audição de documentos orais que revelem complexidade sintática e a riqueza vocabular típica 

do modo escrito (cf. Duarte, 2011: 24). 

(iv)  Apresentar aos alunos exercícios que os obriguem a refletir sobre o grau de 

aceitabilidade de um conjunto de frases, levando-os a explicar a opção pela mais correta. 

(v)  Apresentar aos alunos breves listas de adjetivos, solicitando-lhes que escolham os 

que melhor caracterizariam, por exemplo, um quadro, um filme, um espetáculo ou um 

determinado acontecimento, levando-os a expor os motivos dessa escolha. 

(vi)  Criar atividades de cloze, com várias opções, sendo necessário que o aluno escolha a 

palavra exata para cada contexto. Outra possibilidade diz respeito à elaboração de fichas 

lacunares para preencher segundo indicações específicas (classes de palavras, por exemplo). 

Vale a pena, neste ponto, transcrever as atividades propostas por Inês Duarte (2008: 167):  

 

Atividades de cloze, de estabelecimento de redes semânticas associadas a palavras, de 

construção de mapas semânticos a partir de um conjunto de palavras ou de um texto, de 

escrita de poemas gráficos a partir de palavras graduáveis ou opostas, de construção de 

matrizes classificatórias promovem o aprofundamento do conhecimento das palavras.  

 

(vii)  Promover exercícios de reescrita de um mesmo enunciado em diferentes registos de 

língua, promovendo a reflexão sobre as suas características e o treino da norma padrão. Outra 

hipótese de trabalho quando os alunos utilizam expressões demasiado familiares ou oralizantes, 

prende-se com a observação de “enunciados corretos correspondentes aos que tentaram 

construir, recorrendo ao professor, a materiais de apoio, a textos de autor.” (Niza et al., 2001: 

11) 

(viii)  Propor aos alunos que transformem um texto impreciso num enunciado preciso, 

                                                           
52 “A interação leitura-escrita será um caminho profícuo para o desenvolvimento da competência de escrita, tanto na 

área dos escritos expressivos e criativos, como em outros tipos de texto. Relativamente aos primeiros, o vaivém entre 

a leitura e a escrita pode propiciar um manancial de situações de produção e de compreensão, levando o aluno a 

descobrir as suas potencialidades e a adquirir uma melhor e mais produtiva relação com os textos literários.” (Seixas 

et al., 2001: 20) 
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através de uma análise conjunta e de instruções direcionadas para a precisão conceitual
53

. Ex. 1: 

Na frase Ontem vi um filme agradável., o adjetivo utilizado parece pouco significativo. Substitui 

por um termo mais preciso, que diga algo sobre o filme. Quais são, realmente, as características 

desse filme? Ex. 2: No enunciado Pedro estava triste com a partida de Rita. Por isso, foi até à 

praia, sentou-se e viu o mar agitado e cinzento., o verbo ver tem um sentido demasiado amplo. 

De entre os verbos observar, contemplar, distinguir e espiar, qual te parece mais adequado? 

(ix)  Reservar momentos da aula destinados à escrita coletiva, em que o professor 

questiona os alunos sobre as palavras ou combinatórias mais adequadas num determinado 

contexto, levando-os a explicar as suas escolhas. Os colegas e os professores possibilitam a 

construção de um pensamento reflexivo sobre o ato de escrita, o distanciamento necessário à 

revisão e a construção de um leque de possibilidades de reescrita. Segundo Luís Barbeiro (2005: 

31), “a escrita em interação, ou seja, a construção do texto em grupo, constitui um meio de 

promover a consideração de múltiplas relações suscetíveis de integrarem o texto, a tomada de 

decisão e a fundamentação de decisões.”
54

 É muito importante que, ao redigir, o aluno assuma 

outros pontos de vista, por exemplo, o do alocutário, confrontando permanentemente o texto 

existente com o texto pretendido. Espera-se que, a partir do trabalho cooperativo, os alunos se 

habituem também a fazê-lo de forma individual e abstrata. 

(x)  Propor aos alunos atividades que os obriguem a pensar, a relacionar e a fazer 

inferências. Na exploração de textos escritos, procurar que o aluno descubra o significado das 

palavras desconhecidas através do contexto ou da sua estrutura interna, antes de o confirmar 

através do uso do dicionário (cf. Figueiredo, 2011: 354).
55

 Atividades que obriguem os alunos a 

concentrar-se na forma das palavras, na sua estrutura interna, nas suas condições de uso ou no 

                                                           
53 Na obra A vida das palavras, de Aldónio Gomes e Fernanda Cavacas (2004) encontram-se sugestões e atividades 

orientadas para a precisão lexical. 
54 Barbeiro e Pereira, na brochura destinada ao ensino da escrita (2007: 10), referem que: “ interação que ocorre na 

escrita colaborativa permite apresentar propostas, obter reações, confrontar opiniões, procurar alternativas, solicitar 

explicações, apresentar argumentos, tomar decisões em conjunto. Quando ocorre entre pares, permite  colocar em 

relação, no interior do processo de escrita, alunos com desempenhos diferenciados, o que possibilita a observação da 

forma como os companheiros resolvem os problemas que vão surgindo. A colaboração reflete-se, por outro lado, na 

vertente emocional – igualmente importante no estabelecimento da relação com a escrita – e no reforço do sentimento 

de participação.”  
55 “Procurar na memória, observar a estrutura interna da palavras, procurar no contexto pistas para a compreensão do 

seu significado, tentar substituir a palavra desconhecida por um sinónimo e, se nada disto resultar, consultar diários 

de registo de palavras entretanto aprendidas ou dicionários são estratégias que os leitores fluentes e os escritores 

experientes usam quer automática quer reflectidamente.” (Duarte, 2008: 167-168) 
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seu significado “despertam a curiosidade para saberem mais acerca das palavras e promovem o 

domínio de estratégias autónomas de aprendizagem de palavras novas.” (Duarte, 2011: 24) 

(xi)  Investir na exploração etimológica como uma área capaz de promover uma maior 

compreensão do significado das palavras e do sentido global dos textos. Margarita Correia 

(2011: 234-236) propõe exercícios de treino para identificar a estrutura interna de compostos 

morfológicos que constituem, na sua maioria, termos científicos e técnicos. Intervêm, na 

construção destes compostos, raízes gregas e latinas que é necessário descodificar para o 

processamento deste vocabulário.  

(xii)  Promover a leitura das produções escritas em voz alta para que os alunos encarnem 

o papel de leitores e possam detetar falhas ou imprecisões.  

(xiii)  Incentivar os alunos a pensar sobre as suas produções orais e escritas, 

descrevendo-as e transformando-as em objetos de juízos críticos. Barbeiro e Pereira (2007: 11) 

defendem o aprofundamento da componente metadiscursiva, ou seja, da capacidade de os 

alunos refletirem e explicitarem o modo como construíram os seus textos: “a dimensão 

metadiscursiva, ao mobilizar a capacidade de explicitação, constitui um instrumento de 

consciencialização em relação às características dos textos produzidos e em relação a 

alternativas possíveis. Constitui, por conseguinte, um instrumento de aprendizagem da própria 

escrita.”  

(xiv)  Fazer da revisão uma tarefa escolar e reservar momentos da aula destinados à 

reescrita e aperfeiçoamento de textos a partir de orientações muito concretas dadas a cada aluno 

após a correção da primeira versão. Como salienta Alonso (1996: 27) citado por Moreno & 

Zurita (1999: 5):  

 

El primer borrador no debe corregirse, sino comentarse. Puede ser el profesor el que revise 

y comente el borrador o pueden ser los propios estudiantes los que comenten los trabajos de 

sus compañeros. Si es el profesor el que revisa, no debería concentrarse en corregir todos 

los errores, sino sólo aquellos que dificultan la comprensión. Si se elige la segunda opción, 

se puede poner a trabajar a los alumnos por parejas y hacer que se intercambien los textos. 

Si están escritos lógicamente, no habrá problemas. Si están mal, el estudiante tendrá que 

explicar al autor qué es lo que no funciona. Una vez comentados los borradores, el alumno 

efectuará las correcciones y preparará el manuscrito final.  
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José António Brandão Carvalho propõe a criação de fichas de avaliação e de 

reformulação de textos centradas nas necessidades de informação do destinatário. À medida que 

os alunos escrevem, podem recorrer, de forma sistemática, a seis conjuntos de fichas de 

avaliação de cores diferentes. A partir da seleção de uma ficha, o aluno deverá proceder, ou não, 

às alterações correspondentes das fichas de reformulação. 

 

Fichas de avaliação do texto 

- Acho que está tudo bem. (verde) 

- Não acho que isto seja importante (cor de laranja) 

- Estou a repetir. (branca) 

- Acho que falta referir um aspeto importante. (cor de rosa) 

- Quem ler, poderá achar isto pouco claro. (amarela) 

- Não é o momento mais adequado para referir isto. (azul) 

 

Fichas de reformulação do texto 

- Não altero nada. (amarela) 

- Vou retirar. (azul) 

- Vou acrescentar... (verde) 

- Vou substituir a(s) palavra(s)... por ... (cor de laranja) 

- Vou reestruturar esta parte do texto. (cor de rosa) 

- Vou referir isto noutra parte do texto (antes ou depois). (branca)  

(Carvalho, 2003: 53) 
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Considerações finais 

 

O projeto de investigação-ação aqui descrito advoga a aprendizagem do léxico, o 

aumento da consciência lexical e a revisão de texto como ferramentas indispensáveis para o 

desenvolvimento da competência de escrita dos alunos.  

Coube a este trabalho contribuir para um melhor entendimento do tema, abrir 

possibilidades de reflexão e descrever algumas das experiências levadas a cabo durante o 

estágio pedagógico. Tendo em conta que se partiu de uma amostra limitada de textos, não é 

possível chegar a interpretações definitivas a partir da análise dos dados. Da mesma forma, 

muitas outras questões poderão vir a ser objeto de estudo em  investigações posteriores. Seria 

interessante, por exemplo, refletir sobre as potencialidades do exercício de tradução – tantas 

vezes proposto nas aulas de Latim – no desenvolvimento da consciência lexical dos alunos. 

Seria igualmente importante aprofundar o conhecimento de estratégias de planificação e de 

reformulação de texto. Espera-se, acima de tudo, que este relatório traduza o trabalho 

desenvolvido ao longo da prática letiva e o entusiasmo com que se encarou este desafio, 

entendendo-se a investigação-ação – e o seu cariz reflexivo e transformador – como uma das 

vertentes mais importantes da prática docente. 

