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Capítulo V

Problemas e Proposições Concernentes 
ao Ensino de Léxico

0 principal objetivo deste capítulo é estabelecer cor
relações entre todos os aspectos que observamos sobre a problemá

tica da aquisição de competência lexical e de desempenho vocabu

lar na Situação específica de sala de aula. Correlacionamos, em 

primeiro lugar, os procedimentos utilizados no ensino de Léxico, 

nas três escolas; em segundo lugar, correlacionamos o desempenho 

vocabular do alunado de cada escola, a partir dos resultados ob

tidos pelas análises efetuadas no Capítulo IV. O confronto entre 

o tipo de processo ensino-aprendizagem de Léxico a que este alu

nado foi submetido e o seu desempenho vocabular, nas redações que 

examinamos, nos permitiu assinalar os principais efeitos e limi

tações de tal tipo de ensino e propor algumas diretrizes para um 

ensino de Léxico, a nosso, ver, mais produtivo.

O processo ensino-aprendizagem, de língua materna, na sua 
modalidade de ensino de Léxico. Competência e desempenho. |1

1.1 0 ensino de Léxico. 0 processo de aquisição e ampliação de
competência lexical nas três escolas selecionadas.

1.1.1 Procedimentos relativos ao desenvolvimento dos dife
rentes conteúdos que compõem as unidades didáticas.

0 tipo de procedimento efetuado em relação aos vá

rios. conteúdos que constituem o programa de língua portuguesa das
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5$s séries apresenta, do ponto de vista qualitativo, pouca varia 

ção nas três escolas, embora se destinem a clientelas distintas .0 

material que serve de apoio diário para o trabalho dos professo

res, em sala de aula, é o livro didático, cujas propostas de de

senvolvimento dos diferentes conteúdos que compõem as unidades di 

dáticas são seguidas na íntegra pelos três professores: leitura 

de um texto; exercícios de vocabulário; perguntas de entendimen

to e interpretação do texto; exercícios que recuperam frases ou 

mesmo vocábulos do texto para que o aluno observe sua. grafia,..çlas 

se gramatical ou comportamento sintático e temas para redação,su 

geridos, em geral, a partir da mensagem proposta pelo texto.

Os três professores, em intensidades diferentes, pri 

vilegiam as atividades de leitura e interpretação dos textos do 

livro didático, o estudo de conteúdo gramatical — morfologia e 

sintaxe tradicionais — e o estudo das normas de grafia do padrão 

literário.

No que diz respeito às atividades de leitura, nenhum 

professor dispensa a leitura oral feita por ele mesmo ou por um 

ou mais alunos da classe. A seguir, são feitas perguntas relata, 

vas à história que acabaram de ler ou ã mensagem que o autor quis 

veicular através do seu texto. Raramente essas perguntas destina 

das ã discussão e interpretação de texto focalizam o conjunto vo 

cabulãrio que aí é efetivado; eventualmente uma outra palavra 

"mais difícil” é explicada e/ou comentada pelo professor.A maior 

parte das questões visa, mesmo, à compreensão do texto como um to 

do, ã sua organização transfrástica, ou aos diferentes programas 

narrativos que executam seus atores, (cf. anexo 5a, 5b e 5c).
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A segunda atividade privilegiada pelos professoresé, 

sem dúvida, o tipo de estudo que chamamos de conteúdo gramatical, 

que se constitui, nesta série, sobretudo, da morfologia e sinta

xe tradicionais. Este tipo de estudo é, geralmente, precedido de 
uma explicação "teórica", em que o professor focaliza o concei

to gramatical dg unidade em frases que retira do texto, ou que e 

labora a partir das idéias do texto.

A terceira atividade para a qual a atenção destespro 

fessores se volta, com ênfase, é o estudo das normas de grafia 

da modalidade escrita de língua. Nas três turmas em que procede

mos nossa investigação, o domínio das regras de grafia, acentua

ção e pontuação é visto como condição essencial para um bom de

sempenho lingüístico.

As atividades relativas à elaboração de textos são 

consideradas igualmente importantes pelos professores das três es 

colas, apesar de ser mais intensa na Escola 1. Enquanto,nesta e£ 

cola, os alunos são estimulados a elaborar ao menos 4 textos por 

mês; na Escola 2, os alunos redigem, em média, no mesmo espaço 

de tempo, 2 textos e, na Escola 3, também 2, "no máximo".

Quanto ao Léxico, modalidade de ensino de língua ma 

terna que nos interessa especificamente, seu estudo parece ficar 

mais por conta dos próprios alunos, nas três turmas: nenhum pro

fessor informou à pesquisadora que costumava solicitar aos seus 

alunos atividades específicas que complementassem os exercícios 

de vocabulário propostos pelos manuais didáticos, como o fazem em 

relação à leitura, redação, ortografia e gramática. O ensino de 

Léxico se limita, enquanto objeto sistemático de estudo, às op

Admin
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ções que oferecem bs respectivos manuais adotados. Os professo

res das três escolas dedicam pouca ou quase nenhuma atenção àpro

blemática lexical: os alunos são solicitados, na maioria das ve

zes, a procurar no dicionário ou no glossário dos manuais os vo

cábulos que eventualmente desconheçam e a responder os poucos e-

xercicios de vocabulário que neles constam.

O livro didático exerce, neste contexto,, sem dúvida,

função primordial, não sõ no que diz respeito à seleção e gradua

ção dos diferentes conteúdos que devem ser desenvolvidos na sé

rie, mas também no que diz respeito ã proposição de estratégias

a serem utilizadas pelos professores ao desenvolverem estes con

teúdos , dado que a maior parte do trabalho executado em sala de

aula é feito a partir dele. Embora o professor da Escola 2 esti

vesse desenvolvendo, paralelamente, no momento da coleta do mate

rial, um trabalho com textos do universo de discurso jornalísti

co, a tendência a privilegiar o estudo de apenas uma das modali

dades da língua — a escrita literária — existe nas três turmas .

A quase totalidade dos textos que constituem o núcleo a
partir do qual se desenvolve uma unidade didática (100% do Manu

al 1; 95,2% do manual 2 e 93,7% do Manual 3) pertencem ao univer

so de discurso literário, que se apresenta, dessa maneira, ao a-

luno, como o padrão lingtiístico único desejável, cujas normas lê

xicas, frãsticas e transfrásticas é preciso conhecer e, se poss£

vel, imitar. Confira-se, a este respeito, os exercícios de reda

ção sugeridos pelos manuais. O Manual 1, por exemplo, (c£. anexo

  5a, p.26)propõe um exercício que- se intitula "Criando seu próprio

  texto" em que o. aluno e solicitado, na verdade, a preencher, ape
  nas, algumas lacunas com os vocábulos oferecidos pelo próprio ma
 
 ^jnual. Uma variação desta estratégia é sugerida pelo Manual 3 (cf.
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anexo 5c p. 51) , ejn que os "dados" que podem "enriquecer” uma re

dação "pessoal" são fornecidos também pelo próprio manual. Tam

bém o Manual 2 sugere, como um dos temas para redação, que o alu

no "Imagine um final para a história de que fala o texto..."(cf.

anexo 5bp.4O). As atividades extra-livro didático, quando são fei

tas, pouco alteram a grande relevância que se dã,nos manuais, aos

textos do universo de discurso literário. 0 professor da Escola

1, por exemplo, solicita, invariavelmente, de seus alunos,por de

terminação da orientação pedagógica que imprime a direção da es

cola, a leitura de um livro de ficção por mês, que é debatido e

analisado em sala de aula; outros tipos de leitura pelos quais

seus alunos revelaram interesse, nos questionários que responde

ram à pesquisadora, como histórias em quadrinhos, jornais ou re

vistas, quase nunca são objeto de comentários em classe. 0 pro

fessor da Escola 2, mesmo revelando discutir freqüentemente com

a sua turma notícias de jornal e programas de televisão volta

a sua atenção, com mais assiduidade, para as normas de produção

do universo de discurso literário, tanto quando se trata de sele

cionar textos para leitura, quanto quando se trata de propor te

mas para redação. Já o professor da Escola 3 afirma se limitar,

talvez devido às características próprias do seu alunado, bem co

mo ãs dificuldades de ordem material que enfrenta, exclusivamen

te ao livro didático que, como vimos, seleciona,igualmente,93,7%

dos seus textos a partir de livros do universo de discurso lite

rário.

Esta ênfase que o discurso pedagógico dá a um só ti

po de discurso, tanto no que diz respeito à seleção de textos dos

manuais, quanto no que diz respeito à seleção de-textos eventual

mente feita pelos professores tem, a nosso ver, pelo menos duas
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implicações importantes nas questões relativas ao processo ensi

no-aprendizagem de vocabulário.

Familiarizado com os mecanismos de produção de signi. 
ficação e informação de apenas uma modalidade discursiva, é de se 

esperar que o alunado adquira e/ou amplie sua competência lin- 

güistica, tanto a decodificadora quanto a codificadora, em ape

nas uma norma léxica, o que lhe reduz, em princípio, a capacida

de de operar ativamente em outros universos de discurso,tanto na 

posição de emissor quanto na de receptor.

Além disso, é preciso lembrar-que, entre a ativida

de de leitura, que encabeça a unidade didática, e a atividade de 

redação, geralmente a última, o aluno é solicitado a resolver u- 

ma série de exercícios para cuja consecução basta um sinal, uma 

flecha, quandò muito, a elaboração de uma frase isolada. O pro

fessor trabalha os diferentes níveis a partir dos quais se pode 

abordar a língua — lexical, morfo-sintático, sintático, ou mes

mo, ortográfico, — nos limites do enunciado frãstico e através 

de estratégias que pouco favorecem a competência'codificadora do 

aluno, a nível transfrástico. Do estudo analítico dos componen

tes da frase — que ocupam professores e alunos a maior parte do 

tempo — ã produção de um texto de 10, 15 ou 20 linhas, que é a 

extensão geralmente solicitada aos alunos, ao elaborarem seus pró 

prios textos, hã um salto qualitativo que as questões relativasà 

compreensão e interpretação de um texto não conseguem suprir. O 

aluno estuda o vocabulário do texto, ou em estado de dicionário 

(cf. anexo 5c,p.43), ou em um contexto frãstico, isolado dos me

canismos de produção discursiva. Como conseqüência, dificilmente 

perceberá, nas poucas oportunidades que tem para redigir, um dos
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"defeitos" de que mais freqüentemente é acusado: o da repetição 

vocabular, que se costuma atribuir ã "falta de vocabulário", que 

se manifesta, em seus textos, através do emprego jexcessivo das 

mesmas palavras em contextos muito próximos. Se ele ê treinado, 

como acreditamos, a refletir sobre a construção e sobre o vocabu 

lãrio de uma frase isolada, tal como pudemos observar nos exeroí 

cios que fazem habitualmente, é de se supor que, quando colocado 

na posição de codificador de mensagens também o faça, elaborando 

uma frase de cada vez. Perdendo a noção de conjunto do seu pró

prio texto, dificilmente percebera a circularidade de suas idéias 

que se reflete — para citar um só aspecto — na atualização in

sistente dos mesmos vocábulos.

Esta distribuição dos diferentes tipos de conteúdo 

que constituem o programa das 5^s séries, tal como é feita pelos 

manuais e seguida pelos professores que deles se utilizam, nos 

possibilita umá primeira apreciação sobre o processo de ensino- 

-aprendizagem de língua materna e sobre o lugar que nele é reser 

vado ao ensino de Léxico: os professores privilegiam, ao menos 

no que diz respeito ao tempo que dedicam à cada etapa de que se 

compõe uma unidade didática, as atividades de leitura de textos 

do universo de discurso literário; as atividades de análise e des 

cricão lingüística da frase, a partir do modelo proposto pela gra 

mãtica tradicional e o estudo das normas de grafia do padrão li

terário. O estudo sistemático de conjuntos vocabulários se resu 

me aos exercícios propostos pelos livros didáticos adotados,o que 

reduz, de antemão, o seu grau de eficácia: é pouco provável que 

as propostas dos manuais, relativas ao ensino de Léxico, se amol 

dem. a todas as clientelas possíveis; para algumas, elas serão, 

certamente, reiterativas e, para outras, provavelmente, insufici
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entes.

1.1.2 Procedimentos, técnicas e estratégias utilizadas pe
los manuais didáticos, relativos ao ensino de Léxico

Dado que nenhum dos professores que entrevistamos re 

velou dedicar à modalidade de ensino de Léxico uma estratégia es 

pecífica, ou aplicar uma técnica que vise essencialmente à detec 

ção e inventário do conjunto vocabulário passivo — e mesmo ati

vo — dos seus alunos, ou então, do seu conjunto não-vocabulário, 

a fim de que exercícios extras, compatíveis ã especificidade de 

suas clientelas pudessem ser elaborados e aplicados, a tarefa de 

trabalhar, de forma sistematizada, a competência lexical do alu- 

nado recaiu inteira sobre os manuais didáticos.

Assim, o exame dos diferentes tipos de exercíciospro 

postos pelos manuais bem como dos procedimentos, técnicas e es

tratégias utilizadas especificamente nos exercícios de vocabulá

rio que formulam deve nos indicar qual ou quais aspectos da pro 

blemãtlca lexical são aí privilegiados e quais são os limites e 

o alcance de tal tipo de ensino.

1.1.2.1 0 ensino de Léxico do ponto de vista quanti 
tativo.

Nos três manuais examinados, o chamado estu 

do gramatical ocupa, no que diz respeito à quantidade e varieda

de de tipos de exercícios, lugar de destaque: no Manual 1, 47,1% 

dos exercícios são a ele dedicados; no Manual 2, 37,9% e, no Ma

nual 3, 31,4% — porcentagem só suplantada neste livro, e, mes
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mo assim, por uma margem muito pequena, pelo estudo de interpre

tação de textos ao qual cabe 33,3% do total de exercícios. Es

tas porcentagens confirmam as impressões de muitos professores,

e, certamente, de muitos alunos, de que boa parte do programa de

Língua Portuguesa das nossas escolas de 19 e 29 graus, senão a

sua maior parte, é ainda dedicada ao estudo do modelo de análi
se proposto pela gramática tradicional, modelo este, cuja eficá

cia, no que diz respeito à descrição e explicação dos fatos de

língua ê, para muitos, bastante discutível.  

A QUADRO I: Descrição do número de exercícios que com
põem os manuais utilizados pelas Escola 1,2 e 3,a
grupados por Escola e por assunto

exerc.
de

leitura

exerc.
de

vocab*

exerc.
interpr.
texto

exerc.
de

redação

exerc.
de

ortogr.

I exerc.
1 de

gramat.
outros total

M
A
N
U
A’
Lx

Qt 22 17 34 10 37 117 11 248

X 8,9 6,9 13,7 4,0 15,0 47,1 4,4 100

M
A
N
U
A
L2

Qt 14 126 214 28 33 272 30 717

Z 1,9 17,5 30,0 4,0 4,6 37,9 4,1 100

M
A
N
U
A
L3

Qt 41 66 209 39 58 ’ 197 17 627

z 6,6 10,5 33,3 6,2 9,3 31,4 2,7 100
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 LEmbora nos três manuais analisados se procure,é ver-

' dade, trabalhar a língua a partir de textos, na sua maior parte,

contemporâneos, diversificando-se as atividades através, sobretu

do, de recursos visuais, isso não significa, como procuramos de-       
monstrar, que o conteúdo dasvaulas<de Língua Portuguesa esteja

se diversificando no sentido de se dedicar maior atenção as nor-x
mas de discursos de outros universos de discurso que não o lite

rário e, muito menos, no sentido de se dedicar maior atenção ao

estudo de Léxico,
 

De fato, de todós os exercícios submetidos a exame,
r        

àqueles destinados ã ativação ,e àmpliação’do universo lexical do

alunado cábé uma fatia muito pequena, se comparados ao número dos
*exercícios dedicados ao conteúdo.gramatical — como no caso ■ dos

Manuais 1 e 2 ■ ou mesmo ã interpretação de textos do Universo

de Discurso literário — como;no caso do Manual 3 — ou a orto-

grafia, privilegiada em segundo lugar pelo Manual 1, com 15% do

total de exercícios, fato, aliás, perfeitamente compatível com a

importância dispensada a este aspecto pelo professor no trabalho

com as redações e mesmo nas provas escritas. A mesma situação, cer                              ~
tamente, se repete na Escola 2, onde o professor avalia os tex-
    
tos dos.seus alunos observando, além .da "clareza", os "erros" e,

mais ainda, na Escola 3, onde as normas ortográficas são o fator
predominante na avaliaçãore julgamento dás’redações.