Sobre a aventura da escrita, a um tempo dolorosa e gratificante – como a do 

conhecimento – dir-se-ia tratar-se de um desafio para toda a vida. Sempre inacabado. “Saber 

existir pela voz escrita”, como diria Fernando Pessoa (2014: 341), através de Bernardo Soares, 

constitui uma possibilidade vital. É portanto necessário que, em contexto escolar, os alunos 

enfrentem as dificuldades inerentes ao processo de escrita e sintam vontade de progredir, cientes 

de “em cada passo de saber” existe um “antes” e um “agora” que permanentemente se 

ultrapassa. Esse mesmo movimento, ascendente mas sempre inacabado, presente nos versos de 

Manuel Rui que abrem este estudo, deveria marcar o percurso de qualquer aluno, em qualquer 

nível de ensino. Porque o conhecimento, como a escrita, constrói-se passo a passo (palavra a 

palavra) e cada saber alcançado introduz, no entender de Jacques Rancière, “uma nova 

ignorância” ou uma nova distância a percorrer (cf. Rancière, 2010: 17-20).  
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 Emília Amor refere que “não se aprende a escrever por um caminho único e linear, num 

percurso com hora de partida e de chegada. Parte-se sempre sem saber exatamente quando e 

onde se chega.” (Amor, 2011: 168) Desta vez, escolheu-se o caminho da palavra: a palavra 

buscada, amassada, refletida e limada num constante “impulso para a luz” (Steiner & Ladjali, 

2005: 19). A palavra que, no seu lugar exato, aumenta o mundo. Conclui admiravelmente o 

poeta Almada Negreiros: 

 

«Há palavras que fazem bater mais depressa o coração – todas as palavras – umas mais 

do que outras, qualquer mais do que todas. Conforme os lugares e as posições das 

palavras. Segundo o lado de onde se ouvem – do lado do Sol ou do lado onde não dá 

Sol. 

Cada palavra é um pedaço do universo. Um pedaço que faz falta ao universo. Todas as 

palavras juntas formam o Universo.  

As palavras querem estar nos seus lugares!» (1971: 150) 
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Anexo 1: Ficha de trabalho – Descobre os significados 

 

 

 

 

 

ESCOLA	SECUNDÁRIA	INÊS	DE	CASTRO	

Português	10.º	ano	

	
	

DESCOBRE	OS	SIGNIFICADOS…	

	

	

1. Depois	de	teres	lido	atentamente	a	crónica	“Spam	Lusitano”,	de	Clara	Ferreira	Alves,	verifica	se	

conheces	o	significado	de	todos	os	vocábulos.	Faz	corresponder	a	cada	uma	das	palavras	da	

COLUNA	A	um	dos	significados	da	COLUNA	B.	Utiliza	cada	número	e	cada	letra	apenas	uma	vez.	

	

	

CHAVE:	

	

	

	
	

COLUNA	A	

1. “atrofia”	(l.	12)	

2. “trivialidades”	(l.13	)	

3. “invasiva”	(l.	24)	

4. “subverter”	(l.	28)	

5. “eufórico”	(l.	32)	

6. “disfórico”	(l.	32)	

7. “infirmações”	(l.	33)	

8. “indiferenciação”	(l.	35)	

9. “aberrante”	(l.	36)	

10. “forja”	(l.	44)	

11. “iletrado”	(l.	44)	

12. “reportório”	(l.	47)	

COLUNA	B	

a) “referente	a	invasão;	agressivo”	

b) “relativo	a	disforia;	triste;	melancólico”	

c) “trabalhar,	preparar	em	forja;	caldear;	

construir;	fabricar;	criar”	

d) “que	não	tem	conhecimentos	literários;	
analfabeto”	

e) 	“falta	de	desenvolvimento;	definhamento;	
enfraquecimento”	

f) “conjunto	de	conhecimentos”	

g) “virar	de	baixo	para	cima;	revolver;	

revolucionar;	perturbar;	destruir”	

h) 	“qualidade	do	que	é	trivial;	banalidade”	

i) “	do	verbo	infirmar:	tirar	a	força	ou	a	firmeza	a;	

diminuir	a	autoridade	de;	invalidar;	anular”	

j) “que	tem	euforia;	animado;	alegre”	

k) “ausência	de	diferenciação;	indistinção”	

l) “que	se	desvia	do	caminho	natural;	anormal;	
excepcional”	
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ESCOLA	SECUNDÁRIA	INÊS	DE	CASTRO	
Português	10.º	ano	

	
	

DESCOBRE	OS	SIGNIFICADOS…	

(CORREÇÃO)	
	

1. Depois	de	teres	lido	atentamente	a	crónica	“Spam	Lusitano”,	de	Clara	Ferreira	Alves,	verifica	se	

conheces	o	significado	de	todos	os	vocábulos.	Faz	corresponder	a	cada	uma	das	palavras	da	

COLUNA	A	um	dos	significados	da	COLUNA	B.	Utiliza	cada	número	e	cada	letra	apenas	uma	vez.	

	

	

CHAVE:				1.	–	e)	;		2	–	h)	;		3.	–	a)	;		4	–	g)	;		5.	–	j)	;	6.	–	b)	;		7.	-		i)	;		8.	–	k)	;			

																							9.	–	l)	;		10.	–	c)	;		11.	–	d)	;		12.	–	f)			

COLUNA	A	

1. “atrofia”	(l.	12)	

2. “trivialidades”	(l.13	)	

3. “invasiva”	(l.	24)	

4. “subverter”	(l.	28)	

5. “eufórico”	(l.	32)	

6. “disfórico”	(l.	32)	

7. “infirmações”	(l.	33)	

8. “indiferenciação”	(l.	35)	

9. “aberrante”	(l.	36)	

10. “forja”	(l.	44)	

11. “iletrado”	(l.	44)	

12. “reportório”	(l.	47)	

COLUNA	B	

a) “referente	a	invasão;	agressivo”	

b) “relativo	a	disforia;	triste;	melancólico”	

c) “trabalhar,	preparar	em	forja;	caldear;	

construir;	fabricar;	criar”	

d) “que	não	tem	conhecimentos	literários;	
analfabeto”	

e) 	“falta	de	desenvolvimento;	definhamento;	

enfraquecimento”	

f) “conjunto	de	conhecimentos”	

g) “virar	de	baixo	para	cima;	revolver;	
revolucionar;	perturbar;	destruir”	

h) 	“qualidade	do	que	é	trivial;	banalidade”	

i) “	do	verbo	infirmar:	tirar	a	força	ou	a	firmeza	a;	
diminuir	a	autoridade	de;	invalidar;	anular”	

j) “que	tem	euforia;	animado;	alegre”	

k) “ausência	de	diferenciação;	indistinção”	

l)	“que	se	desvia	do	caminho	natural;	anormal;	
excepcional”	



 

124 

 

 

 

Anexo 2: Modelo de texto publicitário 

 

Portugal, Costa Oeste da Europa 

 

Nas margens ocidentais da Europa, onde a terra acaba e o vento traz os odores quentes 

de África, existe um país de marinheiros e gentes calorosas. 

Um país de contrastes, que faz da diversidade uma das suas maiores riquezas. De terras 

onde a natureza permanece intocada e o tempo para! 

Um reino de planícies sem fim e praias banhadas pelo Atlântico e pelo sol. Portugal, um 

país que é preciso viver profundamente para compreender.  

Um país de artistas que deixaram a sua marca em obras que o tornaram conhecido em 

todo o mundo. A sua longa história pode ser vivida em castelos imponentes onde é possível 

passar a noite entre paredes que resistiram a reis, califas e ao próprio tempo; em palácios saídos 

de contos de fadas, rodeados por florestas encantadas, repletas de recantos românticos  onde até 

os mais namorados partem sempre com uma nova paixão! 

Mas Portugal também tem outra face em que a grandeza de outrora mora ao lado do 

futuro. Uma nação jovem e acolhedora que vive intensamente 24 horas por dia. Um país 

vibrante, cheio de cor, onde o sol brilha o ano inteiro.. Um território onde é fácil encontrar a 

natureza no seu estado primordial, em montanhas que tiram a respiração mesmo ao viajante 

mais experimentado. Em locais onde a grandiosidade da paisagem compete com a majestade da 

fala.  

E mesmo quando tudo parece visto, Portugal tem algo mais para oferecer. A 

possibilidade de não fazer nada. Relaxe e desfrute as praias intermináveis num país com 850 km 

de costa.  

E depois de um dia em cheio comece a noite com um grande jantar porque num pais 

com séculos de história e alguns melhores vinhos do mundo, a cozinha tornou-se uma forma de 

arte que vale a pena apreciar. Portugal é tudo isto e muito mais. Uma terra maravilhosa e 

cativante do primeiro ao último segundo. 
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Um país único que lhe oferece 1001 cenários de diversão. Embarque numa viagem 

apaixonante. Respire fundo e mergulhe numa experiência inesquecível. 

 

Texto da campanha audiovisual “Portugal, Costa Oeste da Europa” (2008). Vídeo disponível na Web em: 

http://www.youtube.com/watch?v=OATMbO-YrhQ 

http://www.youtube.com/watch?v=OATMbO-YrhQ
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Anexo 3: Apresentação “Cidades invisíveis” 

1 2 

3 4 

5 6 
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Anexo 4: Texto publicitário sobre a cidade do Porto 

 

No coração de Portugal existe um lugar que inspira sonhos e paixões (Catarina 

Augusto), uma cidade atribulada com mistérios e muita história (Isa Mendes), uma 

cidade onde o velho se mistura com o moderno e onde o que está para além da bruma 

nos atrai (Ana Rita Cruz e Ana Fernandes). Fria por fora mas quente por dentro, cada 

curva transpira sentimento. (Flávia Oliveira) Banhada pelo rio Douro, o Porto é uma 

das cidades mais maravilhosas de Portugal. (Cláudia Moura) Sete são as travessias que 

servem de portas a este recanto, mais de mil são os motivos pelos quais o deve 

conhecer. (Alice Santos) 

A movimentação começa a sentir-se bem de manhãzinha, hora em que a bruma 

esconde segredos por desvendar. O coração agita-se. É necessário libertar a alma. (Ana 

Querales) O Porto torna-se ruidoso e irrequieto com a correria de todas as vidas que 

alberga. Pessoas caminham no fio do seu quotidiano e tropeçam na beleza das praças, 

avenidas e ruelas. (Catarina Lacerda) A cidade, aos poucos e poucos, vai ganhando 

vida e as ruas são preenchidas por gente amável. (Idalina Pereira) 

O Porto oferece-lhe a grandiosa oportunidade de visitar os museus, apreciar as 

ruas antigas e contemplar os monumentos. (Mariya Zazulya) Uma cidade pequena com 

uma história tão grande! (Bárbara Pereira) As ruas do Porto transbordam costumes, 

tradições e cultura (Ana Tavares) e por onde quer que passemos sentimos amor no ar 

(Vanessa Gomes). Chegando o fim da tarde, quente e rebelde, os jovens convivem, 

partilhando brincadeiras e alegrias, preparando-se para as suas agitadas noites. (Marta 

Mendes) A noite é brilhante, emotiva e intensa de aromas e sabores diversos. (Juliana 

Mendes) Os estudantes saem e existem bares e discotecas onde os adolescentes se 

podem divertir. (Diogo Pinho) As luzes iluminam esta maravilhosa cidade (Isa Mendes) 

e continuam vivas para quem permanece acordado. (Catarina Lacerda) 

O silêncio da noite cai enfim. (Ana Tavares) Volta o silêncio e a calma que os 

portugueses conhecem. (Liliana Luz) 

O Porto é hoje o que não foi ontem e o que vai ser diferente amanhã (Ana Rita 

Cruz e Ana Fernandes). Visite esta cidade que é fantástica do primeiro ao último 

segundo! (Diogo Ferreira) Porto, a cidade portuguesa que merece ser decifrada por si. 

(Juliana Mendes) 

 

 

O8/2011 – 06/2012 

Turma: 10º G 
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Anexo 5: Apresentação “Entre nós e as palavras” 

 

 

 

1 
 

2 
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Anexo 6: Seleção de poemas 

 

 
 

 

 

AS	PALAVRAS	

	

São	como	um	cristal,	
as	palavras.	
Algumas,	um	punhal,	
um	incêndio.	

Outras,	
orvalho	apenas.	
	
Secretas	vêm,	cheias	de	memória.	
Inseguras	navegam:	
barcos	ou	beijos,	
as	águas	estremecem.	
	
Desamparadas,	inocentes,	
leves.	
Tecidas	são	de	luz	

e	são	a	noite.	
E	mesmo	pálidas	
verdes	paraísos	lembram	ainda.	
	
Quem	as	escuta?	Quem	
as	recolhe,	assim,	
cruéis,	desfeitas,	
nas	suas	conchas	puras?	
	

	

	
	

Eugénio	de	Andrade	
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O	POEMA	/	I	

	

Um	poema	cresce	inseguramente	
na	confusão	da	carne.	
Sobe	ainda	sem	palavras,	só	ferocidade	e	gosto,	
talvez	como	sangue	

ou	sombra	de	sangue	pelos	canais	do	ser.	
	
Fora	existe	o	mundo.	Fora,	a	esplêndida	violência	
ou	os	bagos	de	uva	de	onde	nascem	
as	raízes	minúsculas	do	sol.	
Fora,	os	corpos	genuínos	e	inalteráveis	
do	nosso	amor,	
rios,	a	grande	paz	exterior	das	coisas,	
folhas	dormindo	o	silêncio,	
-	a	hora	teatral	da	posse.	
	

E	o	poema	cresce	tomando	tudo	em	seu	regaço.	
	
E	já	nenhum	poder	destrói	o	poema.	
Insustentável,	único,	
invade	as	casas	deitadas	nas	noites	
e	as	luzes	e	as	trevas	em	volta	da	mesa	
e	a	força	sustida	das	coisas,	
e	a	redonda	e	livre	harmonia	do	mundo.	
-	Em	baixo	o	instrumento	perplexo	ignora	
a	espinha	do	mistério.	
	
-	E	o	poema	faz-se	contra	a	carne	e	o	tempo.	
	
	
	

	
Herberto	Helder	
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HÁ	PALAVRAS	QUE	NOS	BEIJAM	

	

Há	palavras	que	nos	beijam	
Como	se	tivessem	boca,	
Palavras	de	amor,	de	esperança,	
De	imenso	amor,	de	esperança	louca.	

	
Palavras	nuas	que	beijas	
Quando	a	noite	perde	o	rosto,	
Palavras	que	se	recusam	
Aos	muros	do	teu	desgosto.	
	
De	repente	coloridas	
Entre	palavras	sem	cor,	
Esperadas,	inesperadas	
Como	a	poesia	ou	o	amor.	
	

(O	nome	de	quem	se	ama	
Letra	a	letra	revelado	
No	mármore	distraído,	
No	papel	abandonado)	
	
Palavras	que	nos	transportam	
Aonde	a	noite	é	mais	forte,	
Ao	silêncio	dos	amantes	
Abraçados	contra	a	morte.	
	

	
	

	
Alexandre	O’Neill	
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SONETO	

	

Rudes	e	breves	as	palavras	pesam	
Mais	do	que	as	lajes	ou	a	vida,	tanto,	
Que	levantar	a	torre	do	meu	canto	
É	recriar	o	mundo	pedra	a	pedra:	

	
Mina	obscura	e	insondável,	quis	
Acender-te	o	granito	das	estrelas	
E	nestes	versos	repetir	com	elas	
O	milagre	das	velhas	pederneiras;	
	
Mas	as	pedras	do	fogo	transformei-as	
Nas	lousas	cegas	e	áridas	da	morte,	
O	dicionário	que	me	coube	em	sorte	
	
Folheei-o	ao	rumor	do	sofrimento:	

Ó	palavras	de	ferro,	ainda	sonho	
Dar-vos	a	leve	têmpora	do	vento.	
	
	

	

	
Carlos	de	Oliveira	
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DO LIVRO DAS MEDITAÇÕES 3 
 
 
Que a mão escreva tão exacta a necessária travessia 
Que a mão escreva em si mesma esse dever de fruto que cresce 
Esse sumo que a escrita bebe para saciar quem lê 
 
Mesmo se nada lhe vem ao pensamento quando lhe apetece escrever nos vidros 
Que a mão escreva na língua o que a língua há-de cantar 
Que ela escreva no interior da boca 
A transparência de quem dá a mão à mão de quem conduz 
 
Escreva como um archote no caminho de quem não encontra 
Escreva como quem arruma a luz no quarto antes de sair 
Com a caligrafia demorada de uma planta em crescimento 
Que ela escreva no caule de cada rebento 
 
O grito novo 

 
 

 
 

Daniel Faria 
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COM	FÚRIA	E	RAIVA	

	

Com	fúria	e	raiva	acuso	o	demagogo		
E	o	seu	capitalismo	das	palavras		
	
Pois	é	preciso	saber	que	a	palavra	é	sagrada		

Que	de	longe	muito	longe	um	povo	a	trouxe		
E	nela	pôs	sua	alma	confiada		
	
De	longe	muito	longe	desde	o	início		
O	homem	soube	de	si	pela	palavra		
E	nomeou	a	pedra	a	flor	a	água		
E	tudo	emergiu	porque	ele	disse		
	
Com	fúria	e	raiva	acuso	o	demagogo		
Que	se	promove	à	sombra	da	palavra		
E	da	palavra	faz	poder	e	jogo		

E	transforma	as	palavras	em	moeda		
Como	se	fez	com	o	trigo	e	com	a	terra	
	
	

	

	
Sophia	de	Mello	Breyner	
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ÁRVORE	/	I	

	

As	raízes	da	árvore	
rebentam		
nesta	página	
inesperadamente,	

por	um	motivo	
obscuro	
ou	sem	nenhum	motivo,	
invadem	o	poema	
e	estalam	
monstruosas	
buscando	qualquer	coisa	
que	está		
em	estratos	
fundos,	
	

	

	
	

Carlos	de	Oliveira	
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URGENTEMENTE	
	
	

É	urgente	o	amor.		
É	urgente	um	barco	no	mar.		
	
É	urgente	destruir	certas	palavras,		
ódio,	solidão	e	crueldade,		

alguns	lamentos,		
muitas	espadas.		
	
É	urgente	inventar	alegria,		
multiplicar	os	beijos,	as	searas,		
é	urgente	descobrir	rosas	e	rios		
e	manhãs	claras.		
	
Cai	o	silêncio	nos	ombros	e	a	luz		
impura,	até	doer.		
É	urgente	o	amor,	é	urgente		

permanecer.		
	
	

	

Eugénio	de	Andrade	



 

139 

 

 

 

 
 

O	POEMA	
	
	

O	poema	me	levará	no	tempo	
Quando	eu	já	não	for	eu	
E	passarei	sozinha	
Entre	as	mãos	de	quem	lê	
	

O	poema	alguém	o	dirá	
Às	searas	
	
Sua	passagem	se	confundirá	
Como	rumor	do	mar	com	o	passar	do	vento	
	
O	poema	habitará	
O	espaço	mais	concreto	e	mais	atento	
	
No	ar	claro	nas	tardes	transparentes	
Suas	sílabas	redondas	

	
(Ó	antigas	ó	longas	
Eternas	tardes	lisas)	
	
Mesmo	que	eu	morra	o	poema	encontrará	
Uma	praia	onde	quebrar	as	suas	ondas	
	
E	entre	quatro	paredes	densas	
De	funda	e	devorada	solidão	
Alguém	seu	próprio	ser	confundirá	
Com	o	poema	no	tempo	
	

	
	

Sophia	de	Mello	Breyner	
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GRAFIA	1	
	
	

Água	significa	ave			
	
se			
	
a	sílaba	é	uma	pedra	álgida	

sobre	o	equilíbrio	dos	olhos				
	
se			
	
as	palavras	são	densas	de	sangue	
e	despem	objectos				
	
se			
	
o	tamanho	deste	vento	é	um	triângulo	na	água	
o	tamanho	da	ave	é	um	rio	demorado				

	
onde			
	
as	mãos	derrubam	arestas	
a	palavra	principia		
	

	
	

	

Fiama	Hasse	Pais	Brandão	
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VER	CLARO	

	

Toda	a	poesia	é	luminosa,	até	
a	mais	obscura.	
O	leitor	é	que	tem	às	vezes,	
em	lugar	de	sol,	nevoeiro	dentro	de	si.	

E	o	nevoeiro	nunca	deixa	ver	claro.	
Se	regressar	
outra	vez	e	outra	vez	
e	outra	vez	
a	essas	sílabas	acesas	
ficará	cego	de	tanta	claridade.	
Abençoado	seja	de	lá	chegar.		