O Manual 1 é, por sinal, o que menos atenção dispen

sa à exercitáção do vocabulário em termos quantitativos; apenas

6,9%'dos seus exercícios focalizam este item; contra 17,5% e 10%

existentes, respectivamenté, nos manuais 2 e 3 — porcentagens es

sas, também, rèlativamente baixas se comparada ao número de exer
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cicios dedicado aos outros itens.

A QUADRO II: Proporção destinada ao estudo de Léxi
co, comparativamente ao estudo de conteúdo grama
tical e de interpretação de textos, nos exercíci
os propostos pelos três manuais examinados,em por 
centagens.

Z 6,9 47,1 13,7

MANUAL 1

10,5 31,4 33,3

MANUAL 3

Exercícios de Vocabulário

Exercícios de Conteúdo Gramatical

Exercícios de Interpretação de Texto

É certo que o trabalho com a leitura e interpretação 

de textos, atividade privilegiada, de uma maneira ou de outra, nas 

três turmas, seja dos textos-base dos livros didáticos; seja dos 

textos suplementares oferecidos pelo próprio manual ou mesmo mi-
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meografados pelos professores; seja, ainda, dos livros que são so

licitados como trabalho extra-classe, contribui, enquanto proce£

so de enunciação de decodificação, entre outras vantagens, para

a ampliação do conjunto vocabulário passivo do aluno.

A questão que se coloca, no entanto, diante desses nú

meros, diz respeito às oportunidades que esses mesmos alunos te

rão de ativar este Universo Lexical potencial e transformá-lo em

um conjunto vocabulário de codificação automática. Como transpor

a barreira que separa o seu léxico individual, passivo, do seu

léxico ativo e atingir, assim, uma competência discursiva codifi^

cadora, além da decodificadora que os torne capazes de usar alín

gua como instrumento de expressão individual nas diferentes si

tuações com que se depara dentro e fora da escola, se as oportu

nidades que têm para isso parecem poucas?

Não se pode esquecer que este alunado passa,por dia,

•para cada hora em sala de aula, outras tantas, ou diante da TV,

ou praticando esportes, ou lendo revistas em quadrinhos, ou mes

mo, como no caso da Uscola 3, nos afazeres domésticos, ativida

des que, em princípio, também não estimulam sua competência lin-

güística codificadora.

O jovem, assim, bombardeado fora da escola por dis

cursos imagéticos e televisivos e, dentro dela, por discursos al

fabéticos e literários, em eterna competição com os primeiros,no

que diz respeito aos valores e conotações sociais de que uns e ou

tros são imbuídos, corre o risco de se transformar num depositá

rio de discursos alheios, ou, o que é pior, de não ser capaz de

produzir textos nem de uma maneira, nem de outra. De fato, se o

 



312

processo de aquisição de competência codificadora em sistemas se 

miõticos complexos, como os quadrinhos e a TV lhe é, por enquan 

to, inacessível, já que raramente produz discursos nestas semió

ticas e se o processo de aquisição de competência codificadora no 

sistema verbal, pelo menos no que se refere ao Universo Léxico não 

ê suficientemente trabalhado, como esperar, deste mesmo jovem, 

"riqueza" no seu desempenho vocabular?

A contradição se acentua ainda mais quando se perce 

be que muitos professores vêem na "riqueza" e precisão vocabula

res um fator importante na avaliação e julgamento de competência 

e desempenho lingüísticos dos seus alunos.

No processo de comunicação que se estabelece entre o 

texto didático e o aluno, tendo o professor como intermediário,o 

mecanismo privilegiado é o semasiolõgico2 e não o onomasiológi- 

co3 . A sua competência lingüística de decodificador é, pelo me

nos quantitativamente, mais estimulada. Exige-se que o aluno se

ja um bom "escritor", no sentido de sujeito desempenhante, produ 

tor competente de discursos que se caracterizem — dentre outras 

qualidades — pela atualização de um vocabulário "rico" e compa

tível aos diferentes domínios de experiência sobre os quais são 

solicitados a redigir. Mas, o estudo da língua materna, na sua mo 

dalidade de ensino de Léxico, e dirigido no sentido de ;torná-lo 

um bom "leitor", um decodificador competente, capaz de compreen

der os vocábulos atualizados num texto com o auxílio do dicioná

(2) "0 termo semasiologia designa, em semântica lexical, a abordagem que vi
sa, a partir dos signos mínimos (ou dos lexemas), à descrição das signi
ficações. Semasiologia é habitualmente oposto a onomasiologia." In: GREI_ 
MAS, A.J. e COURTÈS, J. - Dicionário de Semiótica, p. 316.

(3) "Denomina-se onomasiologia o procedimento que, na semântica lexical,eon_ 
siste em partir do significado ('conceito' ou 'noção') para estudar-lhe 
as manifestações no plano dos signos;..." - Id., ib., p. 316.
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rio, ou "deduzindo", por si mesmo, o significado dos vocábulos 

que desconhece, pelo seu contexto frástico.

Ao serem examinados os tipos de operação requeridos 

pelos manuais, constatou-se que o aluno é, de fato, chamado acum 

prir, com maior freqüência, o papel de decodificador. O levanta

mento das estratégias utilizadas pelos três manuais ao exercitar 

o vocabulário relativo aos textos, resultou no seguinte quadro:

À QUADRO III: Descrição dos tipos de estratégias u- 
tilizadas nos exercícios destinados ao estudo do 
vocabulário nos Manuais 1,2 e 3*.

MANUAL 1 MANUAL 2 MANUAL 3

Qt Z Qt % Qt Z

Substituição 10 47,6 34 23,3 18 21,4

Relacionar colunas — — 18 12,3 15 17,8

Múltipla escolha — 35 24,0 — —

Lacunas — — 9 6,1
..... .

2 2,4

Transcrição 2 9,5 16 11,0 12 14,3

Gráficos — — 2 1,4 11 13,1

Dicionário — — 6 4,1 12 14,3

Texto •' .- — — 6 4,1 3 3,6

Elaboração 8 38,1 12 8,2 10 U,9

Paráfrase
-|

1 4,8 8 5,5 1 1,2

Total 21 100 146 100 84 100

(4) 0 numero de estratégias pode nao' coincidir com o número total de exercí
cios, jã que um exercício pode'exigir mais de uma operação.
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A) Opetações de decodificação:
a — Exercícios de substituição.

Neste tipo de exercício, o aluno é solicita

do a substituir um determinado vocábulo por 

um sinônimo — ou um antônimo — mantendo o 

"mesmo" sentido que no texto. Esta atividade 

é das mais freqüentes nos três manuais; 47,6% 

do total de operações solicitadas pelo Manu 

al 1; 23,3% do Manual 2 e 21,4% do Manual 3.

b — Exercícios de relacionar colunas.

Neste caso, pares de frases e/ou vocábulos e£ 

tão dispostos lado a lado, cabendo ao aluno, 

apenas numerá-los, ou ligá-los por flechas, 

de acordo com a compatibilidade de seus sig

nificados. Apenas os manuais 2 e 3 se valem 

desta estratégia, utilizada 12,3% e 17,8% das 

vezes, respectivamente.

c — Exercícios de múltipla escolha.

Dada a frase, o aluno deve assinalar, dentre 

várias opções, qual a significação que deter 

minado vocábulo assume naquele contexto. So

mente o Manual 2 solicita este tipo de exer 

cicio, 24% das vezes.

d — Exercícios de transcrição.

Geralmente combinados aos exercícios de sub£ 

tituição, o aluno é solicitado a reescrever 

a frase ou a "seguir o modelo" com o sinôni-
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'mo encontrado. O Manual 1 se utiliza desta o- 

peração 9,5% das vezes; o Manual 2, 11% e o Ma 

nual 3, 14,3%.

e — Exercícios de preenchimento de gráficos. 

Variação, na.verdade dos exercícios de substi 

tuição, o aluno ê, neste caso, solicitado aen 

contrar o sinônimo de um determinado vocábu

lo que caiba no gráfico. São exercícios seme

lhantes a palavras cruzadas. O Manual 2 o so

licita 1,4% das vezes e-o Manual 3, 13,1%.

f — Palavras em estado de dicionário.

Neste tipo de operação, cabe ao aluno,apenas, 

procurar no dicionário, ou no glossário dos 

próprios manuais, o significado dos vocábulos 

que eventualmente desconheça. O Manual 2 sol£ 

cita esta operação 4,1% das vezes e o Manual 

3, 14,3%.

g — Palavras no texto.

Operação inversa aos exercícios de substitui

ção: é fornecido ao aluno um vocábulo "novo"e 

lhe cabe procurar, no texto,- qual o vocábulo 

que lhe é sinônimo. O Manual 2 a requer 4,1% 

das vezes e o Manual 3, 3,6%.

B) Operações de codificação:
Só se identificaram dois tipos:

a — Exercícios de elaboração de frases.
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Também freqüentemente associados aos de sub£ 

tituição. Encontrado o sinônimo — ou antôn£ 

mo — do vocábulo enfocado, o aluno deve, por 

sua vez, redigir uma nova frase, reempregan- 

do-o adequadamente. 0 Manual 1 é o que mais 

estimula esta atividade, com 38,1% das soli

citações; o Manual 2 o faz 8,2% das vezes e 

o Manual 3, 11,9%.

b — Exercícios de paráfrases.

Neste caso, o aluno tem que explicar"com suas 

palavras", oralmente ou por escrito, o signi 

ficado de determinado vocábulo e/ou expres

são e/ou frase. 0 Manual 1 utiliza esta es

tratégia 4,8% das vezes, o Manual 2, 5,5% e 

o Manual 3, 1,2%.

Por este quadro, observa-se que 57,1% dos exercícios 

de vocabulário do Manual 1; 86,3% dos exercícios de vocabulário 

do Manual 2 e 86,9% do Manual 3 requerem dos alunos uma operação 

de decodificação.

A proporção dos exercícios que os manuais examinados 

dedicam ao estudo do vocabulário dos textos e as estratégias e 

procedimentos de que se utilizam nos possibilita uma segunda a- 

preciação sobre o processo de aquisição e ampliação da competên

cia lexical: os manuais, ao menos no que diz respeito ã quantida 

de e variedade de tipos de exercícios, se preocupam muito pouco 

com o jogo de relações e de funções do sub-sistema lexical e com 

os mecanismos de produção da dinâmica léxica. Privilegiam as ati 
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vidades de interpretação de textos e de estudo de conteúdo grama 

tical.

A ênfase dada aos exercícios de interpretação de tex 

to, contribui, sem dúvida, para a ampliação da competência lexi

cal do aluno; mas somente daquela que o coloca na posição de de- 

codificador. 0 aluno armazena um grande número de vocábulos na 

sua memória que, acreditamos, dificilmente atualizará espontânea 

mente nos seus textos. A ênfase dada aos exercícios de ^conteúdo 

gramatical contribui, eventualmente, para o conhecimento do com

portamento morfológico ou sintático das unidades lexicais, a ní

vel frástico, embora saibamos que, dificilmente, o aluno aplica 

este conhecimento quando se coloca na posição de produtor de um 

texto e, embora também saibamos, que, frequentemente, grande par 

te deste estudo seja dirigido mais à aquisição da metalinguagem 

de que se serve o modelo de descrição da tradição gramatical do 

gue aos fatos de língua que este modelo se propõe descrever. De 

qualquer maneira, este tipo de estudo, também, dificilmente am

pliaria, a nosso ver, o conjunto vocabulário ativo do alunado.

De outro lado, o tipo de procedimento que utilizamos 

manuais, ao tratarem especificamente do vocabulário favorece, i- 

nevitaveImente, outro tipo de "defeito" também apontado com fre- 

qüência nos textos dos alunos: as inadequações semânticas easin 

compatibilidades sintáticas entre os vocábulos que atualizam. De 

fato, os exercícios de vocabulário dos manuais tratam as rela

ções entre vocábulos de forma atomística e mecânica.Focalizam um 

vocábulo de cada vez e o aluno é chamado a encontrar, com bastan 

te freqüência, um outro vocábulo que com ele se relacione para- 

digmaticamente, sem que os efeitos semânticos e sintáticos decor 
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rentes da troca ou. substituição que efetuou possam ser observa

dos. Se estes tipos de estratégia favorecem a organização, por 

parte do aluno, de constelações de unidades lexicais a partir de 

um núcleo sêmico comum, dificilmente o auxiliarão a organizá-las 

sintagmaticamente, quando redigir. A possibilidade de desajustes 

sintagmãticos e de inadequações semânticas aumenta, na medida em 

que o aluno é treinado a comutar, isoladamente, um vocábulo por 

outros, mantendo a mesma organização frástica que o manual pro

põe. Se considerarmos, ainda, o número de vezes em que é solici

tado a comutar vocábulos fora de qualquer contexto, essa possibi 

1idade aumenta.

1.1.2.2 0 ensino de Léxico do ponto de vista quali
tativo .

As inúmeras investigações e contribuições da 

.Lexicologia para a pedagogia do vocabulário, sobretudo nas duas 
últimas décadas, seja do ponto de vista quantitativo, sejadopon 

to de vista qualitativo5 parecem estar chegando com um significa 

tivo atraso às salas de aula para sua necessária aplicação, ava

liação e conseqüente "feedback." para o estudo científico do Léxi. 

co, no indispensável percurso de alimentação e realimentação en 

tre ciência e tecnologia, muitas vezes enfatizado por PAIS6.Seus 

modelos e proposições parecem não ter alcançado, como era de se 

desejar, o discurso pedagógico, pelo menos no que diz respeitoãs 

técnicas procedimentos utilizados no processo de aquisição e am

pliação de competência lexical.

Í5J PAIS, C.T. - "Algumas reflexões sobre os modelos em Dingü-ístiea". p. 89- 
116.

(6) Id., "Campo relacional da LingUística". In: Curso de Lingüístíca, gradua_ 
ção, 1979.
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As diversas abordagens de que a palavra tem sido ob

jeto nos estudos lexicolõgicos parecem ser desconhecidas pelos ma 

nuais dedicados ao ensino de língua materna que constituíram nos 

sa amostra: a perspectiva do universo lexical que neles é privi

legiada e á da “riqueza" quantitativa, paradigmática. São, ain

da, numericamente significativos os exercícios de vocabulãrip des^ 

cpntextualizados ou em estado de dicionário os quais,conforme sa 

bemos, contribuem muito pouco para o desenvolvimento da competên 

cia lexical do alunado, principalmente a codificadora. A dinâmi

ca do sub-sistema lexical sofre, mesmo, uma redução excessiva ou 

uma simplificação perigosa nos manuais que examinamos. !Sob uma 

diversificação apenas aparente, dadas as diferentes estratégias 

utilizadas nos exercícios, o que se enfatiza apenas, na verdade, 

nos três manuais, é a estrutura semântica das unidades lexicais, 

nas suas relações parassinonímicas — apresentadas, impropriamen 

te, como sinonímicas — aspecto importante, sem dúvida, no estu

do da palavra, porém não o único.