	
	
	

Eugénio	de	Andrade	
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Anexo 7: Poesia – trabalho de aula 

 

you are welcome to elsinore
56

 
 

Entre nós e as palavras há metal fundente 

entre nós e as palavras há hélices que andam 

e podem dar-nos morte     violar-nos     tirar 

do mais fundo de nós o mais útil segredo 

entre nós e as palavras há perfis ardentes 

espaços cheios de gente de costas 

altas flores venenosas     portas por abrir 

e escadas e ponteiros e crianças sentadas 

à espera do seu tempo e do seu precipício 

 

Ao longo da muralha que habitamos 

há palavras de vida     há palavras de morte 

há palavras imensas, que esperam por nós 

e outras, frágeis, que deixaram de esperar 

há palavras acesas como barcos 

e há palavras homens, palavras que guardam 

o seu segredo e a sua posição 

 

Entre nós e as palavras, surdamente, 

as mão e as paredes de Elsinore 

 

E há palavras nocturnas palavras gemidos 

palavras que nos sobem ilegíveis à boca 

palavras diamantes palavras nunca escritas 

palavras impossíveis de escrever 

por não termos connosco cordas de violinos 

nem todo o sangue do mundo nem todo o amplexo do ar 

e os braços dos amantes escrevem muito alto 

muito além do azul onde oxidados morrem 

palavras maternais só sombra só soluço 

só espasmos só amor só solidão desfeita 

 

Entre nós e as palavras, os emparedados
57

 

e entre nós e as palavras, o nosso dever falar 
 

Mário Cesariny, in Pena Capital (1957) 

                                                           
56 A referência a Elsinore remete para a tragédia Hamlet, de William Shakesperare. A peça tem lugar no Castelo de 

Elsinore, o castelo real dinamarquês. A fortaleza de Hamlet é uma autêntica prisão, lugar de traição, sofrimento e 

morte. 
57 A alusão aos “emparedados” remete para um dos poemas mais conhecidos de Cesário Verde: “O sentimento dum 

ocidental” (1880). “Mas se vivemos, os emparedados, / Sem árvores, no vale escuro das muralhas!... / Julgo avistar, 

na treva, as folhas das navalhas / E os gritos de socorro ouvir estrangulados.” (“O sentimento dum ocidental”, IV, vv. 

25-28).  
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NO POEMA 

 

 

Transferir o quadro o muro a brisa 

A flor o copo o brilho da madeira 

E a fria e virgem liquidez da água 

Para o mundo do poema limpo e rigoroso 

 

Preservar de decadência morte e ruína 

O instante real de aparição e de surpresa 

Guardar num mundo claro 

O gesto claro da mão tocando a mesa. 

 
 
 

Sophia de Mello Breyner, in Livro Sexto (1962) 
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Anexo 8: Síntese das figuras de estilo 

 

QUADRO 1 - SÍNTESE DAS FIGURAS DE ESTILO 

 
 
 
 

FIGURAS EFEITOS VERSOS 

Anáfora   

Paralelismo   

  «e escadas e ponteiros e crianças sentadas» 

Metonímia   

  «há palavras acesas como barcos» 

 
Oposição, 

dissociação 
 

Metáfora   

  «muito além do azul onde oxidados morrem» 

Enumeração   

  
«entre nós e as palavras há hélices que andam» 
«há palavras imensas que esperam por nós» 

Hipérbato   
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QUADRO 2 – SÍNTESE DAS FIGURAS DE ESTILO 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURAS NÍVEL FÓNICO NÍVEL MOFOSSINTÁTICO NÍVEL SEMÂNTICO 
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QUADRO 1 - SÍNTESE DAS FIGURAS DE ESTILO (CORREÇÃO) 
 

 
 
 
 
 
 

FIGURAS EFEITOS VERSOS 

Anáfora 
Repetição, 
insistência 

«Entre nós e as palavras há metal fundente 
entre nós e as palavras há hélices que andam» 

Paralelismo 
Construção 
repetitiva, 

intensificação 

«Entre nós e as palavras há metal fundente 
entre nós e as palavras há hélices que andam» 

Polissíndeto 
Adição, 

enumeração, 
semelhança 

«e escadas e ponteiros e crianças sentadas» 

Metonímia 
Associação, 

contiguidade 
Emprego de um vocábulo por outro: as palavras 
pelas pessoas. 

Comparação Associação «há palavras acesas como barcos» 

Antítese 
Oposição, 

dissociação 
«há palavras de vida há palavras de morte» 

Metáfora Associação 
«Entre nós e as palavras há metal fundente» 
«há palavras homens (…) palavras gemidos» 
«ao longo da muralha que habitamos» (…) 

Hipérbato 
Construção 
invertida, 
alteração 

«muito além do azul onde oxidados morrem» 

Enumeração 
Adição, 

semelhança 
«e escadas e ponteiros e crianças sentadas» 

Personificação 
Animação, 
associação 

«entre nós e as palavras há hélices que andam» 
«há palavras imensas que esperam por nós» 
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QUADRO 2 – SÍNTESE DAS FIGURAS DE ESTILO (CORREÇÃO) 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURAS NÍVEL FÓNICO NÍVEL MOFOSSINTÁTICO NÍVEL SEMÂNTICO 

Anáfora     

Paralelismo    

Polissíndeto    

Metonímia     

Comparação    

Antítese    

Metáfora    

Hipérbato    

Enumeração    

Personificação    
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Anexo 9: Textos para análise em aula (20 de abril) 

 

Era uma vez um pintor que tinha um aquário e, dentro do aquário, um peixe 

encarnado. Vivia o peixe tranquilamente acompanhado pela sua cor encarnada, quando a 

certa altura começou a tornar-se negro a partir - digamos - de dentro. Era um nó negro por 

detrás da cor vermelha e que, insidioso, se desenvolvia para fora, alastrando-se e tomando 

conta de todo o peixe. Por fora do aquário, o pintor assistia surpreendido à chegada do novo 

peixe. 

O problema do artista era este: obrigado a interromper o quadro que pintava e onde 

estava a aparecer o vermelho do seu peixe, não sabia agora o que fazer da cor preta que o 

peixe lhe ensinava. Assim, os elementos do problema constituíam-se na própria observação 

dos factos e punham-se por uma ordem, a saber: 1.º – peixe, cor vermelha, pintor, em que a 

cor vermelha era o nexo estabelecido entre o peixe e o quadro, através do pintor; 2.º – peixe, 

cor preta, pintor, em que a cor preta formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva 

fidelidade do pintor. 

Ao meditar acerca das razões por que o peixe mudara de cor precisamente na hora e 

que o pintor assentava na sua fidelidade, ele pensou que, lá de dentro do aquário, o peixe, 

realizando seu número de prestidigitação, pretendia fazer notar que existia apenas uma lei 

que abrange tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Essa lei seria a metamorfose. 

Compreendida a nova espécie de fidelidade, o artista pintou na sua tela um peixe 

amarelo. 

 

 

 

Herberto Helder,  

In Os Passos em Volta (1963) 
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Teoria das cores 

 

 

Era uma vez um pintor que tinha um aquário com um peixe vermelho. Vivia o peixe 

tranquilamente acompanhado pela sua cor vermelha até que principiou a tornar-se negro a 

partir de dentro, um nó preto atrás da cor encarnada. O nó desenvolvia-se alastrando e 

tomando conta de todo o peixe. Por fora do aquário o pintor assistia surpreendido ao 

aparecimento do novo peixe. 

O problema do artista era que, obrigado a interromper o quadro onde estava a chegar 

o vermelho do peixe, não sabia o que fazer da cor preta que ele agora lhe ensinava. Os 

elementos do problema constituíam-se na observação dos factos e punham-se por esta 

ordem: peixe, vermelho, pintor - sendo o vermelho o nexo entre o peixe e o quadro através do 

pintor. O preto formava a insídia do real e abria um abismo na primitiva fidelidade do pintor. 

Ao meditar sobre as razões da mudança exactamente quando assentava na sua 

fidelidade, o pintor supôs que o peixe, efectuando um número de mágica, mostrava que existia 

apenas uma lei abrangendo tanto o mundo das coisas como o da imaginação. Era a lei da 

metamorfose. 

Compreendida esta espécie de fidelidade, o artista pintou um peixe amarelo. 

 

 

 

Herberto Helder,  

in Os Passos em Volta (10.ª ed., 2009) 

 

 

 

 

 

http://dobradosolhos.blogspot.pt/2011/06/teoria-das-cores.html
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AS LIÇÕES DE R. Q. 

 

 

Aprendi com Rômulo Quiroga (um pintor boliviano): 

A expressão reta não sonha. 

Não use o traço acostumado. 

A força de um artista vem das suas derrotas. 

Só a alma atormentada pode trazer para a voz um  

formato de pássaro. 

Arte não tem pensa: 

O olho vê, a lembrança revê, e a imaginação transvê. 

É preciso transver o mundo. 

Isto seja: 

Deus deu a forma. Os artistas desformam. 

É preciso desformar o mundo: 

Tirar da natureza as naturalidades. 

Fazer cavalo verde, por exemplo. 

Fazer noiva camponesa voar – como em Chagall. 

 

Agora é só puxar o alarme do silêncio que eu saio por 

aí a desformar. 

 

 

 

 

Manoel de Barros,  

in Livro sobre nada (1996) 
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Anexo 10: Textos para análise em aula (24 de abril) 

 

 

ESCREVÊNCIAS DESINVENTOSAS 

 

Estava já eu predispronto a escrever mais uma crónica quando recebo a ordem: não se 

pode inventar palavra. Não sou homem de argumento e, por isso, me deixei. Siga-se o código e 

calendário das palavras, a gramatical e dicionárica língua. Mas ainda, a ordem era perguntosa: 

«já não há respeito pela língua-materna?» 

Não é que eu tivesse intenção de inventar palavras. Até porque acho que a palavra 

descobre-se, não se inventa. Mas a ordem me deixou desesfeliz. Primeiro: porquê meter a 

mãe no assunto? Por acaso sou filho de língua, eu? Se nasci, mesmo inicialmente, foi de duplo 

serviço genético, obra inteira. Segundo: sou um homem obeditoso aos mandos. Resumo-me: 

sou um obeditado. Quando escrevo olho a frase como se ela estivesse de balalaica, respeitosa. 

É uma escrita disciplinada: levanta-se para tomar a palavra, no início das orações. Maiusculiza-

se deferente. E, em cada pausa, se ajoelha nas vírgulas. Nunca ponho três pontos que é para 

não pecar de insinuência. Escrita assim, penteada e engomada, nem sexo tem. Agora acusar-

me de inventeiro, isso é que não. Porque sei muito bem o perigo da imagináutica. Às duas por 

triz basta uma simples letra para alterar tudo. Um pequeno «d» muda o esperto em desperto. 

Um simples «f» vira o útil em fútil. E outros tantíssimos, infindáveis exemplos. 

Afinal das contas, quem imagina é porque não se conforma com o real estado da 

realidade. E nós devemos estar para a realidade como o tijolo está para a parede: a linha certa, 

a aresta medida. Entijole-se o homem com tendência a imaginescências. 

Voltando à língua fria: não será que o português não está já feito, completo, made in e tudo? 

Porquê esta mania de estrear caminhos, levantando poeira sem a devida direcção? Estrada 

civilizada é a que tem polícia, sirenes serenando os trânsitos. Caso senão, intransitam-se as 

vias, cada um conduzindo mais por desejo que por obediência. 
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Estraga-se a decência, o puro sangue do idioma. E porquê? Por causa dessas 

contribuições dispérsicas que chegam à língua sem atestado nem guia de marcha. Devia exigir-

se, à entrada da língua, um boletim de inspecção. E montavam-se postos de controlo, 

vigilanciosos. 

Se forem criados tais postos eu mesmo me voluntario. Uma espécie de milícia da 

língua, com braçadeira, a mandar parar falantes e escreventes. A revistar-lhes o vocabulário, a 

inspeccionar-lhes o saco da gramática. 

– Vem de onde essa palavra? 

E mesmo antes da resposta, eu, arrogancioso: 

– Não pode passar. Deixa ficar tudo aqui no posto. 

Os queixosos, nas cartas dos leitores, reclamando. E eu, abusando dos abusos, rindo-

me deles. Mas não me divertindo de alma inteira, não. Porque a vida é uma grande fábrica de 

imagineiros e há muita estrada para poucos postos vigilentos. 

Mas em escrevendo «deter gente» eu me lembro de «detergente». Sim, escrevo sério. 

Um produto que lavasse a língua de sujidades e impurezas. Pegava-se no idioma, lavava-se 

bem, desinfectava-se. Depois, para não apodrecer, guardava-se no gelo, frigorificado. 

Porque isto de falar ou escrever tem de ser dentro das margens. Como um rio manso e 

leve, tão educado que não acorde poeiras do fundo. Um rio que passe com essa eterna 

transparência que, verdade autografada, só a morte possui. Seja então a pureza pela morte 

trazida e por ela conservada. 

 

 

Mia Couto, 
in Cronicando (5.ª ed., 1991) 
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«– Também fiz outra experiência, senhor doutor. 

– Que experiência? 

– Bem… Não sei como explicar. É assim: mastigar as palavras. 

– Mastigar as palavras? 

– Bem… É assim: a gente diz, por exemplo, pedra, madeira, estrelas ou qualquer coisa 

assim. E repete: pedra, pedra, pedra. Muitas vezes. E depois, pedra já não quer dizer nada. 

– Como, Carolino? Sabes então já a fragilidade das palavras, acaso o milagre de um 

encontro através delas connosco e com os outros? E saberás o que há em ti, o que te vive, e as 

palavras ignoram?» 

 

Vergílio Ferreira,  
in Aparição (cap. VII) 

 

 

 

 

«Na sua voz cantante, quase de falsete, Bexiguinha contava-me das suas experiências. 

Voltava a relatar-me a sua curiosa destruição da linguagem: 

– A gente quando fala não pensa nas palavras - dizia - mas depois tornamos a dizer as 

mesmas palavras muitas vezes, muitas vezes, e já não são nada, é como que uma fala de 

doido. 

– Sim. 

– A gente diz por exemplo: «Esta cidade é bonita.» E depois repete: «Esta, esta, esta, 

esta» assim muitas vezes. E no fim já não é nada, é só som. Mesmo que se repita a frase toda. 

Primeiro a gente fica com uma ideia na cabeça. Depois já não há nada. 

Eu olhava-o: sim. As palavras são pedras, Carolino; o que nelas vive é o espírito que por 

elas passa.» 

Vergílio Ferreira,  
in Aparição (cap. X) 
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«Certas palavras têm o significado errado. Falácia, por exemplo, devia ser o nome de 

alguma coisa vagamente vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas 

variedades. A Falácia Amazônica. A misteriosa Falácia Negra. 

Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Aonde eles 

chegassem, tudo se complicaria. 

(…) 

Traquinagem devia ser uma peça mecânica. 

– Vamos ter que trocar a traquinagem. E o vetor está gasto. 

Plúmbeo devia ser o barulho que o corpo faz ao cair na água.» 

 

«Certas palavras nos dão a impressão de que voam, ao saírem da boca. «Sílfide», por 

exemplo. É dizer «Sílfide» e ficar vendo suas evoluções no ar, como as de uma borboleta. Não 

tem nada a ver com o que a palavra significa. «Sílfide», eu sei, é o feminino de «silfo», o 

espírito do ar, e quer mesmo dizer uma coisa diáfana, leve, borboleteante. Mas experimente 

dizer «silfo». Não voou, certo? Ao contrário da sua mulher, «silfo» não voa. Tem o alcance 

máximo de uma cuspida. «Silfo», zupt, plof. A própria palavra «borboleta» não voa, ou voa 

mal. Bate as asas, tenta se manter aérea mas choca-se contra a parede. Sempre achei que a 

palavra mais bonita da língua portuguesa é «sobrancelha». Esta não voa mas paira no ar, como 

a neblina das manhãs até ser desmanchada pelo sol. Já a terrível palavra "seborréia" escorre 

pelos cantos da boca e pinga no tapete. 

(…) 

E «caos», você sabe. É uma palavra chiclé-balão. Pode explodir na nossa cara.» 

 

 

 

Luís Fernando Veríssimo, 

in Comédias para se Ler na Escola 
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GLOSSÁRIO DE TRANSNOMINAÇÕES EM 

QUE NÃO SE EXPLICAM ALGUMAS DELAS  

(NENHUMAS) OU MENOS 

 

Pesia, s.f. 

(…) 

Designa também a armação de objetos lúdicos 

com emprego de palavras imagens cores sons etc. 

- geralmente feitos por crianças pessoas esquisitas 

loucos e bêbados 

 

Poeta, s. m. e f. 

Indivíduo que enxerga semente germinar e engole céu 

Espécie de vazadouro para contradições 

Sujeito inviável: aberto aos desentendimentos como 

Um rosto 

 

Pedra, s.f. 

(…) 

Palavra que certos poetas empregam para dar 

concretude à solidão. 

 

(…) 

Olho é uma coisa que participa o silêncio dos outros 

Coisa é uma pessoa que termina como sílaba 

O chão é um ensino. 

 

Manoel de Barros, 
in Arranjos para assobio 
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BICHOS CONVIDADOS (DE A A Z) 
 

borboleta: pratica voos ébrios, mas vive sobriamente. se cheirada liberta o odor da amizade. a 
partir de suas asas podem ser construídas palavras amarelas. 
 
grilo: pastor de estrelas. embalador de noites. de tanto grilar seus sons, conhece cada curva de 
um silêncio. bichinho quase inencontrável de dia. 
 
hi-hi-hi-hi-hiena: no estado em que mundo está, a hiena já só tem vontade para risos. no 
entanto, ponho a dúvida: ela ri para não chorar ou chora de tanto rir? 
 
pirilampo: ser que alumia um mundozito de cada vez e ajuda poetas a encontrar 
iluminossílabos desprovidos de grande significação. («sabe por que minha luz é tão mínima? É 
que estou a procurar coisas dentro de mim mesmo…»). 
 
sapo: vive em ânsias de ser beijado por princesas. acredita em vidas passadas, onde julga ter 
sido príncipe. mestre de cantorias e sapiência. pratica a perigosa arte de encher balões em 
suas próprias bochechas. gosta de quebrar silêncios da noite. 
 
urso: um desatento pisador de flores. («nem é por mal; para mim as flores servem é para 
alcatifar o mundo…»)  
 
 
OUTROS CONVIDADOS OU DESCOISAS (DE Z A A) 
 
quintal: sítio onde cabe um grilo, um universo, um chão, uma algibeira de silêncios, uma 
estrela grilada ou todo um infinito inacabado. 
 
despalavreação: é um ensinamento. uma desaprendizagem. um desmomento. e tem outros 
nomes: guimarães prosa, manoel de barro, luuandino vieira, mia conto, ou qualquer ser 
humano que sorria no gigantesco significado das coisas insignificantes. 
 
chãotoria: quando encostando ouvido ao chão, que é dizer, quando emprestando ouvido para 
chão, assim ouve-se uma ópera-de-chão, à qual se chama chãotoria. 
 
 
 
 

Ondjaki, 
in Há prendisagens com o xão 
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MILAGRÁRIO PESSOAL 

 

«As palavras, como os seres vivos, nascem de vocábulos anteriores, desenvolvem-se e 

fatalmente morrem. As mais afortunadas reproduzem-se. Há-as de índole agreste, cuja simples 

presença fere e degrada, e outras que de tão amoráveis tudo à sua volta suavizam. Estas 

iluminam, aquelas confundem. Umas são selvagens, irascíveis, cheiram mal dos pés, fungam e 

cospem no chão. Outras, logo ao lado, parecem altivas e delicadas orquídeas.» 

 

«Assim como nós criamos as línguas, também as línguas nos criam a nós. Mesmo que 

não o façamos de forma deliberada, todos tendemos a selecionar palavras que utilizamos com 

maior frequência, e esse uso forma-nos ou deforma-nos, no corpo ou no espírito. (…) 

Um político ganha com o tempo o aspeto esquivo, cinzento, pouco confiável, de 

vocábulos como constitucionalmente, compromisso, fracturante, etc. (longo bocejo). Os 

palhaços usam, ou deixam-se usar, por palavras largas e coloridas (a prosódia é intolerável). Os 

militares – como os rappers – preferem monossílabos, acrónimos, termos sólidos e duros, 

como guerra, de origem germânica, quase um berro, com aqueles dois erres espinhosos que 

arranham a garganta.» 

 
«Foi então que começou a sonhar palavras. Escrevo, reparem bem, sonhar palavras e 

não sonhar com palavras. Ao princípio sim, sonhava com palavras, palavras já existentes, mas 

que nos seus olhos assumiam significados muito diversos. Assim, por exemplo, pausa era um 

tipo de pássaro de asas breves e penas de um negror extremo. Cedo, uma dermatose na qual a 

pele se torna muito branca e fosforescente, brilhando no escuro. Amor, o nome que se dava à 

cor do céu momentos antes de o Sol desaparecer no mar. Isto durou várias semanas, talvez 

meses. Júlio Branquinho construiu durante esse tempo uma língua que, sendo formalmente 

idêntica à nossa, com a mesma gramática e o mesmo léxico, expressava um mundo ao 

avesso.» 