Perdura, ainda, como foi apontado por BARBOSA7ao tra 

tar da questão do desenfoque semântico, o "sentimento difundido 

entre os sujeitos falantes, f reqüentemente incentivado pelo ensi 

no escolar da língua, de que existem sinônimos, ou seja, unida

des lexicais intercambiãveis em qualquer contexto quando,corno se 

sabe, ressalvados certos casos excepcionalíssimos, sobretudo no 

discurso tecnico-cientvfico (cf., por exemplo, azoto/nitrogênio ) 

o léxico de uma língua articula—se, na cadeia interpretante, em 

relações parassinonímicas, e que os parassinônimos não são inter 

cambiáveis em qualquer contexto. ”

(?) BARBOSA, M.A. - Léxico, Produção e Criatividade, p. 232.
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O Manual 1 é um exemplo típico: 78,9% dos exercícios 

dedicados ao estudo do vocabulário solicitam invariavelmente que 

se "substitua t por sinônimos" — com o auxílio do dicionário ou 

não —r "as palavras grifadas e que se elaborem frases em que e- 

las apareçam com o mesmo sentido que no texto". Ê o caso, ainda, 

dos Manuais 2 e 3, em que 80,9% e 77,3% dos exercícios consagra- 

dos ao vocabulário, respectivamente, solicitam, sob '.estratégias 

diferentes, que se reconheçam palavras "sinônimas", algumas ve

zes fora, de qualquer enunciado ou de qualquer contexto.

Esta prática, certamente, cria uma frágil noção de 

"riqueza" vocabular, responsável por um dos critérios de avalia

ção e julgamento de competência e desempenho lingüísticos, calca 

do, principalmente, em aspectos quantitativos. Sob esta ótica,um 
vocabulário "rico" seria aquele capaz de reunir o maior número 

de formas significantes para uma mesma substância significada,co 

mo sugere o Manual 3, por exemplo, que um dos "aspectos a serem ob_ 

servados e avaliados numa redação" é o "vocabulário pobre e pala_ 
vras repetidas."6

Assim, um "bom" texto, do ponto de vista do desempe

nho vocabular, parece depender mais da habilidade maior ou menor 

que tem o aluno de manipular vocábulos que contenham a "mesma" síg 

nificação, do que da sua competência para utilizá-los como instru 

mento de re-criação e expressão da sua visão de mundo.

O ensino de Léxico se reduz, assim, viciosamente, a 

um só dos seus aspectos: trata-se de evitar a todo custo a repeti

(8) "Subsidias para o professor". In: Manual S, p. VI.
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tição vocabular, principalmente aó nível de unidade léxica —"pro

curando o sujeito falante, dessa forma, demonstrar '‘riqueza de

vocabulário' ou ocultar pobreza de vocabulário'3 — não se le

vando, muitas vezes, em consideração, as implicações semãntico-

-sintaxicas da ocorrência de uma lexia num determinado discurso

que, ao mesmo tempo em que sofre uma redução semica no trajeto que

percorre do UN Léxico disponível do aluno, até sua atualização em

contexto^ decorrente das diferentes normas dos diversos UD em

que eventualmente possa figurar, sofre um reajuste no seu conjun

to sememico, ou adquire, mesmo, semas novos, pela disposição sin

tagmática com outras lexias do mesmo contexto

Tome-se, como exemplo, um exercício de cada Manual;

-— Manual 1: .

"Substitua, por sinônimos, as palavras grifadas e ela

boro frases em que elas apareçam com o mesmo sentido do texto.

.a) Quando Lisetta subiu no bonde (o condutor a.ajudou...)"

Ora, como elaborar uma frase em que a expressão "veí

culo elétrico de transporte urbano, para passageiros ou carga,

que se move sobre trilhos” ou mesmo com o vocábulo "elétrico", am

bos registrados pelo dicionário12 , como sinônimos do vocábulo "bqn  

de", (mais compatíveis de figurar em um manual técnico-científi-

ço), mantendo os mesmos semas que "bonde" assume num .texto de

"Alcântara Machado"?

(9) BARBOSA, M.A. - Léxico, Produção e Criatividade... p.233.
(10) PAIS, C.T. - Ensaios__p.6l a 73
(11) Cf. o modelo de PAIS, ib., p.72, ampliado por BARBOSA, ib., p.101 e 102.
(12) AURÉLIO B.H. FERREIRA - Novo Dicionário da L.P. 1- ed. 14- impressão. RJ,

Nova Fronteira.
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— Manual 2 :

"Numere as palavras da esquerda de acordo com a sua

significação no texto:

( ) resgate

( ) pinta

( ) ingrediente

( ) curumim

( ) brio

( ) substância que entra no preparo da 

comida

(. ) libertação de um prisioneiro

( ) sentimento da própria dignidade, qr 

gulho

(. ) modo, jeito

t ) menino"

Observe-se, por exemplo, a aproximação dos vocábulos 

"curumim" e "menino", (consideradas, aliás,sinônimas pelo mesmo 

dicionário) que têm na sua relação inter-semêmica os semas do 

conjunto diferença /+ Índio/, no caso de "curumim" e /- índio/, 

no caso de "menino", além das implicações que um e outro termo 

assumem nos seus respectivos contextos sócio-culturais. A mesma

imprecisão se observa no Manual 3.

— Manual 3 :

Ligue por meio de flechas as palavras que são sinôni

mas. Siga o modelo.

Modelo: Numerosa multidão juntou-se em volta dele.

I * *
Grande multidão reuniu-se ao redor dele.



Afastando-se um pouco da praia, lhes dizia: Ouçam!

Resposta II
esperada: Distanciando-se um pouco da praia, lhes dizia: Escutem!

A especificidade semântica de "ouvir" e "escutar",in

tercambiávéis nestas ocorrências, embora não exatamente com a

mesma carga sêmica, é neutralizada no exercício^ o'que pode acar

retar problemas de desenfoque semântico, em outros contextos, co

mo BARBOSA assinala exatamente neste caso:

"Muitos sujeitos falantes-ouvintes não distinguem em

sua especificidade semântica, por exemplo, olhar/ver, ouvir/es-

eutar, o que os deixa perplexos, por vezes, diante -de expressões

lexicalizadas como 'olher sem ver' ou 'ouvir sem escutar', nas

quais se da enfase, justamente, aos semas dos conjuntos-diferen-

ça, na relação entre dois sememas.

onde olhar sem ver = (A + B) - c

Assim, em situaçao especifica de contexto discursivo, teremos:

(olhar^ f\ = x.

em que x é uma variável do polissemia, enquanto, em situação   

desenfoque semântico,

olhar = ver" 13

(13) Id., ib., p. 234 e 235.
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tier.

onde os

sitiva,

Assim,, a

representada

relação parassinonímica, na proposta de Pot

pelo modelo:

significados 1, 2 e n

constituindo uma rede

pelo que os outros não são, é

se interseccionam numa relação tran

léxica, onde um elemento se define

reduzida, pelos manuais, a esta si

tuação de falsa equivalência:

em que as diversas e muitas vezes complexas relações sdo/ste são 

indevidamente simplificadas, gerando freqüentes imprecisões", se

ja a nível intra-lexical, seja a nível inter-lexical, nos textos 

produzidos pelos alunos, em combinatórias inadequadas, que com

prometem, em maior ou menor grau, o rendimento da comunicação.

Além dos exercícios de parassinônimos apresentados.

na maior parte das vezes, indevidamente como sinônimos, como se

(14) POTTIER,, B. - Linguistique Generale... p.88
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viu,, os manuais trabalham, com frequência bem menor, outros ti

pos de relações sdo/ste.

No Manual 1, figuram quatro exercícios - 23,5% do to 

tál— que enfocam casos de polissemia; 13,4% e 6% dos exercí

cios de vocabulário dos Manuais 2 e 3 respectivamente, exercitam 

esta mesma relação.

Encontrou-se, ainda, no Manual 2, um exercício que 

trabalha a relação homonímia — que representa menos de 1% do to 

tal — e outros exercícios — 4,7% — que trabalham principalmen 

te as relações de antonímia.

No Manual 3, igualmente, encontrou-se apenas um exer 

cício que trabalha a relação de paronímia, — que representa pou 

co mais de 1% do total — e 10 exercícios, 15,2% — que traba

lham a relação de antonímia.

À QUADRO IV — Descrição dos tipos de relação 
sdo/ste. trabalhadas nos exercícios de 

vocabulário dos Manuais 1, 2 e 3.

• HOMONÍMIA • POLISSEMIA
PARASSINO- 

NÍMIA 
(SINONÍMIA)

ANTONÍMIA PARONÍMIA TOTAL

M 
A
N 1U 1
A 
L

Qt_ — 4 13 — 17

Z — ‘ 23-, 5 76,5 — — 100

M 
A
N 2
U 
A 
L

Qç_ 1 17 102 6 — 126 ___________
Z 1.0 13,4 80,9 4,7 — 100

M 
A 
N 3 
U 
A 
L___

Qt_ — 4 51 10 1 66

Z — 6,0 77,3 15,2 1,5 100

Admin
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Em suma, o ensino de Léxico, tal como pudemos obser

vá-lo, se limita, enquanto objeto de estudo sistemático, aos pou

cos exercícios de vocabulário sugeridos pelos livros didáticos.

Estes, privilegiam as normas léxicas do universo de discurso li-                           
terário; a.atividade de decodificação de -vocábulos e as relações

             
paradigmática . entre vocábulos de um mesmo domínio de experiência,

'               
parassinonímicas, que são exercitadas, como sinonímicas. Submeti

do a este tipo de ensino, o aluno, muito provavelmente, desenvo_l

verá e ampliará o'seu conjunto1vocabulário passivo num'só univer

so-de discurso, o que lhe reduz a^possibilidade de compreensão

consciente das’outras-normas, léxicas dei outros universos de dis-

curso-que^o atingem* conn maior -intensidadé, como o publicitário, o

burocrático, o jornalístico, o tecnológico,. o; político,'para citar

sõ os verbais não literários. Submetido; ainda, a um-tipo de pro

cedimento que o coloca invariavelmente-na posição de receptor-de

codificador,' ò aluno, muito provavelmente,, ampliará e desenvolve

rã somente a sua>competência lexical de decodificação,; o que não

lhe garante a possibilidade der interagir, lingüisticamente, em

igualdade de condições, com outros sujeitos que sejam ^'competen

tes*codificadores. Por fim', o aluno pode adquirir uma falsa per

cepção do seu próprio processo de aquisição'de competência lexi

cal: a ênfase dada às relações ’'sinonímicas1’ entre as- . unidades

lexicais pode ^levá-lo a acreditar que a simples armazenagem de

vocábulos mais, ou menos.equivalentes quanto ao'sentido, o. torna

um hábil enunciador de codificação. ■ "          
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1.2 A aprendizagem do Léxico. O desempenho vocabular dos alu-

nos-sujeitos das três escolas selecionadas.

1.2.1 As lexias lexicais' atualizadas nas redações dos alu

nos-sujeitos das três escólas, quanto ao grau de in

tegração vocabular.

  

   Os modelos de POTTIER ,e de BARBOSA, que nos servi

ram de subsídio para a segmentação do corpus em unidades lexi

cais, prevêem quatro categorias de lexias, conforme a natureza e

o número de elementos que entram em sua Combinatória, e não ape

nas. três, como o fizemos. Distinguem, os autores, as lexias — se

jam lexicais ou gramaticais.- simples, compostas, complexas e
textuais. BARBOSA, em seu Língua e Discurso 15 enumera exaustiva^

mente os critérios teóricos de que ,se valeu para a determinação

das quatro categorias. Um deles ê o grau de cristalização dos di

ferentes elementos que se associam para constituir uma só unida

de .lexical: as lexias, cujos componentes estão fortemente inte

grados e jã consagrados pela comunidade dos falantes, seriam com

postas; aquelas cujos componentes estão em vias de integração, se

riam complexas; jã as.lexias, também j.á consagradas em combinatõ

rias fixas, que se constituem de enunciados inteiros, são textuais.

As lexias simples são aquelas que coincidem com os limites danos

sa experiência intuitiva de "palavra". Ao aplicar este modelo na

análise e classificação das lexias lexicais que arrolamos, a par

tir da primeira segmentação que efetuamos sobre as redações dos

alunos das três escolas selecionadas, encontramos várias dificul^

dades ao julgar o grau de integração e de solidificação de lexias

formadas de mais de uma base lexêmica, uma das condições para

(15) p. 363 e seg.
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distinguirmos as lexias lexicais compostas das complexas. Atr_i

  buímos essas dificuldades, sobretudo, a própria natureza dinâmi

ca do sub-sistema lexical: nas palavras de BARBOSA 16, "o léxi

co é um conjunto de elementos efetivos como também um potencial,

um conjunto de virtualidades, que podem enriquecer e mudar cons

tantemente esse inventário. ". Assim sendo, ao executar o levanta

mento das lexias atualizadas nos textos de nossos informantes,

optamos por àgrupar todas aquelas que apresentassem alguma conso

lidação morfó-sintático-semântica e uma semia decorrente do pro-.

(16) op. cit. s p. 362

I

duto sêmico dos seus vários componentes — fossem combinatóriasI
já consagradas, fortemente cristalizadas, fossem combinatórias

não tão consagradas, a ponto de- causar dúvidas no momento da seg
i

mentação — sob a categoria genérica de "complexas". A partirdes

sas consideraçõesve dos critérios e procedimentos que descreve
mos no capítulo anterior (Cf. Cap. IV, § 1.1.1), chegamos ã ela

boração do seguinte modelo de estruturação das lexias lexicais —

ainda que bastante provisório, dado que é muito menos exaustivo

do que o proposto por-BARBOSA, mas que acreditamos ter servido .,
de forma coerente, aos objetivos que nortearam nossa análise.•

   

QUADRO V —►



À QUAÉRO V — Modelo de descrição das lexias
lexicais pelo grau de integração vocabular,

utilizado neste trabalho.

LEXIAS LEXICAIS

CRITÉRIOS*''

TIPO
/

      SIMPLES                  COMPLEXAS        TEXTUAIS

1. TIPOS. DE

VOCÁBULOS íl,g}
U,g}

í (l,g) ; (l.g) .. .1

1 SN + SV J

2. REFERENTE
objeto
processo
atributo

objeto
processo
atributo

contexto
situacional

3. ESTÁGIO DE
CRISTALI

ZAÇÃO
o© oo <® <9 © *

COMBINATÓRIA VARIÁVEL COMBINATÓRIA
LIVRE CONSAGRADA

Identificamos, dessa maneira, nas redações dos alu

nos-sujeitos, 879 vocábulos lexicais 17 atualizados a partir de

modelos lexicais simples— 91,9% do total de vocábulos que cons

tituíram o corpus — 69 complexos — 7,2% do total — e, ape

nas, 11 textuais — menos .de 1% do total.

(1?) Na acepção de modelo de universo de discurso, nível de abstração em que
efetuamos a taxionomia das unidades lexicais.

QUADRO VI



À QUADRO VI — Distribuição dos vocábulos lexi
cais das redações dos alunos-sujeitos das três 
escolas, pelo grau de integração vocabular.

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 T

SIMPLES
Qt 403 261 215 879
«7 /o 89,1 91,6 96,8 100

COMPLEXAS -Qí-Í 44 19 6

% 9,7 6,6 2,7 100

TEXTUAIS
Qt 5 5 1 11

z 1,1 1,7 0,4 100

Os alunos das três escolas atualizaram em seus tex

tos quase que somente os modelos de construção lexical constituí, 

dos de apenas uma base lexêmica, que se referem a objetos, pro

cessos ou atributos de objetos/processos: 89,1% dos vocábulos le 

xicals identificados nas redações dos alunos da Escola 1; 91,6% 

dos identificados nas redações dos alunos da Escola 2 e 96,8%dos 

identificados nas redações dos alunos da Escola 3 são simples e 

correspondem a unidades lexicais efetivas, disponíveis em siste

ma como modelos já anteriormente construídos.

Dentre os vocábulos que identificamos como complexos, 

pudemos observar:
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à). Combinatórias fòrtemente integradas, consagradas,

disponíveis em língua como modelos efetivos, • já

anteriormente construídos, registrados, inclusive,
pelo dicionário.     

Ex.:

(1/020) »Era um Ótimo lugar para brincar de várias coisas co

  mo'/'esconde-esconde. "

               

(2/095) ". .. pensei que havia perdido a minha -carteira de

   -identidade voltei qpetó mesmo 'caminho".