 
José Eduardo Agualusa, 

in Milagrário Pessoal 
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Anexo 11: Milagrário Pessoal 

 

1 

 
2 
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Anexo 12: Oficina de escrita criativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diz-me de que palavras gostas, dir-te-ei quem és… 

 

«Durante alguns minutos, entretivemo-nos a organizar listas das 

nossas palavras preferidas. Diz-me de que palavras gostas, dir-te-ei 

quem és. Eis as dez mais de Iara: Serena, Chama, Subtil, Perfume, Alvo, 

Murmurinho, Alma, Aia, Âmbar, Cisne.» 

 

          José Eduardo Agualusa,  
                  Milagrário Pessoal 

 

Partindo do excerto da obra Milagrário Pessoal, de José Eduardo Agualusa, escolhe cinco palavras de 

que gostes e com as quais te identifiques. Num texto de 150 a 200 palavras, justifica as razões da tua 

escolha. Dá um título ao teu texto e, no final, não te esqueças de reler o que escreveste. 

 

_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 13: As palavras escolhidas pelos escritores 
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Anexo 14: Excerto da planificação da aula de Latim (16 fevereiro) 

 

 

4º Momento: 

 Os alunos identificam as formas de Pretérito Perfeito presentes no texto uma vez que já 

conhecem as terminações. 

 A professora divide os tempos verbais entre o Sistema do Infectum (Presente, Pretérito 

Imperfeito e Futuro Imperfeito) e o Sistema do Perfectum (Pretérito Perfeito, Pretérito 

mais-que-perfeito e Futuro Perfeito). 

 

                                    Presente 

                                   Pretérito Imperfeito            

                                   Futuro (imperfeito) 

 

 

 

 

                              Pretérito Perfeito 

                              Pretérito mais-que-perfeito     

                              Futuro (imperfeito) 

 

 

 

 A professora esclarece a designação de pretérito, dialogando com os alunos e 

rentabilizando os seus conhecimentos: em latim, a preposição praeter significa além de. 

O verbo praeterire (praeter + ire) significa, rigorosamente, é ir além de, passar além 

de. Pretere-se alguma coisa quando se passa além dela (e, portanto, deixar para trás, 

prescindir, ultrapassar). O pretérito é, portanto, o que ficou para trás, o passado.   

 A professora esclarece a designação de pretérito, dialogando com os alunos e 

rentabilizando as suas intervenções: perfeito, do latim perfectum, é uma palavra 

composta por per (ao longo de, até ao fim) e factum (feito); a preposição per reitera a 

ideia de acabamento. 

 A professora retoma a enunciação de verbos presentes no texto, como por exemplo: 

Infectum 

Prefixo de negação: 

ação não completa. 

Perfectum 

 Ação completa, terminada. 

Encara-se a ação quando esta já está terminada. 

Encara-se a ação enquanto esta decorre. 
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pugno, pugnas, pugnāre, pugnavi, pugnatum 

dico, dicis, dicĕre, dixi, dictum  

vídeo, vides, vidēre, vidi, visum 

 A professora chama a atenção para a importância de saber enunciar um verbo, 

explicando que existe um tema do presente (a partir do qual se formam os temas do 

infectum) e um tema do perfeito (a partir do qual se formam os temas do infectum). Os 

alunos isolam os temas dos verbos apresentados. 

 A classificação dos verbos quanto ao tema do perfeito não será aprofundada mas a 

professora poderá dar um exemplo para cada tipo: 

amo, amas, amāre, amavi, amatum (perfeito em semivogal) 

vĕnio, venis, venire, vēni, ventum (perfeito de alongamento)  

capio, capis, capĕre, cēpi, captum (perfeito de alongamento e mudança de timbre) 

duco, ducis, ducĕre, duxi, ductum (perfeito sigmático) 

do, das, dāre, dedi, datum (perfeito de redobro) 

defendo, defendis, defendĕre, defendi, defensum (perfeito sem característica) 

 Os alunos recordam a conjugação do verbo sum, es, esse, fui no Pretérito Perfeito e 

sistematizam as desinências do Perfeito. A professora poderá referir um erro comum, 

sobretudo em linguagem familiar: quando se diz fizestes por analogia com outras formas 

de 2ª pessoa do singular que têm a terminação –s, como tu fazes ou tu fazias. 

 Os alunos conjugam o verbo amo, amas, amare, amavi, amatum (ou um dos que 

aparece no texto) no Pretérito Perfeito. A professora insistirá nas regras de acentuação: 

amavi, amavisti, amavit, amavimus, amavistis, amaverunt 
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Anexo 15: Correção da ficha de trabalho - Enriquecimento lexical 

 

 

 

 

«Guardo respeito às palavras antigas […] 
agora dançarinas na minha memória» 

 
Filinto Elísio 

 

 

1. Tendo em conta os textos que traduziste sobre a Fundação de Roma, 
apresenta significados possíveis para as seguintes palavras: 

 

 

 

frater, fratris: irmão civitas, civitatis: cidade 

pater, patris: pai imperium, imperii: poder 

bellum, belli: guerra rex, regis: rei 

 

1.1. Indica três palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com 
cada uma das palavras apresentadas em 1. 
 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
Dies: __ /__ /___ 

 
Ficha de Trabalho (CORREÇÃO)  

 
Latim A - 10. º LH3 

 
Nomen: _______________________________________ Numerus: _____ 

 

Enriquecimento Lexical 

frater, 
fratris 

pater, 
patris 

bellum
, belli 

fraternal 

fraternidade 

confraternizar   padre 

património 

paternalista      bélico 

     belicoso 

     rebelar 
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1.2. Escreve três frases, subordinadas ao tema da Fundação de Roma, 
onde empregues corretamente as palavras que apresentaste como 
derivadas de bellum, belli. 
 

Os Romanos foram um povo belicoso e inteligente. 
Rómulo, futuro rei de Roma, era um homem altivo e de espírito belicoso. 
Graças ao seu poder bélico, Roma venceu todas as cidades vizinhas. 
Os Sabinos rebelaram-se contra os Romanos pois estes haviam raptado as suas 
mulheres. 

 

1.3. A coluna A apresenta um conjunto de palavras que designam cidade, 
em Latim. Faz corresponder a cada um dos lexemas o seu sentido 
específico. 

COLUNA A COLUNA B 

1. arx, arcis  

a) Significa cidade em oposição a rus, ruris (campo). 
É a cidade propriamente dita, atendendo à sua 
área e aos seus edifícios. A cidade por excelência 
era Roma. 

2. civitas, civitatis  
b) Designa uma praça amuralhada, povoação 

fortificada. 

3. urbs, urbis  
c) Significa cidadela, um lugar amuralhado situado 

na parte mais alta da cidade. Corresponde à 
acrópole grega. 

4. oppidum, oppidi 
d) Designa, propriamente, a totalidade dos cidadãos 

de uma cidade, isto é, refere-se à condição jurídica 
de cidadão. 

civitas, 
civitati

s 

imperium
, imperii 

rex, 
regis 

civilização 

civismo 

civilizar imperador 

imperar 

imperativo 

regente 

régio regicídio 
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CHAVE: 

1. – C) 

2. – D) 

3. – A) 

4. – B) 

 

2. Diz quais os vocábulos latinos que se relacionam etimologicamente com 
as seguintes palavras portuguesas: rivalidade, sinistro, dizimar, indelével. 
Procura explicar essa relação. 
 
Rivalidade - Muitas vezes, as propriedades romanas eram separadas por 
um rio (rivus). É do étimo rivus que vem a palavra rivalidade, que significa, 
etimologicamente, disputa entre proprietários. Rival é um parente 
próximo. 
 
Sinistro - A palavra latina que significa mão esquerda ou braço esquerdo é 
sinistra (vocábulo derivado da raiz de senex e que levaria a conceber a 
mão esquerda como a mais fraca, incapaz de realizar os serviços da 
direita). Ora, as aves que voavam à mão esquerda eram consideradas de 
mau agouro. Daí que a palavra sinistro tenha, em português, a significação 
de funesto, nefasto, fatal. 
 
Dizimar – do Latim dicimare (< decimus). Trata-se de um vocábulo do 
latim jurídico, de natureza militar, que significava o castigo dado à legião 
quando se tinha atitudes de cobardia perante o inimigo e que consistia 
em matar um de cada dez legionários. Por extensão, dizimar adquiriu o 
sentido de causar a morte de grande número de pessoas, exterminar; 
assolar, devastar, destruir. 
 
Indelével – designa aquilo que não se pode delir ou apagar. Este adjetivo 
provém do verbo deleo, es, ēre que significa apagar, destruir. 
 
2.1. Transcreve um sinónimo para cada uma das palavras portuguesas. 
 
Rivalidade – Competição, concorrência, desentendimento… 
Sinistro – funesto, terrível, desastroso… 
Dizimar – assolar, destruir, devastar… 
Indelével – indestrutível… 
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3. Preenche as linhas horizontais com palavras latinas que conheças. 

 

1. Construir; edificar. 

2. Fundar.  

3. Gémeos. 

4. Espada.  

5. Forte; robusto. 

6. Lutar; combater. 

7. Inimigo. 

 
 

4. Tarpeia, infiel e gananciosa, trocou a sua cidade pelo ouro dos Sabinos. A 
este propósito, atenta no quadro seguinte. 

 

 

4.1. Tendo em conta que o sufixo –eus indica o aspeto, a consistência e a 
matéria/substância, forme um adjetivo da 1.ª classe para cada um dos 
nomes de metais acima transcritos. Posteriormente, indique o 
adjetivo correspondente, em português. 

 

 

A E D I F I C A R E  

 C O N D E R E 

 
 G E M I N I   

   G L A D I U S     

 V A L I D U S  

 P U G N A R E  

 H O S T I S    

Nomes de metais Tradução Símbolo Químico 
aurum, auri ouro Au 

argentum, argenti prata Ag 
cuprum, cupri cobre Cu 

plumbum, plumbi chumbo Pb 
ferrum, ferri ferro Fe 

Nome Adjetivo (em Latim) 
Adjetivo (em 
Português) 

aurum, auri aureus, aurea, aureum  áureo 

argentum, argenti 
argenteus, argentea, 

argentium 
argênteo 

cuprum, cupri cupreus, cuprea, cupreum cúpreo 

plumbum, plumbi 
plumbeus, plembea, 

plumbeum 
plúmbeo 

ferrum, ferri ferreus, ferrea, ferreum férreo 
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4.2. Atenta na seguinte frase: 
 

Tarpeia Sabinorum anulos et armillas aureas desideravit et patrem tradidit. 
 