(3/132) »E na beira-mar todos sentou se em volta dele para ou

    vir o que Jesus nos ensinava".

b) Combinatórias, em graus variáveis de integração,

disponíveis, enquanto tais, como normas de deter-

minados universos de discurso, rarámente registra  —
das pelo dicionário.

Ex.:

     .

(.1/001) »Quando meus pais acordaram fomos tomar café".

(2/098) "Era um* homem vestido de calça jeans..."

                          

(3/128) "Jesus afastou-se um pouco da praia para que todos

mundo ouvise e prestace a atenção no que ele fala-

va".



íc) Combinatórias, em graus variáveis de integração,

criadas pelo aluno, no seu texto, a partir das pos^

sibilidades que lhe oferece p sistema. Em geral, o

aluno combina.duas bases lexêmicas para represen

tar um novo referente da sua experiência.

Ex. :

(1/023) "...vou brincar com meus amigos no grande espaso de

área livre, se eles podem vou a casa deles".

(2/081) "...eles dizeram que estava atraz de um fugitivo cori

para minha casa.. . "

(3/123) ”... a terra árida são as pessoas de má vontade (...)

e a terra fértil são as pessoas de boa vontade".

Identificamos, ainda, algumas poucas realizações de

lexias textuais, todas elas consagradas a nível de certos univer

sos de discurso.

Ex.:

(.1/004) "Vou contar a vocês, uma história que aconteceu a mui

to tempo atrás num lindo domingo de céu azul”.

 
Até onde pudemos perceber, os únicos casos de a tua li/

zaçao de lexias não previstas como modelos efetivos, anteriormen

te construídos, disponíveis, enquanto tais, em sistema, se deu

entre as complexas e, sobretudo, entre os alunos da ;Escola 1:



"área-livre" (1/023); "brincar de estilingue" (1/012); "coman

dante de bordo" (1/019); "Ônibus particular" (1/001); todas for

madas a partir dos modelos de construção previstos em língua. Do 

ponto de vista da sua estruturação vocabular, todas as lexias sim 

pies e textuais que observamos foram atualizadas tais como pre
visto em língua.

Gostaríamos, ainda, a este ponto do trab'alho, de fa

zer uma observação a respeito da alta freqüência dos vocábulos 

simples. 0 grande número de vocábulos atualizados a partir de mo 

delos de lexias construídos a partir de uma só base lexêmica, po 

deria ser indício, em princípio, de um alto grau de autonomia sin 

tagmãtica na atualização deste vocabulário, já que a combinató

ria livre ê uma das suas características. Poder-se-ia interpre

tar, num primeiro momento, que o alunado das três escolas, de ma 

neira geral, atualizou as lexias do seu inventário lexical em se 

qfiências discursivas originais, por eles mesmos elaboradas. 0 

confronto destes números com os demais dados que obtivemos pela 

análise e descrição dos outros aspectos que abordamos, nos leva

rão, no entanto, a nuançar estes primeiros resultados, pelo me

nos em uma das escolas.

1.2.2 As lexias atualizadas nas redações dos alunos-sujei

tos das três escolas, quanto ao comportamento sêmio- 

-tãxico.

0 primeiro dado que nos chamou a atenção, ao obser- 
I

var o. número de vocábulos atualizadbs nas redações dos alunos das 

três escolas, quanto à classe sêmio-táxica, é a baixa freqüência
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dos vocábulos adjetivais e, mesmo, dos adjetivos-ocorrência, em 

relação à freqüência dos vocábulos das outras duas classes.

A QUADRO VII — Distribuição dos vocábulos 
lexicais das redações dos alunos-sujeitos 
das três escolas, pelo comportamento 
sêmio-tãxico.

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3 rp X8

Substantivos
Qt 226 134 87 447

% 50,0 47,0 39,2 * 47,1

Adjetivos
Qt 73 34 43 150

% 16,1 11,9 19,3 15,8

Verbos
Qt . 148 112 91 351

% 32,7 39,3 22,2 37,0

Total de vocábulos 
por escola 452/100% 285/100% 222/100% 948/100%

Identificamos, nos textos dos alunos da Escola 1, 149 

adjetivos-ocorrência, correspondentes a 73 vocábulos-adjetivais,- 

nos textos dos alunos da Escola 2, 43 adjetivos-ocorrência, cor-

(.18) Este total excluí os vocábulos textuais.



respondentes a 34 vocábulos-adjetivais e, nos textos dos alunos 
da Escola 3, 124 ocorrências de 43 vocábulos adjetivais.

Parece-nos, até certo ponto, natural, que a freqüên- 
cia de substantivos e/ou de verbos em um texto seja, de forma 
constante, relativamente maior do que a dos adjetivos, já que os 
enunciados frásticos, em português, se organizam em torno da re
lação sintagmática (F2), [.SN + sv] , — sintagma nominal e sintag
ma verbal —, cujos núcleos são constituídos, sempre, por uma 
lexia lexical, de natureza substantivai, para o primeiro e de na 
tureza verbal, para o segundo. A defasagem entre a freqdência dos 
substantivos e verbos, de um lado, e dos adjetivos, de outro, nos 
parece significativa, na medida em que pode caracterizar, sob es 
te aspecto, parte do estilo do desempenho vocabular desses alunos. 
Poderíamos levantar a hipótese de que o alunado das três escolas 
possui um inventário individual muito pequeno das lexias disponí_ 
veis, em língua, como modelos de adjetivos construídos, ou então, 
o que nos parece mais provável, dado os outros elementos de que 
dispomos para a descrição e interpretação destes dados, no pro
cesso de avaliação, apreciação e qualificação dos dados e fatos 
da sua experiência, bem como dos processos que se desencadeiam en
tre eles, este alunado, em seu conjunto^ se vale de outros ins
trumentos que não o do adjetivo de língua. Acreditamos que o pro 
cesso de adjetivação se efetua, preferencialmente, a partir de 
procedimentos sintagmãticos frásticos e transfrásticos, através 
de transferências categoriais de elementos de outras classes sin 
táticas para a dos adjetivos, sejam transferências previstas em 
língua, ou elaboradas em discurso. 19

(13) No levantamento dos dados lexicais que constituiram nosso corpus não con 
sideramos a função 2 (F2), de onde não podermos fundamentar nossa inter
pretação também do ponto de vista quantitativo. No entanto, ainda que de 
forma, não exaustiva, pudemos identificar, no corpus 127 ocorrências de 
vocábulos substantivais que se comportam, na cadeia sintagmática como ad 
jetivos. Este numero não inclui outras possibilidades de adjetivação pos_ 
siveis e nem mesmo a adjetivação indireta (a função atributo, incidente 
sobre uma base substantivai).



1.2.3 A extensão vocabular e a extensão textual dos textos

dos alunos-sujeitos das três escolas. Aspectos quan-

■ titativos.

Os textos dos alunos-sujeitos da Escola 3 são os que

apresentam a menor extensão vocabular: no conjunto, atualizam,

apenas, 222 vocábulos lexicais, contra 285 vocábulos lexicais da

Escola 2 e 452 vocábulos lexicais da Escola 1. Sao também aque

les que apresentam a maior extensão textual; computamos, nas re

dações da Escola 3, 1079 palavras-ocorrências, contra 632 nas re

dações da Escola 2 e 934 nas redações da Escola 1.

A relação extensão vocabular/extensão textual (V/N)

das redações da Escola 3 ê a que atinge o menor índice da escala
proposta por^ MULLER 20, 0,2 (V/N = 0,2); contra 0,45 (V/N = 0,45)

da Escola 2 e 0,48 (V/N = 0,48) da Escola 1.

(20) Initiation á la statistique linguiçtique... p.258 e seg. e BARBOSA, M. A.
Anotaçoes de aula. Curso de Lexicologia. FFLCH-USR, 1985.

  

Comparativamente, o conjunto vocabulário dos textos

dos alunos-sujeitos da Escola 3 ê, do ponto de vista quantltatl-

vo, o "menos rico".,^ no sentido que lhe atribui o autor: para ca

da vocábulo, repete-se um grande número de palavras-ocorrência.

Essas proporções indicam, também, que o alunado da Escola 3 cod_i

fica o universo das suas experiências através de um número rela

tivamente menor de vocábulos, em comparação ao modo como o fazem

os alunos das outras duas escolas, o que pode ser indício de um

inventário léxico menor, e, sob este aspecto, "menos rico"# o



que levaria estes»alunos a encontrar, com maior facilidade e fre
qüência, soluções sintagmáticas na codificação lingüística das
suas idéias e experiências e explicaria a defasagem entre o núme
ro de vocábulos que selecionam, do seu banco de memória, e o
número de palavras que manifestam em seu texto. A extensão sin-
tagmãtica textual, supriria, por hipótese, uma eventual carência
de vocábulos mais específicos, que lhes permitiriam um -desempe
nho vocabular ^"mais rico" no domínio de experiência sugerido pe
lo tema que lhes propôs seu professor.

À QUADRO VIII — A extensão vocabular (V) e
a extensão textual (N) do conjunto das re
dações dos alunos-sujeitos das três esco
las, por classe sêmio-táxica.21  

(21) Estão aqui computados semente os vocábulos lexicais* conforme as delimi
tações que efetuamos neste trabalho.

(22) Estes números correspondem aos vocábulos equivalentes às lexias textuais.

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3

Substantivos V 226 134 87

N 445 299 496

Adjetivos
V 73 34 43 \

N 149 43 124

Verbos
V 148 112 91

N ■ 335 284 450

___ 22
V 5 5 1

N 5 6 9

Total
V 452 285 222

N 934 632 1079

Medida da "ri
queza" vocabular V/N 0,48 0,45 0,20
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A reláção V/N encontrada nos textos dos alunos da Es

cola 1 e 2, embora indiquem um desempenho vocabular mais satisfa

tório, do ponto de vista quantitativo, significa que metade dos

vocábulos atualizados por este alunado se repete em seus textos,

o que, em princípio, não permite uma avaliação mais precisa so

bre a eventual "riqueza” do seu inventário lexical. Além disso, es^
tes números, embora reflitam, parcialmente, o desempenho vocabu

lar insatisfatório dos alunos-sujeitòs da Escola 3, se comparado

ao desempenho dos alunos das outras duas escolas, devem, a nos

so ver, ser relativizados. 0 professor da Escola 2, por exemplo,

recomendou aos seus alunos que desenvolvessem o tema da redação

em "no máximo, 15 linhas", o que pré-determinou a extensão tex

tual das redações. Além disso, e preciso lembrar que o texto-es

tímulo da Escola 3 se insere, ao nível enunciado, no UD religio

so/ onde são freqtientes e normais 23 as retomadas de vocábulos já

(23) Entenda-se norma, neste contexto, como conjunto de características co
muns e constantes.

ocorrentes como instrumento de coesão textual, fator que pode ter

influenciado a elaboração das redações e mascarar, assim, a rela

ção V/N enquanto medidora de "riqueza" vocabular, já que as fun

ções de "substituição" e "relação sintática" passam a ser exerci

das por um vocábulo lexical, e não por um "substituto" ou "rela-

tor".

Antes, portanto, de qualquer avaliação e julgainento

sobre a eventual "riqueza" ou "pobreza" de desempenho vocabular

  desses alunos, será preciso examinar, correlativamente, os res
pectivos conjuntos-vocabulários atualizados pelos alunos das três

escolas, sob os outros aspectos e perspectivas a partir dos quais

efetuamos nossa tarefa de análise.
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Propomo-nos, nas páginas que se seg       examinar

os conjuntos-vocabulários atualizados pelos alunos-sujeitos dos

três grupos sócio-econômico-culturais, que constituíram nossa amos

tra, e as respectivas palavras-ocorrência que são corresponden

tes a estes conjuntos-vocabulários, enquanto unidades lexicais ma

nifestadas em discurso, do ponto de vista dos procedimentos lin

guístico-pedagógicos, bem como das estratégias, técnicas e méto

dos de ensino de léxico utilizados pelos seus respectivos profes;

sores, ou então, propostos pelos respectivos manuais didáticos.

Analisamos, em primeiro lugar, o conjunto — vocabulá

rio das redações dos alunos-sujeitos das três escolas, do ponto

de vista transfrástico. Desta primeira análise, resultou uma me

dida referente ao grau de ampliação que a mensagem que lhes foi

proposta pelo texto-estímulo sofreu nos .textos de cada alunado.

Analisamos, em segundo lugar, o conjunto-vocabulário

que os alunos-sujeitos das três escolas recuperaram dos respecti

VOS textos-estímulos — O sub-conjunto-vocabulário co-ocorrente —

do ponto de vista da sua substância de conteúdo. Desta segunda

analise, resultou uma medida referente ao grau de alteração se

mântica que cada vocábulo recuperado do texto sofreu nos ;textos

de cada alunado.

Analisamos, por fim, todas as palavras-ocorrência re

lativas aos vocábulos lexicais das redações dos .alunos-sujeitos

das três escolas — tanto aquelas referentes ao sub-conjunto-vo

cabulário co-ocorrente, quanto aquelas referentes ao sub-conjun

to-vocabulário não co-ocorrente — do ponto de vista da sua com

binatória frástica. Desta análise, resultou uma medida referente



   

ao grau de autonomia sintagmãtica e frãstica com que cada vocãbu

lo foi atualizado nos textos de cada grupo de alunos.

A correlação destes resultados nos permitiu traçar

um perfil do desempenho vocabular de cada.alunado em relação a

determinados procedimentos de aquisição e ampliação de competên-/
cia lexical, no discurso pedagógico.

 

1.2.4 0 processo de enunciação de decodificáção e de codi

ficação .

1.2.4.1 0 grau de autonomia em relação ã mensagem

proposta pelo texto-estímulo — as visões

de mundo

Do ponto de vista do tema que lhes propuse

ram èeús professores e a partir do qual elaboraram suas redações,

a quase totalidade dos alunos das três escolas mostrou-se capaz,

ainda que em graus variáveis de adequação, de produzir textos com

patíveis às delimitações sugeridas. Observe-se o seguinte quadro:

QUADRO IX —*

Admin

Admin
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I
À QUADRO IX — Distribuição das■ reda

ções dos alunos-sujeitos das três-
escolas, por grau de adequação temá
tica.

Desenvolv. o
tema propos
to total ou
parcialmente

Desviaram-se
do tema pro
posto T

Escola 1
Qt 18 5 23

______
z 78,3 21,7 ioo

Escola 2
Qt ' 22 1 23

z 95,6 4,4 100

Escola 3
Qt

- -.-----

23 o 23

Z 100,0 0 100

0 fato de os alunos da Escola 3 terem, na sua totaliMM
dade, redigido conforme a proposta que lhes fez seu professor,

não implica'?-que seu desempenho lingüístico de maneira geral e,

em especial, o seu desempenho vocabular, tenha sido mais sa-tisfa

tôrio do que o dos alunos das outras duas escolas. Pelo contrá

rio, nossas observações, a este respeito, caminharão na propor

ção inversa aos graus, de adequação que se apresentam neste qua

dro. Contextualizados, estes dados assumirão outras dimensões.

Se, no seu conjunto, os alunos das três escolas con-;

seguiram situar seus textos dentro dos limites do tema proposto
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pelos seus respectivos professores, a maneira como cada um o fez, 

enquanto grupo,, foi bastante diferente. As diferenças de desempe 

nho lingüístico, mais especificamente, de desempenho vocabular 

que observamos nos textos destas crianças e que marcam seu esti

lo e sua visão de mundo, enquanto indivíduos operantes em um mi

cro-universo sócio-lingliístico-cultural, está ná capacidade, .maior 

ou menor, que cada grupo demonstrou de reelaborar o universo das 

suas experiências a partir de uma nova experiência, como a leitu •' 

ra e interpretação de um texto, em sala de aula. Em outras pala

vras, o desempenho de cada alunado se distinguira a partir do ti 

po de processo de enunciação de codificação que foram capazes de 

efetuar e que se presentifica, parcialmente, em seus discursos, 

:nas lexias da classe das designações que atualizaram e, a partir 

do tipo de processo de enunciação de decodificação que efetuaram, 

conforme os procedimentos lingtiístico-pedagÕgicos e as técnicas 

e métodos de ensino de Léxico a que foram submetidos.