4.2.1. O radical de uma palavra é o elemento invariável que 
transporta o essencial da significação. Isola o radical do último 
verbo da frase apresentada no ponto 4. 

 

 

 

 

 

 
O radical do verbo trado, tradis, tradĕre, tradidi, traditum é trad-. 
 

4.2.2. Indica duas palavras portuguesas com o mesmo radical. 
Tradição e tradução. 
 

5. Partindo dos exercícios que acabaste de realizar e do que aprendeste 
sobre a Lenda de Tarpeia, elabora uma segunda versão do texto sobre a 
fundação e as origens de Roma. 

 

No final, relê o teu texto e verifica se: 

1. Organizaste as tuas ideias de forma lógica. 
2. Acrescentaste informação nova e pertinente. 
3. Conseguiste evitar repetições. 
4. Conseguiste revelar seleção e variedade vocabular. 
5. Atentaste na correção linguística. 

 
 
         Resposta pessoal. 
 

 

 

 

 

 

 

SABIAS QUE a língua latina possui menos vocábulos do que 
qualquer língua moderna? No entanto, compensa esta 
menor quantidade de palavras atribuindo mais significados 
a um mesmo significante. Assim, o verbo trado, tradis, 
tradĕre, tradidi, traditum significa trair, mas também 
transmitir, entregar, contar, narrar, ensinar.  
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Anexo 16: Excerto da planificação da aula de Latim (1 junho) 

 

2.º Momento 

 A professora distribui as fichas de trabalho (cf. III. b. Ficha de Trabalho) e projeta o texto 

intitulado: «Há convivas para jantar…». 

 A professora faz uma leitura pausada e expressiva do texto latino. 

 Após a leitura do texto, os alunos deverão ser capazes de reconstruir a mensagem global do 

mesmo: trata-se da descrição de um jantar em casa de um romano rico. O texto faz alusão 

aos alimentos mais apreciados pelos Romanos e aos costumes ligados à alimentação. 

 A professora chama alguns alunos ao quadro para a realização conjunta da tradução. Cada 

aluno chamado deve, em primeiro lugar, ler em voz alta o período de texto que irá traduzir. 

Caso se verifiquem dificuldades, o aluno deverá enumerar os passos que lhe permitirão 

chegar a uma possível tradução, podendo ser ajudado pelos colegas. 

 Durante o exercício de tradução, a professora solicita a justificação de determinados casos, 

relembra a sintaxe relembra a sintaxe dos complementos circunstanciais de lugar onde e 

lugar para onde, insistindo no valor das preposições, e insiste nas construções passivas que 

surgem ao longo de todo o texto. A propósito da ocorrência do advérbio strenue, a 

professora fará um breve apontamento sobre a formação dos advérbios. Os alunos devem 

notar que: 

o Dos adjetivos da 1.ª e da 2.ª classe se formam muitos advérbios de modo. 

o Dos adjetivos da 1.ª classe (caso de strenuus, strenua, strenuum) formam-se 

substituindo o –i do genitivo singular por –e (strenue). 

o Dos adjetivos da 2.ª classe (ex: crudelis, crudele) formam-se substituindo o –is do 

genitivo do singular por –iteri (crudeliter). 

 Apesar de não conhecerem a conjugação do verbo irregular fero, fers, ferre, tuli, latum 

(conteúdo que será objeto de lecionação no 11.º ano), os alunos deverão ser capazes de 

identificar e traduzir as formas da 3.ª pessoa do plural do presente do Indicativo passivo 

que aparecem no texto (“feruntur”, “efferuntur” e “auferuntur”). A professora aproveitará 

para explorar a significação de alguns compostos de fero (aufero, circumfero, confero, 
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differo, defero, effero, infero, postfero, transfero) a partir dos prefixos associados à palavra 

primitiva.  

o O prefixo au- indica afastamento, separação, pelo que aufero significa ‘levar, tirar, 

retirar’. 

o O prefixo circum- indica o movimento em volta de, à roda de, pelo que o verbo 

circumfero significa ‘levar à volta, levar em roda, mover circularmente, fazer 

circular, divulgar, espalhar’. 

o O prefixo com- exprime a ideia de reunião, pelo que o verbo confero significa 

‘levar juntamente, levar para o mesmo lugar, reunir’.  

o O prefixo de- exprime afastamento, movimento de cima para baixo, pelo que 

defero significa ‘trazer de um lugar para outro mais abaixo’.  

o O prefixo di(s)- indica afastamento, separação, pelo que o verbo differo significa 

‘levar para diferentes partes, dispersar, disseminar, diferir’. 

o O prefixo e(x)- exprime o movimento para fora de, pelo que effero significa ‘levar, 

conduzir, tirar para fora, sair’. 

o O prefixo in- indica direção para, movimento contra, pelo que o verbo infero 

significa ‘levar a, levar contra, lançar contra, atacar’. 

o O prefixo post- exprime posterioridade no tempo ou no espaço, pelo que o verbo 

postfero significa ‘colocar depois, pôr em segundo lugar’. 

o O prefixo pro- indica posição fronteira, movimento para diante (para público), pelo 

que o verbo profero significa ‘trazer para diante, apresentar, exibir, mostrar, 

publicar, revelar, expor, dizer.’ 

o O prefixo trans- exprime a ideia de mudança, o movimento para além de, de um 

lado ao outro, pelo que o verbo transfero significa ‘levar de um lugar para outro, 

transportar, transferir, mudar’. 

 A professora continuará a trabalhar o texto ao nível lexical, solicitando a enumeração e o 

registo de palavras portuguesas etimologicamente relacionadas com vocábulos do texto. 

Estes exercícios deverão contribuir para o enriquecimento lexical dos estudantes e para o 

progressivo domínio do vocabulário referente ao tema de cultura em questão. 
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 Aquando da análise do segundo parágrafo do texto, em particular do período: “Deinde 

ancillae cibum partiuntur et fercula a servis ex culina efferuntur”, a professora chamará a 

atenção para o verbo partior, partiris, partīri, partitus sum. Espera-se que os alunos 

estranhem a enunciação passiva e o significado ativo constante no vocabulário. No 

seguimento desta constatação, a professora interromperá a tradução e procederá à explicação 

dos verbos depoentes e semidepoentes.  

 A professora colocará no quadro exemplos de verbos depoentes das quatro conjugações 

(apenas um de cada tema, que possibilitem a aproximação a palavras portuguesas):  

 

Exemplos de verbos depoentes da 1.ª conjugação: 

admiror, admirāris, admirari, admiratus sum (‘admirar, espantar-se, desejar’) 

auxilior, auxiliaris, auxiliāri, auxiliatus sum (‘auxiliar’) 

comitor, comitaris, comitāri, comitatus sum (‘acompanhar’) 

consolor, consolaris,  consolāri, consolatus sum (‘consolar, animar’) 

contemplor, contemplaris, comtemplāri, contemplatus sum (‘contemplar, meditar’) 

versor, versaris, versāri, versatus sum (‘encontrar-se habitualmente, viver, ser’) 

laetor, laetaris, laetāri, laetatus sum  (‘folgar, regozijar-se’) 

arbitror, arbitraris, arbitrāri, arbritatus sum (‘julgar, pensar’) 

conor, conaris, conāri, conatus sum (‘esforçar-se’). 

opinor, opinaris, opināri, opinatus sum(‘pensar, crer’) 

hortor, hortaris, hortāri, hortatus sum  (‘exortar, animar, incitar’) 

moror, moraris, morāri, moratus sum (‘demorar-se, deter-se, habitar, ficar, residir, morar’). 

  

Exemplos de verbos depoentes da 2.ª conjugação: 

vereor, vereris, verēri, veritus sum (‘ter temor ou respeito religioso, respeitar’) 

mereor, mereris, merēri, meritus sum (‘merecer’) 

polliceor, polliceris, pollicēri, pollicitus sum (‘prometer’) 

fateor, fateris, fatēri, fassus sum (‘confessor’) 

tueor, tueris, tuēri, tuitus sum (‘examinar’) 
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Exemplos de verbos depoentes da 3.ª conjugação: 

utor, uteris, uti, usus, sum  (‘usar, servir-se de’) 

loquor, loqueris, loqui, locutus sum (‘falar’) 

proficiscor, proficisceris, proficisci, profectus sum (‘partir’) 

sequor, sequĕris, sequi, secutus sum (‘seguir’) 

prosequor, prosĕqueris, prosĕqui, prosecutus sum (‘prosseguir’) 

queror, quereris, queri, questus sum – (‘lamentar, queixar-se’) 

nascor, nasceris, nasci, natus sum (‘nascer’) 

morior, moreris, mori, mortuus sum (‘morrer’) 

patior, pateris, pati, passum sum (‘suportar, sofrer’) 

egredior, egredieris, egredi, egressus sum (‘sair’) 

 

Exemplos de verbos depoentes da 4.ª conjugação: 

experior, experiris, experīri, expertus sum (‘experimentar’) 

sortior, sortiris, sortīri, sortitus sum (‘tirar à sorte; sortear’)  

orior, oriris, orīri, ortus sum (‘levantar-se, nascer’) 

metior, metiris, metīri, mensus sum  (‘medir’) 

partior, partiris, partīri, partitus sum (‘repartir, dividir’) 

 

 Os alunos tomam nota do seguinte apontamento: 

o Os verbos depoentes são verbos transitivos ou intransitivos que se enunciam 

na forma passiva mas que têm significação ativa. Estes verbos distribuem-se 

pelas quatro conjugações. A professora poderá referir que a palavra depoente 

(do latim deponens, deponentis, particípio presente de depono, deponis, 

deponĕre, deposui, depositum – ‘deixar, abandonar, largar’) significa 

propriamente que põe de parte, que depõe. Na verdade, estes verbos põem de 

parte a significação passiva para tomarem a ativa.  

o Estes verbos conjugam-se seguindo o modelo da voz passiva: miror como 

amor, vereor como deleor, utor como legor, partior como audior. 

o A falta da voz passiva nos verbos depoentes é suprida pelo emprego de outros 

verbos e expressões verbais de significação análoga. 
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o Os verbos depoentes conservam as seguintes formas ativas: o particípio 

presente (mirans, verens), o supino (miratum, veritum), o particípio futuro 

(miraturus, veriturus), o infinitivo futuro (miraturum esse, veriturum esse) e o 

gerúndio (mirandus, a, um). 

o Os verbos que têm formas ativas no sistema do presente e passivas no sistema 

do perfeito chamam-se semidepoentes. 