Do confronto entre o conjunto-vocabulário do texto- 

estímulo do Manual 1 e o conjunto-vocabulário dos textos dos alunos 

Escola 1,confronto este realizado, em primeiro lugar, a nível 

transfrástico — intra-textual e inter-textual — observamos que 

todos estes alunos (aí inclusos aqueles que consideramos terem 

se "desviado" da proposta específica da redação que lhes propôs 

seu professor) foram capazes de ampliar, ainda que parcialmente, 

a mensagem que leram. A ampliação se deu na medida em que este 

alunado desenvolveu o tema que lhes foi proposto em outros domí

nios de experiência que não apenas os do texto-estímulo: a praia, 

o campo, a sua realidade urbana; e, sobretudo, na medida em que 

o fizeram, grande parte das vezes, propondo, em seus discursos, 

situações que, certamente, nunca vivenciaram, mas que foram capa
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Izes de imaginar ou de inventar. Este fato favoreceu a reelabora- 

ção da sua visão de mundo, enquanto grupo, -dado que os vocábulos 

que se atualizaram em seus textos foram reestruturados, do ponto 

de vista da sua substância de conteúdo, para dar conta dos dados 

e fatos que fantasiaram. Confira-se, a este respeito, a descri
ção da substância semântica dos sememas dos vocábulos que recupe 

raram do texto-estímulo, ampliando-os (Cap. IV, Quadro XV). O vo 

cabulo janela, por exemplo, se atualiza não apenas como ”a aber
tura na parede de uma casa, por onde se pode ver o lado de fora” 

como sugere o texto-estímulo ou o tema que lhes propôs seu pro

fessor. NO conjunto dos textos dos alunos, o vocábulo janela se 

acresce dos semas /por onde entra luz/ e '/por onde se pode sair/: 

sair da "realidade”, da rotina, das obrigações, dos problemas, do 

espaço e tempo vividos, etc. .

0 vocábulo ê, pois, semanticamente remotivado, reves^ 

te-se de novos traços conotativos. Este procedimento, que obser

vamos, sobretudo, nos textos dos alunos da Escola 1, se revelou 

um eficiente mecanismo de enriquecimento do inventâiro lexical 

deste alunado, mais freqüente do que aquele resultante da reestru 

turação das unidades lexicais pela alteração da sua estrutura vo 

cabular ou das eventuais transferencias do seu comportamento sê- 

mio-tãxico, a sua forma de conteúdo.

No entanto, se este alunado ampliou, do ponto de vis 

ta temático, a mensagem que decodificou e, ao redigir, o fez a 

partir de esquemas narrativos e discursivos originais em relação 

ao texto que leu, reiterou, enquanto grupo, a visão do mundo oti 

mista, subjacente em estrutura profunda, deste mesmo texto, vi

são esta que lhes foi, inclusive, sugerida pelos exercícios de 
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compreensão e interpretação de texto do manual didático. Em qua

se todas as redações (é preciso apontar como exceção a redação 

1/016, transcrita no Cap. IV, pág. 191) — os vocábulos lexi

cais se atualizaram com semas [+ positivos] , o que reflete a vi

são otimista e cor de rosa que têm do mundo, ou que propõem ter, 

em seu discurso enquanto grupo, de um mundo que parece a eles, na 

súa visão infantil, feliz. Observem-se, por exemplo, os vocábu

los que fazem parte do domínio de experiência "urbano". Na atua

lização do vocábulo cidade, por exemplo, são enfatizados os se

mas (grande espaço urbano, onde se agrupam pessoas, onde há mui

tos edifícios e, em geral muito movimentada e bela}. Observe-se, 

também, a visão que propõem de si mesmos neste mundo, através, por 
exemplo, dos semas enfatizados em seus textos, na atualização do 

vocábulo criança: {ser humano, de pouca idade, de tamanho peque

no e que gosta de brincar e de rir} (Cf. Cap. IV, quadro XV).

Do mesmo confronto entre os conjuntos-vocabulários 

atualizados no texto-estímulo e nos textos dos alunos da Escola 

2, observamos que, a nível transfrastico,o alunado desta escola 

também transferiu a mensagem do texto que decodificou e que lhes 
serviu de estímulo para redigir, para outros domínios de experiên 

cia, relativos à sua experiência pessoal, anterior (73,9% das re 

dações). Ã diferença, .no entanto, dos alunos da Escola 1, estes 

sujeitos se limitaram a atualizar vocábulos relativos exclusiva

mente ao micro-universo urbano em que realmente vivem. Ao contra 

rio das crianças da Escola 1, estas crianças não manipularam ou

tros espaços vividos, em tempos diferentes, ou imaginados a par

tir das suas experiências cotidianas. Propuseram, exatamente den 

tro do mesmo esquema actancial do texto-estímulo, situações pe

las quais habitualmente passam e, a partir de cujos domínios de 
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experiência atualizaram vocábulos, pudemos inferir a sua visão 

de mundo e a visão de si mesmos neste mundo, tal como nos são pro 

postas, pelo conjunto dos seus discursos.

A visão que estas crianças têm, enquanto grupo, do 

seu universo urbano e bem diferente daquela manifestada pelo alu 

nado da Escola 1. 60,9% das crianças da Escola 2 atualizaram vo

cábulos relativos ao sub-domínio de experiência "violência". Na 

perspectiva destas crianças, o mundo adulto, exterior à proteção 

de suas casas (vocábulo, aliás, atualizado com o sema [+ prote

ção] em quase todas as suas ocorrências) ê ameaçador. Ao contra
rio das crianças da Escola .1, que se projetam, ^para fora],de suas 

janelas, para sonhar, as crianças da Escola 2 se introjetam, ^pa 

ra dentro], de suas casas, amedrontadas. Evidentemente, poder-se- 

-ia pensar que os temas que lhes propuseram seus professores, ou 

a mensagem veiculada pelo texto que lhes serviu de estímulo para 

redigirem os teria induzido a estas isotopias. No entanto, ao de 

senvolverem seus textos, o alunado de ambas as escolas o fez em 

domínios de experiência específicos, relativos ao universo das 

suas experiências e não apenas ao dos textos que leram.

O mundo adulto ê, para as crianças da Escola 2, hos

til, e, situações como assaltos, brigas e desastres, corriquei

ras. Observe-se, a este respeito, o conjunto-vocabulário relati

vo ao domínio de experiência "violência" (V. Cap., IV, quadro XXI). 

A figura do policial ê, para elas, equivalente à do super-herõi que, 

tal e qual nos seriados de TV, luta, persegue, prende bandidos, 

garante a ordem social e,ao lado dos pais, as protege.

Se, do ponto de vista do conjunto-vocabulário que se

manifesta em seus textos, estas crianças demonstraram ser capa
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zes de ampliar e transferir a mensagem que codificaram para doiní 

nios relativos aos universos das suas experiências lindividuais, 

do ponto de vista da ■ organização sintãxica, transfrãstica, tal 

não aconteceu. Jã tivemos oportunidade de assinalar que todas as 

redações dos alunos desta escola repetem, invariavelmente, o es

quema actancial (Cf. Cap. IV, § 2.2.3) proposto pelo texto-estí

mulo e a sua organização semântica de superfície, a sintaxe dis

cursiva.

Foi dentre os textos dos alunos da Escola 3 que en

contramos os mais altos índices de reiteração de estruturas se

mânticas, em relação ao texto que decodificaram, em todos os ní

veis: da organização semântica profunda, relativa à visão de mun 

do, ãs isotopias que operam a seleção sêmica dos sememas em dire 

ção à superfície e à manifestação textual das lexias, jã à nível 

de texto, de que trataremos no sub-capítulo que se segue. A ní

vel transfrãstico, 91,3% destes alunos reiteraram, nos seus dis

cursos, a situação enunciada pelos textos que leram e/ou pelos 

exercícios de interpretação de texto do Manual 3 (V. anexo 5.c). 

Apenas duas crianças transferiram a situação que lhes foi propos 

ta pelo texto-estímulo para dados da sua experiência individual, 

mas, mesmo assim, de forma bastante superficial, na medida em que 
esta transferência se opera a nível, de lexia, de manifestação, 

portanto, em que os semas com que. se atualizaram os vocábulos "Je 

eus" e "professor" são também aqueles com que se atualizaram os 

vocábulos "mãe" ou "pais", únicos casos de ampliação que observa 

mos (Cf. Cap. IV, § 2.2.6.2). O alunado desta escola reitera, en 

quanto norma discursiva, que caracteriza seu desempenho enquanto 

grupo, a visão de mundo subjacente ao texto que leram, o esquema 

actancial, a estrutura discursiva b-conjunto-vocabulário e atê 
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as combinatórias sintagmáticas entre os vocábulos do texto. Não 

pudemos identificar, pois, qual a visão de mundo do universo es

pecífico destas crianças, já que o discurso que produziram e os 

conjunto-vocabulários relativos aos diferentes domínios de expe

riência que aí pudemos observar, não é o seu, mas aquele que lhes 

foi proposto. As poucas vezes em que este alunado se afastou do 

texto foi para emitir juízos de valor sobre ele, ou melhor, para 

revelar seu grau de adesão às suas proposições e à visão que seu 

autor e/ou o discurso pedagógico a que foi submetido lhe impri

miu. Confira-se, a este respeito, a alta freqüência dos vocábu
los bom e importante que incidem sobre o vocábulo parábola,sendo 

este o mais empregado no conjunto das redações (V. Cap. IV, qua

dro XXXVI). Este alunado tomou o texto que decodificou, não como 
estímulo, niàs como modelo desejável de desempenho lingüístico.

À QUADRO XX — Distribuição das reda- . 
ções dos alunos -sujeitos das três 
escolas, pelo grau de ampliação que 
efetuaram a partir da mensagem. que 
lhes foi proposta pelo texto-estímu
lo.

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3

Reiteração
Qt 0 ' 4 21

Z 0 17,4 91,3

Ampllaçao 
Parcial

Qt 23 19 2

Z 100 82,6 8,7
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1.2.4.2 O vocabulário co-ocorrente, comum às reda

ções dos alunos e aos respectivos textos-es

tímulos

  Os resultados a que chegamos através da anã
lise da substância semântica do sub-conjunto-vocabulârio co-ocor

rente, ou seja, daquele que ê comum aos textos dos alunos-sujei

tos de cada escola e aos textos que lhes serviram de estímulo pa

ra redigir, são compatíveis aos resultados que expusemos no sub-

-capltulo anterior.

Os alunos da Escola 1, cujo desempenho voca

bular pareceu, a nós, o mais produtivo, na medida em que conse

guiram, a partir dos elementos propostos no texto que leram, ree-
laborar, ainda que parcialmente, tanto os dados da sua experiên

cia, quanto os dados propostos pelo texto que decodificaram, tam

bém foram aqueles que, ao recuperar vocábulos do texto-estímulo,

O fizeram com o maior grau de autonomia semântica. Estes .alunos

retomaram, nas.suas redações, quase a metade dos vocábulos lexi

cais do texto-estímulo (.48,5% do total de vocábulos do texto-es

tímulo) de forma igualmente produtiva. No processo de recupera-

ção destes vocábulos, -este alunado conservou, em parte, os semas

atualizados no texto-estímulo e, em parte, os modificou, parcial

ou quase que totalmente, nos seus próprios textos, o que reflete

a produtividade do seu discurso, enquanto grupo, também a nível

de desempenho vocabular frãstico.

O conjunto-vocabulário que este alunado re

cuperou do texto-estímulo com o mesmo valor semântico (10 verbos;

7 substantivos e 3 adjetivos), reiterativos, portanto, do ponto
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de vista da intersecção semêmica, não foi trabalhado pelos exer

cícios de vocabulário do Manual 1. Aliás, os vocábulos que foram 

objeto específico de exercitação pelo manual; "idioma", "arabes

cos", "estiagem", "rega" (substantivo) e "aspersão" não ocorre-, 

ram sequer uma vez nos textos destes alunos. Com exceção destes 

20 vocábulos, que representam apenas 36,3% do total de vocábulos 

que este alunado retomou do texto e 0,4% do total de vocábulos que 

atualizaram, no conjunto das redações, todos os outros vocábulos 

co-ocorrentes sofreram alterações de vários tipos nos seus seme- 

mas. (V. adiante Quadro XXI).

Quanto ao alunado da Escola 2, 66,6% dos vocábulos le 

xicais atualizados no texto que lhes serviu de estímulo para re

digir também ocorreram nos seus próprios textos e,a maior par- 
i 

te, com a mesma substância de conteúdo e ênfase nos mesmos^ se- 

mas. Dado que o texto-estímulo foi proposto pelo professor e não 

consta do Manual 2, o único exercício de vocabulário que pudemos 

observar foi o que encontramos, casualmente, no caderno de um dos 

nossos informantes desta escola (V. Cap. IV, nota n9 28). Este 

exercício solicitava aos alunos que elaborassem frases com os vo 

cábulos: "diário", "consultório", "pônei" e "bênção". Destes, só 

ocorrem nos textos do alunado desta escola "consultório" (1 ocor 

rência) e "benção" (4 ocorrências e, mesmo assim, em combinató

ria fixa, tal e qual no texto-estímulo, a "bênção de São Francis 

co de Assis"). Os outros vocábulos que este alunado recuperou do 

texto-estímulo e atualizou em outros domínios de experiência são 

vocábulos.bastante pouco específicos, capazes de figurar, por si 

mesmos, dada a pouca especificidade de seus semas, em um grande 
número de contextos.
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A análise semântica do conjunto-vocabulário co-ocor

rente, comum ãs redações dos alunos Escola 3 e ao texto-estímulo 

do Manual 3, a nível frástico, nos conduziu a resultados compatí 

veis aos obtidos pela análise efetuada anteriormente, a nível 

transfrástico.

Todos os vocábulos lexicais do texto-estímulo e dos 

exercícios de vocabulário que o acompanham também ocorreram nos 

textos dos alunos desta Escola e, com o mesmo valor semântico. So 

mente três deles, os muito pouco específicos, foram atualizados, 

eventualmente em outros domínios de experiência. Ao que tudo 

indica, este alunado não recuperou vocábulos do texto como ins

trumentos de reelaboração da sua experiência anterior, ou como 

novas maneiras de ver o mundo, que lhes são propostas, em sala 

de aula. Este alunado, simplesmente, crê na visão de mundo que 

lhe propõe o discurso pedagógico e o codifica da forma que lhe pa 

rece a mais adequada, ou seja, aquela que se lhe apresenta como 

a "boa" e "importante". Também ao nível dos recortes efetuados 

sobre a substância semântica, o vocabulário deste alunado não é 

o seu.

QUADRO XXI —*
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A QUADRO XXI — Distribuição dos vocá
bulos co-ocorrentes, comuns às reda
ções dos alunos das três escolas e 
aos respectivos textos-estímulos,con 
forme o grau de intersecção semêmica.

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3

Reiteração
Qt 20 30 43

Z 36,3 75,0 93 ,5

Reiteração

Parcial
Qt 8 4 —

7o 14,5 10,0 —

Nem Red.

Nem Ampl.

Qt 12 6 3

7o 21,9 15,0 6,5

Ampliação
Qt 11 — —

7o 20,0 — —

Redução
Qt. 4 — ••

7o 7,3 — —

Total
Qt 55 40 46

7o 100 100 100
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1.2.4.3 0 processo de contextualização língüística. 

As estratégias de preenchimento sintagmático

O número de palavras-ocorrência relativo ao 

conjunto—vocabulário que cada grupo de alunos recuperou dos res

pectivos textos-estímulos (o conjunto-vocabulário co-ocorrente)re 

presenta, para cada escola, as seguintes proporcionalidades em re 
lação ao seu número total de ocorrências: 26,4% do total de ocor-

• rências das redações da Escola 1; 2 3,7% do total ..de ocorrências 

das redações da Escola 2 e 58,9% do total de ocorrências das re

dações da Escola 3. 0 confronto entre os contextos frãsticos em 

que estas ocorrências se manifestaram nos textos dos alunos e os 

respectivos contextos em que foram atualizadas nos textos: que .lhes 

serviram de estimulo nos forneceu uma medida do grau de autonomia 

relativo ao .modelo de desempenho sintático que lhes foi apresenta 
do.

QUADRO XXII —*
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t
A QUADRO XXII — Distribuição das pala 

vras-ocorrência referentes ao conjun 

to-vocabulário co-ooorrente comum às 

redações dos alunos-sujeitos das três 

escolas e aos respectivos textos-es

tímulos, pelo grau de autonomia sin- 

tagmática.

ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3

Cópia
Qt 6 • 34 311

% 0,6 5,4 28,8

"Pares" de Qt 42 — —

Palavras % 4,5 —

Reelaboração Qt — 7 88

Parcial 9-V — 1,1 8,1

Rearranjos
Qt 13 14 74

% 1,4 2,2 6,8

Contextos 
Inéditos 
(Combinatórias 
livres)

Qt 186 95 165

% 19,9 15,0 15,2

Sub-Total 
de palavras 
(N)

Qt 247 150 638

% 26,4 23,7 58,9
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O que observamos, a partir dos dados descritos no 

quadro acima é, em primeiro lugar, o alto grau de dependência tam 

bem ao nível da combinatória sintagmática, do conjunto-vocabulário 

co-ocorrente, nos textos do alunado da Escola 3. Das 638 ocorrên 

cias referentes a este vocabulário, 473 (.74,1%) se atualizam, em 

diferentes graus de dependência, nos mesmos contextos frásticos 

qúe no texto que lhes serviu de estímulo. A tendência, mais acen 

tuada entre estes alunos, de recuperar vocábulos de textos que 

lhes são apresentados como modelos de desempenho lingüístico ade 

quado, inclusive nas mesmas combinatórias sintagmáticas efrásti- 

cas, também foi observada nas redações dos alunos das outras duas 

escolas, embora numa proporção bastante pequena, que não chega a 

caracterizá-los enquanto norma de desempenho vocabular.

w I

Estes resultados contextualizam, entre outros, os da 

dos que obtivemos.a partir da análise efetuada do conjunto-voca 

bulário co-ocorrente, do ponto de vista da intersecção semêmica. 

Grande número de vocábulos recuperados do texto-estímulo pelo alu 

nado da Escola 1 teve alterada, de forma produtiva, sua carga S£ 

mica, porque estes alunos os atualizaram em combinatórias real- 

mente livres, autônomas em relação às combinatórias efetuadas pe 

lo enuhciador do texto que leram, de onde o rearranjo dos seus se 

memas; o acréscimo, substituição, ou mesmo, redução de semas, de 

correntes dos novos contextos frásticos que elaboraram e reelabo 

raram, em ^ãeus joróprios discursos. Diametralmente oposto, foi o 

processo de codificação vocabular realizado pelo alunado da Esco 

la 3. A retomada de vocábulos do texto, na sua quase absoluta maio 

ria, com o mesmo valor semântico, com ênfase sobre os mesmos se

mas, se explica, certamente, pelo fato de que foram atualizados, 

nas redações, nos mesmos contextos frásticos, de onde a quase ine
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xistência de acréscimo de semas contextuais. 0 contexto ;em que

ocorreram é, afinal, o mesmo.

Estas tendências se acentuam e se definem nitidamen^ 

te se observarmos, ainda do ponto de vista do contexto frástico 

em que foram atualizados nas redações de cada alunado, as pala- /
vras do conjunto-voçabúlãrio não co-ocorrente, ou seja, daquele 

que o aluno não recuperou do texto, mas atualizou, a partir da 

sua competência lexical, resultante de todos os discursos que jã 

ouviu ou leu e de todos os que jã produziu, enquanto indivíduo 

operante em uma comunidade sócio-lingüístico-cultural.

QUADRO XXIII —►
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A QUADRO XXIII — Distribuição das palavras-

-ocorrência referentes ao conjunto-vocabu

lário não co-ocorrente, específicos às re

dações dos alunos-sujeitos das três esco

las, pelo grau de autonomia sintagmática24

(24) 0 parâmetro desta análise continuam sendo os contextos frásticos dos
respectivos textos-estímulos.

ESCOLA 1 -ESCOLA 2 ESCOLA 3

ParassínÔnimos em

Contextos

Iguais

Qt 0 8 25

Z 0 - 1,3 2,3

ParassínÔnimos

em Contextos Par

cialmente Elabo

rados .

Qt 0 0 , 12

7> 0 0 1,1

Paráfrases
Qt 0 14 50

7. 0 2,2 4,6

Contextos

Inéditos

(combinatória

livre)

Qt 687 460 354

% 73,6 72,8 32,8

Sub-Total de

Palavras (N)

Qt 687 482 441

7 73,6 76,3 ‘ 40,8 '
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No quê diz respeito ao conjunto-vocabulário que atua

lizaram, a partir da sua competência lexical, anterior à leitura

do texto-estímulo e anterior, ainda, aos procedimentos lingüístjl

co-pedagõgicos e às técnicas e métodos de ensino de Léxico a que

foram submetidos, foi também dentre os alunos da Escola 1 que en

contramos o maior grau de autonomia na elaboração das suas fra

ses, em relação ao modelo proposto pelo texto-estímulo, tal como

procuramos caracterizá-las, em seu desempenho, a partir das aná

lises anteriores. 93,5% do total das palavras das suas redações

ocorreram em combinatórias, de fato, livres.

No que diz respeito ao desempenho vocabular.do aluna

do da Escola 2, as mesmas observações são cabíveis. Embora mais

dependentes do modelo de desempenho que lhes foi apresentado, do

ponto de vista da organização transfrástica e mesmo, do ponto de

vista da codificação dos dados da sua experiência, estes alunos

se mostraram capazes de elaborar, sintagmaticamente, seus pró

prios textos. 87,8% do total de palavras dos seus textos ocorre

ram em combinatórias também livres.

Já o alunado da Escola 3 atualizou, em contextos frás

ticos inéditos, apenas 4 8% do total das palavras que compuseram a

extensão textual das suas redações. A alta freqüência de lexias
simples que levantamos, num primeiro momento, do conjunto das suas

redações, é ilusória. Estas lexias funcionam, na verdade, como

verdadeiras lexias complexas, ou mesmo, como verdadeiras lexias

textuais, na medida em que não ocorrem em combinatórias livres,

mas em combinatórias que parecem, a estes alunos, fixas, e que

lhes servem como modelo frástico de atualização lexical.

As unidades lexicais mais freqüentes no conjunto dos

textos da Escola 3 foram as do conjunto não-vocabulário dos alu
nos .
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Os resultados obtidos por esta análise complementam 

os elementos que obtivemos a partir das duas análises anteriores 

e nos autorizam, enquanto conjunto de dados coerentes, a genera

lizar as observações específicas sobre o desempenho lingüístico 

dos alunos de cada escola, através do vocabulário que atualiza

ram em seus textos, para o grupo sõcio-econômico-cultural que 

representam, em correlação ao discurso pedagógico a que foram sub 

metidos: aos procedimentos lingüístico-pedagõgicos de seus -pro

fessores. e ás técnicas e métodos de ensino de Léxico utilizados 

pelos seus manuais didáticos.

Critérios de avaliação e julgamento de competência e de

sempenho linguísticos: aspectos sócio-lingüísticos e só

cio-semióticos ♦ 2

2.1 A perspectiva dos professores das três escolas selecionadas

Em conversas informais que mantivemos com os profes

sores das três escolas, por ocasião da coleta dos dados, pudemos 

observar que nenhum deles se mostrou satisfeito com o desempenho 

lingüístico dos seus alunos, seja oral, seja escrito. Essa insa

tisfação que, na verdade, cremos ser lugar-comum entre professo- 

res, seja qual for o nível de escolaridade em que trabalham, se 

acentua, na avaliação e julgamento da modalidade escrita. Os três 

professores que abordamos parecem sentir seus alunos incapazes de 

organizar suas idéias de forma coerente. Conferem, a este respei 

to, as expectativas do professor da Escola 1: "...coerência no 

textot seqüencia e clareza de pensamento"; ou o da Escola 2, que 

se refere a "pensamento estropiado^ truncado..."; e o da Escola
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3, que fala em "seqüencia de idéias" , como critério de avaliação 

de redações.

0 segundo fator preponderante no julgamento e avalia 

ção de desempenho lingüístico, ainda na modalidade escrita, é, 

sem dúvida, o ortográfico. Embora não o tenha citado, o grande nú 

mero de exercícios de ortografia que o professor da Escola 1 apli_ 

ca em sala de aula nos leva a crer que, também ele, tem na orto

grafia um critério importante para avaliar os textos produzidos 

pelos seus alunos. É, inclusive, norma geral da escola descontar 

da nota final do aluno, no caso de avaliações formais, 0,2 (dois 

décimos), por cada erro gráfico cometido e 0,5 (meio ponto) por 

cada erro gráfico que implique "erro de estrutura gramatical1', do 

tipo, "0 menino esta (por está cansado").0 professor da Escola 3, 

ao enumerar seus critérios de avaliação, coloca o aspecto orto

gráfico em primeiro lugar (cf. Cap. IV § 3.2.3) e o professor da 

Escola 2 lamenta os "erros" dos textos dos seus alunos, referin

do-se, provavelmente, aos gráficos.

É preciso citar, ainda, os problemas referentes ã 

construção de frase, apontados pelo professor da Escola 2 — "... 

construções defeituosas..." ou da Escola 3 — "... concordância", 

como critério de julgamento e avaliação de redações. A questão 

da sintagmatização adequada se coloca, portanto, não sõ a nível 

transfrástico, mas também, a nível frástico.

O "vocabulário" apareceu explicitamente como crité

rio de avaliação apenas no elenco elaborado pelo professor da Es 

cola 3, embora saibamos — e a nossa experiência didática nos con 

firma — o vocabulário que os alunos atualizam em seus textos,ou 
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aspectos dele, semânticos e/ou sintáxicos, pesam no julgamento e

avaliação de competência e desempenho lingüístico da maior parte

dos professores.

Os três professores que entrevistamos parecem ter

consciência das prováveis causas extralingüísticas, responsáveis

pelo desempenho lingüístico, muitas vezes, de fato, inadequado,

dos seus alunos, sobretudo, quando redigem. Tanto o professor da

Escola 2, quanto o da Escola 3, atribuíram parte do fracasso dos

seus esforços, ao procurarem . melhorar o nível de desempenho dos

seus alunos, às suas carências econômicas, materiais, ou mesmo,

.culturais. Nenhum_deles, entretanto., .par.eceu_duv.idar_.da eficácia-  

dos-seus procedimentos relativos ao ensino de Léxico; quanto mui

to, admitem parte da sua responsabilidade devido à falta de tem

po que têm para corrigir as redações dos alunos, ou ao pouco tem

porque lhes festa, nos apertados cronogramas que têm que cumprir,

para incentivar seus alunos a lerem mais. A falta de leitura25 ê

o grande mito criado e alimentado pelo discurso pedagógico e o

"leit motiv", quando se- trata de tentar explicar porque o vocabu

lário dos alunos é "pobre", porque repetem'tanto'as mesmas pala-'   

vras nos seus textos, e, sobretudo, porque não conseguem escre

ver o que pensam de forma coerente. Acreditamos ter nuançado bas

tante, ao longo desta dissertação, o papel .da leitura no proces

so de aquisição e ampliação da competência lexical: enquanto es

tratégia de ensino de Léxico, atinge somente um sub-conjunto do A
universo lexical do locutor, o passivo. A passagem deste conjun

to-vocabulário, de decodif icação- automática, para o ativo, de de

codificação e codificação automática, exige a consecução de ou-

(25) entenda-se da leitura das "boas" obras literárias.
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tras estratégias e outros tipos de procedimentos, complementares

ao trabalho de leitura e interpretação de textos.26

(26) Conforme BARBOSA, M. A. — Curso de Lexicotogia, FFLCH-USP, 1983.

Evidentemente, os três professores se preocupam com

o ensino de vocabulário — ainda que em proporções bem menores

do que à dedicada a outros conteúdos — mas, o que observamos é

que sua improdutividade é por eles atribuída muito mais a fato

res externos ao discurso pedagógico, do que a fatores internos.

Sem muita consciência dos limites e do alcance dos procedimen

tos, das técnicas e métodos de que se utilizam para alterar a

competência lexical do seu alunado, e, consequentemente, alterar

o seu desempenho, o ensino de léxico fica dependente da sua in-

tuição didática e pedagógica e/ou das sugestões de manuais didá

ticos, nem sempre atentos às especificidades das diferentes clien

telas a que se destinam.

2.2 A perspectiva dos manuais utilizados pelos professores, nas

três escolas.

Nas brochuras utilizadas na Escola 1 não consta ne

nhuma indicação explícita, dirigida ao professor e/ou ao aluno

sobre quais objetivos devem ser atingidos nas aulas de Língua Por

tuguesa, ou como deve ser encaminhado o conteúdo programático da

série, no entanto, o privilégio que nelas se dá ao estudo das re

gras do padrão escrito de língua e das normas que regem os dis

cursos do UD literário nos permite supor que sua proposta não se

ja muito diferente daquelas explicitadas nos Manuais 2 e 3.
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A versão do Manual 2, utilizado na Escola 2, destina

da aos alunos, é a mesma que a reservada ao uso exclusivo do pro

fessor, com exceção, evidentemente, da resolução dos exercícios.

Não hã, também, orientações por parte do autor de como encami

nhar o conteúdo programático ou quais aspectos devem, no livro,

ser enfatizados pelo professor. Ocasionalmente, são fornecidas al
i

gumas indicações bibliográficas ou algumas estratégias didático-

-pedagógicas para abordagem dos textos suplementares. Na folha

de apresentação, no entanto, há uma mensagem dirigida éspeciãl-

mente ao estudante que inicia a 5- série, onde o autor,ao mesmo

- tempo em que apregoa o poder da língua enquanto instrumento de

comunicação e, conseqüentemente, de união entre os seus usuários,

incentiva a competitividade entre eles, pelo uso "correto" da lín-
, -  gua. De fato, se, no inicio do segundo paragrafo, se reitera co-  

mo "é importante falar e escrever corretamente" já que "a cada  

instante nós nos servimos da palavra escrita ou falada para en-  
trar em comunicação com os outros",no terceiro parágrafo, é lem

brado ao aluno que "os que se exprimem melhor e que vencem mais

facilmente na vida". A "língua culta",na acepção do autor, é

aquela que- é estudada na escola, a "usada pelas pessoas instruí

das, a mesma que você ouve no rádio e na TV e vê escrita nos jor.

nais, nos livros e nas revistas. É um pouco diferente da que usa.

mos na conversação familiar, por ser mais rica, disciplinada e  

correta"27. Quem estuda, fala e escreve "melhor" tem, nesta aceg

ção, maior chance de se destacar da massa dos falantes: "Ponha,  

portanto, toda sua boa vontade no estudo desse maravilhoso ins-  
trumento de comunicação que e a nossa língua".2*

___ _________________________   
(2?) Manual 2, folha de apresentação, §5.
(28) ib., §6.
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Percebe-se facilmente que persiste, ainda, por trás  

desta argumentação aparentemente ingênua, a concepção de língua  
como instrumento de ascensão social, ou melhor, do uso de uma va  

riedade de língua como condição de acesso a privilégios sociais

e/ou económico-culturais, apesar das amplas discussões que esta

questão tem provocado entre aqueles interessados pelo processo

ensino-aprendizagem de língua materna e, apesar das contribui

ções dos estudos realizados pela Língüística, em especial pela

Sociolingüística29 e, mais recentemente, pela Semiótica e Socios^  

(29) Notadamente: FISHMAN, J. - op. cit; MARCELLESI, J.B. e GARDIN, B. - In-  
trodução â Sociolingüística. Lisboa, Aster, 1975; LABOV, W. - "Está
gios na aquisição do ingles 'standard'. In: FONSECA, M.S.V. e NEVES,  
M.F. (orgs.) - Sociolingüística. Rio de Janeiro, Eldorado, 1974 e   
BERNSTEIN, B. - Langage et classes sociales.Codes sócio-linguistiques
et contrôle social. Paris, Minuit, 1975. ’

(SO) Manual S, "Subsidies para o professor", p. III.