 

Exemplos de verbos semidepoentes: 

audeo, audes, audēre, ausus sum (‘ousar’) 

gaudeo, gaudes, gaudēre, gavisus sum (‘alegrar-se’) 

soleo, soles, solēre, solitus sum (‘costumar’) 

fido, fidis, fidĕre, fisus sum (‘confiar’) 

 

 Os alunos treinam a conjugação destes verbos, respondendo às perguntas colocadas pela 

professora: como se diz em latim “ele confiou” (fisus est), “nós exortávamos (hortabamur), 

“vós receais” (veremini), “eles saíram” (sortiti sunt)? 

 Os alunos concluem a tradução e a análise morfossintática do texto. 
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Anexo 17: Oficina de escrita  

 

 
ROMANO POR UM DIA… 

 

Imagina que recuaste no tempo e que conheceste o 

esplendor da Roma Antiga. Num texto criativo de 250 a 300 

palavras, descreve um dia enquanto cidadã(o) romana(o). Deves 

apresentar-te, assim como à tua família, e, posteriormente, 

descrever o teu espaço residencial, os teus hábitos alimentares e 

as atividades mais importantes do teu dia. No final, não te esqueças de reler o que 

escreveste. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
Dies: __ /__ /___ 

 
OFICINA DE ESCRITA 

 
Latim A – 10. º LH3 

 
Nomen: _______________________________________ Numerus: _____ 
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Anexo 18: Corpus textual 
 

Escola Secundária Inês de Castro 
Curso Científico e Humanístico de Línguas e Humanidades           10.º ano – Turma G 

Aluno n.º 

T1_Apresentaçã

o 

V1 

T1_Apresentação 

V2 (facultativa) 

T2_Cidades 

Invisíveis 

Vúnica 

T3_Cidade do 

Porto 

Vúnica 

T4_As minhas 

palavras 

V1 

T4_As minhas 

palavras 

V2 (facultativa) 

T5_Milagrário 

Vúnica 

(facultativa) 

1 Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou 

2 Entregou Não entregou Entregou Entregou Entregou  Não entregou Não entregou 

3 Entregou Não entregou Entregou Não entregou Entregou Não entregou Não entregou 

4 Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou 

5 Entregou Não entregou Entregou Entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

6 Entregou Não entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou Entregou 

7 Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou Não entregou 

8 58
 a a a a Não entregou Não entregou 

9 Não entregou Não entregou Entregou Não entregou Entregou Não entregou Não entregou 

10 Entregou Não entregou Entregou Entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

11 Entregou Entregou Entregou Não entregou Entregou Não entregou Não entregou 

12 Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou 

13 b b b b b Não entregou Não entregou 

14 a a a a a Não entregou Não entregou 

15 Entregou Não entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou Não entregou 

16 a a a a a Não entregou Não entregou 

17 Não entregou Não entregou Não entregou Entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

18 Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou 

19 Entregou Entregou  Entregou Entregou Entregou Não entregou Não entregou 

20 a a a a a Não entregou Não entregou 

                                                           
58 O aluno mudou de turma/curso no início do ano letivo. 
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21 59
 b b b b Não entregou Não entregou 

22 Entregou Entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou Entregou 

23 Entregou Entregou Entregou Entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

24 Entregou Entregou  Entregou Entregou Entregou Não entregou Entregou 

25 Não entregou Não entregou Não entregou Não entregou Entregou Não entregou Não entregou 

Total de alunos que 

integram o estudo: 

19
60

 

Entregaram: 

16 

Não 

entregaram: 3 

Entregaram: 10 

Não 

entregaram: 9 

Entregaram: 17 

Não entregaram: 

2 

Entregaram: 15 

Não entregaram: 

4 

Entregaram: 15 

Não entregaram: 4 

Entregaram: 4 

Não entregaram: 

15 

Entregaram: 4 

Não entregaram: 

15 

Total de textos 

válidos 

para o estudo
61

 

16 10 17 15 15 4 4 

 

 

                                                           
59 Aluna de português como língua não materna. 
60 Não foram incluídos na contagem a aluna de nacionalidade ucraniana (n.º 21), a aluna de nacionalidade francesa (n.º 13) e os alunos que mudaram de curso ainda no 1.º período (n.º 8, 14, 16 e 20). 
61 Não foram incluídos na contagem os textos das alunas de outras nacionalidades. 
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Escola Secundária Inês de Castro 
10.º ano - Turma G 

Curso Científico e Humanístico de Línguas e Humanidades 

Aluno n.º 
T6_Poetas do Séc.XX 

Vúnica (facultativa) 

1 Entregou 

2 Não entregou 

3 Não entregou 

4 Entregou 

5 Não entregou 

6 Entregou 

7 Não entregou 

8 a 

9 Não entregou 

10 Não entregou 

11 Não entregou 

12 Entregou 

13 b 

14 a 

15 Não entregou 

16 a 
17 Não entregou 

18 Não entregou 

19 Não entregou 

20 a 
21 b 

22 Entregou 

23 Não entregou 

24 Entregou 

25 Entregou 
Total de alunos que integram o 

estudo: 19c 

Entregaram: 7 

Não entregaram: 12 

Total de textos válidos 

para o estudo
d
 

7 

 

 

 

 

  



 

178 

Anexo 19: Corpus textual 

 

 

Escola Secundária José Régio 
10.º ano – Turma LH3 

Curso Científico e Humanístico de Línguas e Humanidades 
 

Aluno nº 
T1_Fundação de Roma 

V1 

T1_Fundação de Roma 

V2 

T2_Fundação de Roma 

V3 (facultativa) 

T2_Romano por um dia 

Vúnica 

1 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

2 62
 a a a 

3 Entregou Entregou Entregou Entregou 

4 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

5 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

6 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

7 Entregou Entregou Entregou Entregou 

8 Não entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

9 Não entregou Não entregou Não entregou Entregou 

10 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

11 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

12 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

13 Entregou Entregou Não entregou Não entregou 

14 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Não entregou 

15 Não entregou Entregou Não entregou Não entregou 

16 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

17 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Não entregou 

18 Entregou Entregou Não entregou Não entregou 

19 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Entregou 

20 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Não entregou 

21 Entregou Entregou Não entregou Entregou 

22 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Não entregou 

23 Não entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

24 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Entregou 

25 Não entregou Entregou (Vúnica) Não entregou Não entregou 

26 Não entregou Não entregou Não entregou Não entregou 

Total de alunos: 25
63

 
Entregaram: 13 

Não entregaram: 12 

Entregaram: 21 

Não entregaram: 4 

Entregaram: 2 

Não entregaram: 24 

Entregaram: 14 

Não entregaram: 11 

Total de textos válidos 

para a investigação
64

 
13 21 2 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Aluna de português como língua não materna. 
63 Não foi incluída na contagem a aluna de nacionalidade brasileira (n.º 2). 
64 Não foram incluídos na contagem os textos da aluna de nacionalidade brasileira. 
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Anexo 20: Grelhas de análise por aluno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH3_T1_V1 

Código do aluno E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total de erros por aluno 

LH31_T1_V1 7 1 0 2 5 1 0 0 16 

LH32_T1_V1 5 0 0 0 5 2 0 0 12 

LH33_T1_V1 3 1 0 0 1 0 1 0 6 

LH34_T1_V1 0 0 0 0 3 3 0 0 6 

LH35_T1_V1 2 0 0 0 3 3 0 0 8 

LH36_T1_V1 7 2 0 1 2 1 0 0 13 

LH37_T1_V1 4 1 0 0 1 0 0 0 6 

LH38_T1_V1 3 1 0 1 3 1 0 0 9 

LH39_T1_V1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 

LH310_T1_V1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LH311_T1_V1 2 1 0 0 4 2 0 0 9 

LH312_T1_V1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 

LH313_T1_V1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total de erros por categoria 37 8 0 5 28 13 1 0 92 

Total de textos entregues: 13 
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LH3_T1_V2 

Código do aluno E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total de erros por aluno 

LH31_T1_V1 8 1 0 0 6 2 0 0 17 

LH32_T1_V1 10 0 0 0 12 7 0 0 29 

LH33_T1_V1 3 1 0 0 1 0 1 0 6 

LH34_T1_V1 6 0 0 0 2 2 0 0 10 

LH35_T1_V1 12 0 0 0 4 2 0 0 18 

LH36_T1_V1 10 0 0 1 4 1 1 0 17 

LH37_T1_V1 20 5 0 2 8 1 1 0 37 

LH38_T1_V1 5 1 0 1 5 3 0 0 15 

LH39_T1_V1 6 0 0 2 0 0 0 0 8 

LH310_T1_V1 2 0 0 0 1 1 0 0 4 

LH311_T1_V1 2 4 2 0 8 3 0 0 19 

LH312_T1_V1 7 0 1 0 4 0 0 0 12 

LH313_T1_V1 5 0 0 0 0 1 0 0 6 

LH314_T1_V1 8 0 0 0 2 2 0 0 12 

LH315_T1_V1 7 1 0 0 8 5 0 0 21 

LH316_T1_V1 8 1 0 0 1 1 0 0 11 

LH317_T1_V1 11 0 1 0 4 0 0 0 17 

LH318_T1_V1 14 3 0 0 7 2 1 0 27 

LH319_T1_V1 8 1 0 0 3 1 0 1 14 

LH320_T1_V1 11 1 1 1 3 1 1 0 19 

LH321_T1_V1 7 2 0 0 1 1 0 0 11 

Total de erros por categoria 170 21 5 7 83 38 5 1 330 

Total de textos entregues: 21 

LH3_T1_V2 

Código do aluno E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 Total de erros por aluno 

LH31_T1_V1 8 1 0 0 6 2 0 0 17 

LH32_T1_V1 10 0 0 0 12 7 0 0 29 

LH33_T1_V1 3 1 0 0 1 0 1 0 6 

LH34_T1_V1 6 0 0 0 2 2 0 0 10 

LH35_T1_V1 12 0 0 0 4 2 0 0 18 

LH36_T1_V1 10 0 0 1 4 1 1 0 17 

LH37_T1_V1 20 5 0 2 8 1 1 0 37 

LH38_T1_V1 5 1 0 1 5 3 0 0 15 

LH39_T1_V1 6 0 0 2 0 0 0 0 8 

LH310_T1_V1 2 0 0 0 1 1 0 0 4 

LH311_T1_V1 2 4 2 0 8 3 0 0 19 

LH312_T1_V1 7 0 1 0 4 0 0 0 12 

LH313_T1_V1 5 0 0 0 0 1 0 0 6 

Total de erros por categoria 96 12 3 6 55 23 3 0 198 

Total de textos entregues: 13 
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