(SI) ib., p. III.

semiótica.  

O Manual 3 leva, a nosso ver,' esta argumentação ain

da mais longe: faz parte do "livro do professor" um encarte des- <
tinado ao seu uso exclusivo, onde lhe são fornecidos vários sub-  

 
sídios, desde planos de curso, cronogramas, estratégias didático  
-pedagógicas, até sugestões de provas bimestrais. Mas ê sob o tí   

  tulo "Considerações sobre o ensino da।língua" que se encontram ex-  

plicitados os critérios valorativos dos autores sobre o processo  
ensino-aprendizagem de língua materna e, em especial, sobre ens.i  

 
no de Léxico.  

 
  

Após reconhecer "a importância vital da linguagem na

vida humana" 30 e que "a Izngua tem, pois, um papel unificador e

civilizador" 31 , em perfeita ressonância ao exposto no Manual 2,  

afirmam que "o uso da língua, falada ou escrita, deve ser cor
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reto".32 e, mais adiante, convocam o professor a "...corrigir os

vícios fonéticos, de regência, de concordância e de colocação"33

e atribuem ã escola uma tarefa tríplice ou relação à língua:

(32) ib., p. III ,
(33) ib., p. III
(34) os grifos são dos autores
(35) ib., p. V

"a)
3<»

'Purificar a língua espontânea e defeituosa que

os alunos trazem da família e do ambiente social.
 

b) Enriquecê-la constantemente, dando-lhe flexibilf

dade, adequação das palavras e expressões, cor

reção, de acordo com a norma comum.

c) Introduzir gradualmente o aluno na observação e

estudo dos fatos gramaticais nos seus aspectos mor

fo-$intáticos".  

Impoe-se um constante ensino corretivo, tanto nos j
aspectos fonológicos (pronúncia, dicção, entona j
ção) como nos sintáticos. Necessário, também, é

oferecer aos alunos modelos expressivos que lhes

aperfeiçoem a fala"35

A concepção de que a variedade de língua utilizada

pelo alunadó deve ser.disciplinada e acomodada, o máximo .possí

vel, aos preceitos da "boa” linguagem, sob pena de comprometer a

clareza no ato de comunicação, conduz os autores ao seguinte re

ceituário para q julgamento e avaliação do desempenho lingtlísti-

co oral e escrito dos alunos:

Admin
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"Na linguagem oraldeve-se sanar:  

— o vocabulário pobre36

(36) o grifo é nosso.
(37) ib.3 p. IV
(38) os grifos são nossos
(39) ib., p. VI

— a sintaxe defeituosa

— as* idéias confusas

— os defeitos de pronúnica

—- tom dé vóz inadequado" 37

  Nas redações’ devem ser observados e avaliados os se

guintes aspectos:

"— a originalidade (que depende muito da imaginação

criadora)  

— ordenação das idéias (encadeamento lógico)

— correção sintática

— conceitos errados (.por falta de conhecimento)

— vocabulário pobre e palavras repetidas 38

— ortografia deficiente

— separação arbitraria de orações (pontuação)

— letra pouco legível (.caligrafia)"33

Algumas considerações precisam ser feitas a este res

peito.

A primeira delas diz respeito ao argumento naciona

lista que subjaz a esta acepção de língua como fator de unifica

ção social, aliás claramente explicitada no Manual.2: "Estudar com
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amor a língua naczonal è uma prova de patriotismo 3 uma demonstra

ção de brasilidade."*• Prosseguindo nessa linha de raciocínio, se

se permitir que a língua "defeituosa” dos alunos siga seu curso

livremente, sem os necessários freios das convenções das regras

do padrão escrito, ou mesmo dos padrões de maior prestígio da fa

la, e de se esperar que, numa determinada faixa de tempo, ela se

desintegre, se fragmente, destruindo, assim, a desejável coesão

lingüístico-cultural do país. Caberia, então, a instituições co
mo a Escola, ou mesmo aos meios de comunicação de massas"1, pre

servar esta língua, protegê-la das "más influências" é dos "ví

cios". O desy.iQ_do_padrão ê, nesta, acepção.,—portanto, indesejá- 

vel; deve ser evitado sob pena de que a língua se "corrompa".

De fato, um sistema semiótico qualquer, como a lín

gua, por um exemplo, só se mantém enquanto instrumento de elabo

ração de visão de mundo e de transmissão dos dados da experiên

cia entre os falantes de um mesmo complexo sócio-linguístico-cul

tural se se conservar. Mas, e este parece ser. um fato ainda ig

norado pelo discurso pedagógico, pelo menos no que diz respeito

aos manuais examinados, este mesmo sistema só se conserva com es^

tas funções se se modifica para atender às infinitas e constan

tes -reestruturações de um determinado complexo sÓcio-lingüístico .

-cultural. Um sistema só se conserva, porque muda e só se mantêm

vivo no equilíbrio dessas duas forças contrárias. 142

(40) Manual 2, folha de apresentação, §4.

(.41 ) Cf.jis freqüentes críticas ã "linguagem deturpada" das novelas de tele
visão ou do rádio como as grandes causadoras do desempenho linguístico
"sofrível" do jovem.

(42) Cf. PAIS3 C.T. - "Elementos para uma formalização das relações e das ten
sões..."3 p.49 e seg.
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As alterações e inovações, sempre parciais, de qual

quer sistema semiótico, presentes a cada ato discursivo,, na medi

da em que só neles é que se dá a semiose, a função semiótica a

relação ste/sdo, única a cada vez fazem parte, portanto, do seu

próprio dinamismo, inevitavelmente, apesar dos esforços regulado

res da norma escolar. Considerá-las "erros" é uma valoração so-

ciai, um juízo emitido pela coletividade, um critério, em suma,

extra-lingúístico de avaliação e julgamento de desempenho, lin-

güístico.

A condenação desses "erros", é verdade, se distribui

num contínuo: as diferentes alterações da norma-padrão são mais

ou menos toleráveis por determinados grupos, de falantes dependen

do, entre outros fatores, do nível de estruturação lingüísticaem

que ocorrem. Há segmentos do sistema mais estáveis e outros, mais

flutuantes. "Quando, porém, a realização do falante colide com

os centros de linguagem solidamente organizados e sentidos como

tais pela comunidade lingilística, tem-se a noção clara de MUDAN

ÇA. Em termos de valores sociais, hã então o que se chama ERRO"''3

No processo de enunciação discursiva, portanto^ par

te do sistema tem que se conservar, assegurando a inter-compre-

ensão entre os falantes, mas parte dele tem que mudar, produzin

do novos elementos ou novas relações de dependência, o que impli

ca a sua não-conservação parcial. Evidentemente, nem todas as  
alterações são recuperadas pela massa dos falantes e reincorpora  
das pelo sistema. Parte delas se perde no percurso, parte é rei-   
------------------------------------------------  
(43) MATTOSO CÂMARA Jr., - Princípios de Linguística Geral. 4eã. Rio de Ja

neiro, Acadêmica, 1970, p. 195.  
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terada por um pequeno grupo ou por um falante apenas e parte é 

reabsorvida e passa a constituir as diferentes normas de vários 

vuniversos de discurso de que se compõe um sistema semiótico.**

Ao se insistir na noção de "erro", portanto, seriare 

comendãvel que se se lembrasse de que, enquanto valoração so

cial, ele é variável não só cronológica e geograficamente, mas 

também relativo aos diferentes discursos realizáveis num determi 

nado sistema, que se agrupam em universos de discurso regidos por di 

ferentes normas frásticas e transfrásticas.1,5 Julgar e avaliar os 

diferentes desempenhos, orais e escritos, produzidos pelos alu

nos diariamente em sala de aula pelos parâmetros de uma única nor 

ma, em geral, a literária, é nivelar a sua competência, ou, pe

lo menos, desenvolver apenas parte dela.

Em segundo lugar, não se pode ignorar que uma comuni 

dade lingüística qualquer se define pelo fato de seus membros po£ 

suírem ao menos uma variedade de língua em comum, bem como as 

normal-de seu emprego dito correto, em todos os seus níveis: £o- 

nético/fonolõgico, morfológico, lexical, sintagmãtico, frãstico 

e até textual. A atitude de normalização que consiste na codifi

cação e aceitação de um sub-sistema de normas que definem o cha

mado uso correto de uma língua é, de fato, frequente entre falan 

•tes nada mais legítimo, portanto, que este conjunto de coer

ções lingüísticas seja aprendido e/ou ensinado nas aulas de lín-

(44) cf. o "estilo" de um autor.
(45) V. PAIS,, C.T. - "Aspectos de uma tipologia dos universos de discurso... " 

p. 44.
(46) STEWART, apud FISHMAN, op. cit.
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gua materna. 0 problema está em apresentar e talvez impor um só 

uso como o único correto e aceitável pela comunidade e imprimir, 

dessa maneira, ã língua, valores e juízos extra-lingüísticos que . 

são, em última instância, preconceitos sociais.

O indivíduo e, na verdade, o lugar de convérgência e

conflito de n normas1*’: privilegiar o ensino de apenas uma delas 

na escola, ainda que seja a de maior prestígio social é reduzir 

a competência enunciadora do aluno, tanto codificadora quanto de 

codificadora. Viu-se, afinal, que os discursos do universo de:dis 

curso literário, largamente explorados, por sinal, nos três ma

nuais examinados e pelos seus professores são os que menor . im

pacto exercem sobre essa clientela. Por outro lado, aceitar os 

diferentes usos, registros e normas de diferentes universo de dLs 

curso que porventura ocorram no discurso pedagógico, quer oral, quer esc ri 

to,não implica eliminar totalmente as regras do chamado padrão-culto de 

linguagem nem tampouco transformar as aulas de Língua Portuguesa 

em demagógicas demonstrações de populismo. As normas da varieda

de de língua dita culta, bem como o estudo dos discursos do uni_ 

verso de discurso literário, devem ter o seu lugar na pedagogia 

do português, na medida em que também instauram e refletem os va 

lores da comunidade, mas ê só no confronto e na sua convivência 

com outras normas e usos que esta NORMA, maiúscula, encontrará o 

lugar e a função que lhe cabem nas aulas de língua materna.

Gostaríamos de insistir um pouco mais sobre este pon 
to. Não têm sido poucas, ê verdade, as reflexões a respeito da

(47) PAISj C.T. - ’’Algumas Reflexões sobre os Modelos em Linguística" ... 
p. 104.



variedade, ou variedades de língua que o professor deve ensinar, 

ou então, a respeito de quais níveis de análise lingüística de

vem ser privilegiados, enquanto objeto de estudo sistemático, em 

sala de aula.

A colocação desta discussão, neste trabalho, não pre 

tende polemizar mais ainda uma questão que é, para muitos, já ujl 

trapassada e redundante. Abordamos estes aspectos, apenas, no 

sentido de aclarar nossa posição face aos argumentos, tanto da

queles que postulam, simplesmente, a extinção total de qualquer 

regra advinda da tradição gramatical, quanto aos daqueles que a 

defendem, como única forma de manutenção da integridade lingüís

tica do país.

Os dois extremos são ao nosso ver, indesejáveis e, 

após um curto período de euforia, em que transposições ligeiras c
e, na maior parte das vezes, superficiais, do saber lingüístico, 

modificaram, ao menos na aparência, os materiais, as técnicas e 

os procedimentos lingüístico—pedagógicos tradicionais, observa- 

-se, hoje, entre os muitos envolvidos de alguma forma com o pro

cesso ensino-aprendizagem de língua materna, a busca ao ponto de 

equilíbrio.

i A tendência extremista que acreditamos parc.ialmente 

representada pelas sugestões do Manual 3 não nos* parece ser o ca

minho mais adequado para buscarmos as soluções para as insatisfa 

ções dos professores de 19 e 29 graus, principalmente aquelas con 
cernentes à avaliação do desempenho vocabular dos alunos, por não 

relativizar e nuançar o conceito de "erro", de linguagem "corre

ta" e de vocabulário "pobre". A variedade, ou variedades de lín-
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gua que os alunos trazem da família e do ambiente social não é

"defeituosa", "pobre" ou "impura"; ela supre perfeitamente as ne

cessidades de comunicação da comunidade regional e/ou social e/

ou profissional a que serve e ê passível, como qualquer outra de
extensão e modificação?8

Apreciações, portanto, como "uso incorreto" da lín

gua; "vocabulário pobre"; "sintaxe defeituosa"; "idéias confusas",

dentre outras, são avaliações reducionistas e, sobretudo, perigo

sas, por. neutralizarem a multiplicidade das variedades sõcio-lin

güístico-culturais do alunado e por ignorarem o impacto que os

diversos discursos sociais não literários, como o jornalístico, o

publicitário, o jurídico, o burocrático, ou mesmo, não verbais,

como o da televisão e dos quadrinhos e fotonovelas, exercem dia

riamente e com bastante intensidade sobre esta clientela que fre

qüenta total ou parcialmente os oito anos de vida escolar. (V.

Cap. III, quadros XI e XII)

As reflexões de BARBOSA1*9 a este respeito são fecun

das: "deve haver uma tensão dialética entre esta variedade de lín

gua (a padrão) e todas as outras (...) Cremos que o discurso pe

dagógico deva sustentar-se nessa tensão dialética — no que se

refere ã coocorrência das normas — para não produzir-se, ou no

termo da repressão total, ou no termo do liberalismo total".

*

Não se trata, tampouco, a nosso ver, — e essa posi

ção é compartilhada pela quase totalidade dos lingülstas — de

(48) V. FISHMAN, J. - Sociolinguistique... p.39
(49) BARBOSA, M. A. - "Da constituição e transmissão do saber lexical: um

modelo linguístico pedagógico". Revista Brasileira de Linguística. São
Paulo, SBPL, 7(1), p. 92.
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privilegiar nas escolas o dialeto e/ou socioleto utilizado por 

determinados sub-grupos sócio-econômico-culturais; estes, eles 

já o conhecem provavelmente melhor que seus professores. Não se 

trata, ainda, de ignorá-los, ou tentar substituí-los por outros, 
r 

por, nesta etapa sincrônica da língua não terem qualquer prestí

gio social. Trata-se, sim, de tomá-los como ponto de partida e 

diversificá-los, ampliando a competência lingüística do alunado 
e favorecendo, por conseguinte, seus desempenhos50.

(50) id., ib., p. 101-103.
(51) GENOUVRIER, E. — "Quelle langue parler à l'ecole? Propos sur la norme 

du Français.". In: Langue Française, n? 13. Paris,

A meio caminho das rígidas prescrições da gramática 

tradicional, incorporadas, muitas vezes, pelo discurso pedagógi

co# mais como um fim em si mesmas, do que. como um modelo para o 

desvendamento do funcionamento dà linguagem, e o da permissivida 

de lingüística absoluta, igualmente indesejável, talvez haja um 

ponto de equilíbrio que permita atingir a situação proposta por 

GENOUVRIER51 :’"Démocratiser l'enseignement du français,ce c'est ni 

rejeter la langue soutenue, gage d'accès aux richesses culturelles, 

ni exclure les autres, dont celle de l'élève lui-même, mais fai

re en sorte que le plus grand nombre accède au privilège qui est 

le nôtre: savoir varier les registre et apprécier en conséquence 

le discours d'autrui.".

Os atuais critérios de avaliação e julgamento de com 

petência e desempenho lingüísticos do jovem alunado têm, portan

to, de ser cuidadosamente repensados, na medida em que questiona — 
-los significa, em última instância, colocar em cheque a eficá

cia dos materiais, métodos, técnicas e procedimentos lingüístico
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-pedagógicos envolVidos na situação ensino-aprendizagem'de lín

gua materna e, em particular, no que diz respeito aos limites des 

te trabalho, ao ensino de Léxico. Este caminho foi apontado por 
BARBOSA52. "A problemática do desempenho Ungüvstico do jovem, por 

exemplo, tem sido tratada, via de regra, de maneira superficial 

e preconceituosa, impondo—se, pois, uma reflexão que leve em con 

ta o contexto sodo—cultural em que vive, o discurso pedagógico 

a que e submetido, como também a influencia de outros sistemas de 

significação que ele manipula ou que 0 manipulam continuamente.".

(52) ib., p. 93.
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0 grau de adequaçao semantico-sintaxica do desempenho

vocabular dos alunos das três escolas. Contribuições
para o ensino de Léxico 3

3.1 As inadequações semânticas e sintãxicas no conjunto-vocabulá

rio das redações dos alunos das três escolas

O pequeno elenco de desvios semânticos e sintãxicos

— sejam desvios do padrão que rege a modalidade escrita de lín

gua, sejam desvios das regras constitutivas do próprio código lingüísti

co — que arrolamos no capítulo antèrior (V. Capítulo IV, § 2.3),

relativos ao desempenho vocabular dos alunos que constituíram no^

sa amostra é, por si mesmo, insuficiente para a elaboração de uma

tipologia das diferentes normas e sub-normas léxicas (frãsticas

e transfrãsticas) que regem os discursos dos três grupos que exa

minados. Mas, correlacionado às especificidades de cada alunado

e ao tipo de discurso pedagógico a que são submetidos e às estra

tégias e métodos de ensino de Léxico propostos pelos manuais em

que estudam, permite que se estabeleçam alguns parâmetros de ava

liação dos limites de tal tipo de ensino, e que pode contribuir,acre

ditamos, como subsídio .para a renovação dos atuais procedimentos

utilizados no ensino de Léxico e para a renovação das estratégias

e técnicas lingüístico-pedagógicas de aquisição e efetivação de

vocabulário. •

A maior parte dos problemas de inadequações semânti

cas que identificamos nas. redações dos alunos das três escolas se

deve, sobretudo, aõ tipo de combinatória sintagmãtica em que se

atualizaram os vocábulos, embora tenhamos encontrado alguns ca

sos decorrentes de uma seleção paradigmática inadequada.



375

A QUADRO XXIV — Distribuição dos princi- 
pais fatores que contribuíram para as
inadequações semânticas identificadas no
conjunto das redações dos alunos-sujei
tos, por escola

. FATORES ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3

® Seleção lexi,

cal inadequa<$a
+ + +

• Interferén-
cia de normas

léxicas e /.ou s in

táxicas de ou
tros universos
, i • 5 3de discurso

+
r i

—

a Uso de vocá

bulos muito pou

co específicos

- — +

• Uso de rela

tores
+ — +

• Mudança de r£

lação suporte-

-aporce

+ + +

Os .problemas de organização sintática são, em parte,

decorrentes da inobservância às regras que regem o desempenho da

modalidade escrita de língua e, em parte, decorrentes de uma apa

rente dificuldade de certos alunos de organizar as seqüências frás-

(53) Sobretudo da modalidade oral de língua.
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ticas e/ou transfrásticas dos seus textos. Em termos quantitati

vos, as redações dos alunos da Escola 3 foram as que apresenta

ram os maiores problemas. Nos textos destes alunos, as inadequa
ções encontradas ultrapassam, com freqüência, as normas do univer

so de discurso em que ocorrem e atingem o sistema, o que compro

mete, muitas vezes, o rendimento da comunicação. Ê no processo de

enunciação de codificação, portanto, no momento de atribuir aos

lexemas as taxes encarregadas de fazê-los funcionar, em discurso,

sintaxicamente, (F 1 e'F 2), que lhes falta competência.Nossa ava

liação e julgamento de competência lexical e de desempenho voca

bular do alunado das três escolas colide, dessa maneira, com o ti.

po de ensino de Léxico a que são submetidos. Este privilegia,jus

tamente, o processo de enunciação das unidades lexicais, do ponto

de vista das suas relações paradigmáticas.

À QUADRO XXV — Distribuição dos principais
fatores que contribuiram para as inadequa
ções sintáticas identificadas no conjunto
das redações dos alunos-sujeitos por esco
la

FATORES ESCOLA 1 ESCOLA 2 ESCOLA 3

• concordância ver
bal e/ou nominal

+ ‘̂*****’**^*****'^
+

+

• quebra do paral£
lismo dos tempos
verbais

' + + +

• interferência de
normas sintãxicas
de outros universos
de discurso51*

+ +

• uso de relatores
(nível frástico)

— — +

• uso de relatores
(nível transfrástj.
co)

— —

(54) Sobretudo da modalidade oral de língua.
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Mesmo os casos de repetição vocabular decorrem mais, t
a nosso ver, das estratégias de coesão sintagmãtica de que estes 

alunos se utilizam do que de problemas de seleção paradigmática. 

Ocorre, frequentemente, nos seus discursos, uma transferência fun 

cional: as lexias lexicais funcionam, também elas, como relato

res, como "juntores" sintagmãticos de superfície, quer a . nível 

frãstico, quer a nível transfrãstico. Não é, portanto, através 

de exercícios de substituição e comutação de parassinônimos num 

mesmo contexto sintagmãtico, como o fazem, em maioria quase abso 

luta, os três manuais que examinamos, que este "erro" será sana

do.

3.2 O alcance e os limites dos procedimentos lingüístico-pedagõ 

gicos relativos ao ensino de Léxico, utilizados nas três es 

colas

As principais inadequações, quer do ponto de vista, 

semântico quer do ponto de vista sintãxico, no conjunto de todas 

as redações se devem, a nosso ver, parte às características espe 

cíficas do alunado, pertencentes asub-grupos sócio-lingüístico - 

-culturais diferentes, que regem seus discursos a partir de nor

mas nem sempre compatíveis àquela privilegiada pelo discurso pe

dagógico, às expectativas de seus professores, ou mesmo, às expec 

tativas da sociedade em que operam, como um todo. Mas parte se de 

ve, sem dúvida, ao tipo de procedimento lingüístico—pedagógico de 

ensino de Léxico a que os alunos são submetidos, na situação es

pecífica de ensino de língua materna.

0 ensino de Léxico, tal como pudemos observá-lo, ra 

ramente é feito sob medida para uma clientela específica, já que 

fica por conta dos manuais didáticos, elaborados, em geral, para
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alunos de todas as regiões do país, ou, ao menos, de grande parte 
dele^5. Conseqüentemente, o tratamento que cada manual dispensa ao 

Léxico,- ê inadequado, na medida em que neutraliza, ao máximo, as 

especificidades do cada alunado, de modo a poder atendê-los, a to 

dos.

Longe de ser a solução ideal, mas a que nos parece a 

mais viável, no momento, seria a de que a tarefa de adequação das 

propostas dos manuais didáticos ã especificidade da clientela es

colar coubesse ao professor. No entanto, até onde pudemos obser

var, a atitude dos professores caminha no sentido inverso, ou se 

ja, o que eles procuram é adequar suas clientelas às propostas 

dos manuais didáticos. Todos eles, embora trabalhem com cliente

las distintas, seguem exatamente os mesmos procedimentos, sugeri

dos pelos manuais adotados e as mesmas propostas de progressão e 

distribuição dos diferentes conteúdos que constam nos seus progra 

mas. Vimos que, em todos os manuais examinados, o lugar que cabe 

ao ensino específico de Léxico, é, relativamente, bastante peque

no. As conseqüências deste procedimento nos parecem Óbvias: o ensi 

no de Léxico acaba sendo ocasional, assistemático, aleatório e de 

eficácia bastante duvidosa. Nas escolas em que observamos este pro 

cesso, temos alguns exemplos.

Os atuais procedimentos de ensino de Léxico; aplica

dos aos alunos dã Escola 1, se revelaram pouco produtivos, porque 

se limitam a um único universo de discurso, no qual as crianças jã 

(55) a discussão sobre a política de editoração vigente e suas múltiplas con
sequências na eloboração3 consecução e distribuição do livro didãtico3em 
bora pertinente ãquestão que ora enfocamos, estenderia por demais nosso 
trabalho e envolveria reflexões sobre aspectos de que tratamos apenas su 
perficialmente. Nossas considerações a este respeito não devem ser toma- 
das} pois3 como criticas aos seus autores e3 tampoucos à seriedade do seu 
trabalho.
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têm competência. Estes alunos, segundo suas próprias informações,

lêem muito, possuem uma biblioteca na própria escola, podem comprar

quantos livros quiserem, têm grande mobilidade social porque via

jam com freqüência, costumam ir ao cinema, praticam vários espor

tes, têm,tem suma, muito mais oportunidades de ampliar sua visão

de mundo que já e, a este nível de escolaridade, muito mais ampla
J

e diversificada do que a das crianças das outras duas escolas. 0

discurso pedagógico a que são submetidos se limita a trabalhar um

único universo de discurso, mas isso não lhes faz falta, tanto é

que se mostraram capazes de ampliar (a ponto de até se "desvia

rem" , com maior freqüência, do que os alunos das outras duas esco

las) os limites de codificação^e de decodificação que lhes propôs

seu professor.    

Estes mesmos.procedimentos, aplicados aos alunos da

Escola 2, resultaram um pouco mais produtivos, não porque o profes

sor1tenha procurado adequar as propostas do manual utilizado à sua

clientela específica,-mas porque, intuitiva ou conscientemente, am

pliou o universo do livro didático pelo trabalho que realiza com

o universo de discurso jornalístico. Face ãs características espe

cíficas da sua clientela, este ensino parece ter contribuído um pou

co para a ampliação das experiências destas crianças, que nos re

velaram- ler pouco e exercer um número bem menor de atividades ex

tra-escolares, em comparação aos alunos da Escola 1.

Já os mesmos procedimentos aplicados aos alunos da Es

cola 3 se revelaram, como no primeiro caso, inoperantes e de

eficácia quase nula, porque são completamente divergentes e dis

tantes das especificidades'do alunado.
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A improdutividade do tipo de tratamento dispensado ao 

ensino de Léxico se acentua ainda mais, nesta escola, na medida em 

que seu professor, ã diferença dos outros, não propõe aos alunos 

nenhuma atividade além daquelas sugeridas pelo manual didático, que 

adota. 0 discurso do livro é desconhecido'do alunado e nenhum tra 
balho de intermediação ou complementação é feito56.

(66) Todas estas nossas considerações a respeito das oportunidades que o dis
curso pedagógico cria para a ampliação do universo das experiências do 
alunado decorrem das proposições de BARBOSA, M.A. — "Da constituição e 
transmissão do saber lexical... " p. 98 e seg.

(57) Q - universo léxico trabalhado pelo discurso pedagógico, na situação 
especifica de ensino-aprendizagem de vocabulário;

- universo léxico do alunado, enquanto sub-grupos . sócio-econãmico- 
culturais.

FIGüRA 1 — A produtividade do ensino de Lê 
xico no processo de aquisição de competên 
cia lexical, nas três escolas57.

+

Na Escola 1, o universo léxico do alunado é mais am

plo do que o universo trabalhado pelo discurso pedagógico, em ter 

mos qualitativos; na Escola 2, apenas parte do universo léxico dos 

alunos é trabalhada pelo discurso pedagógico e, na Escola 3, o uni 

verso léxico do alunado e o trabalhado pelo discurso pedagógico es

tão em completa disjunção, sempre do ponto de vista qualitativo.
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No que diz respeito às técnicas e estratégias especí 

ficas de ensino-aprendizagem de vocabulário propostas pelos ma

nuais didáticos e reiterados pelos professores nas suas aulas ob 

servaram-se as mesmas inadequações e, conseqüentemente, os.mesmos 

níveis de baixa produtividade. Estas técnicas não são adequadas às 

especificidades de cada alunado e não contribuem, ou melhor, con- 

tribuem muito pouco, para um desempenho lexical compatível aos cri 

térios de avaliação e julgamento de desempenho vocabular de seus 

professores.

O tipo de ensino de Léxico que descrevemos se limita 

a um universo de discurso específico; trabalha a unidade lexical 

ao nível da frase, ou mesmo, fora de qualquer contexto f rãs tico e/ 

ou transfrástico; privilegia a substância de conteúdo das lexias 

lexicais; é enfaticamente dirigido para as relações de oposições 

paradigmáticas entre os vocábulos; anula e neutraliza os valores 

semânticos específicos das unidades lexicais e exige, a maior par 

te do tempo, operações de decodificação. Favorecem, portanto, uma 

padronização de competência lexical.

Ao mesmo tempo, solicita-se, do aluno, desempenhos ade 

quados a múltiplos universos de discurso; atualização de unidades 

lexicais compatíveis aos contextos frásticos e transfrãsticos em 
*

que ocorrem; domínio das diferentes formas de conteúdo das lexias 

lexicais; efetivação de vocábulos em combinatórias- sintagmãticas 

originais; precisão semântica no processo de seleção das unidades 

lexicais e julga o desempenho vocabular a partir de operações de 

codificação. Exigem, em suma, diversificação de desempenho vocabu

lar.
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A contradição nos parece demonstrada: o ensino de lín
gua materna, na sua modalidade.de ensino de Léxico, favorece a am
pliação do conjunto-vocabulário passivo do aluno, desenvolve a sua
competência de sujeito‘enunciador de decodificação, receptor de

tdiscursos e, aomesmo, tempo, insconsciente do limites e alcances
dos seus procedimentos, exige, deste mesmo aluno, "riqueza" do seu
conjunto-vocabulário ativo, competência de sujeito enunciador de
codificação,* produtor de discursos®8.

 Considerando que um discurso se define como um pro-
, cesso, dc produção, único lugar onde se dá a semiose — a produção
de significação — único lugar onde se produzem novos recortes cul
turais — a produção de informação — lugar, enfim, da produção e
sustentação de ideologia59 se tomarmos o processo discursivo do- a
lunado, tàl como o fizemos com^o discurso pedagógico, como um con
tínuo que se estende ao longo de uma faixa de produtividade em cu
jos extremos estão, de um lado,.os discursos absolutamente reite-
rativos de outros discursos' anteriormente produzidos e, de outro,
a produção de recortes inteiramente novos; no seu conjunto, o dis
curso produzido pelos alunos das três escolas também se distribui
por. diferentes faixas.

(59) Cf. PAIS,’ C.T. — "Les tensions et les párcours... " p. 217.

(60) 0 - "recortes" produzidos pelo discurso pedagógico.
. - "recortes" produzidos pelo discurso do alunado, em seu conjunto.

FIGURA 2 '— A produtividade do desempenho vo
cabular nas três escolas60
   

— -f-
------------------- :----:>

EIXO DE PRODUTIVIDADE

ESCOLA 3 ESCOLA 2 ESCOLA 1

ÍSÕ) id. t ib., p. 84.
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0 discurso do alunado da Escola 1, no seu conjunto, 

reelaborou, mais do que as crianças das outras duas escolas, a vi 

são de mundo que lhes foi proposta pelo discurso pedagógico, de on 

de a maior produtividade do seu discurso, um maior grau de autono 

mia semântico-sintáxica na retomada dos vocábulos de texto que lhes 

serviu de estímulo para.redigir e a ampliação, como conseqüência, 

do universo das suas experiências anteriores. Para este alunado, 

o tipo de discurso pedagógico a que foi submetido revelou-se, pe

lo menos, neutro. Não favoreceu outros aspectos da sua experiên

cia e/ou vivência, mas também não os anulou.

A partir do meta-modelo das modalidades transfrãsti- 

cas que definem o estatuto de poder do discurso pedagógico, o dis_ 

curso pedagógico-ocorrência, na Escola 1, pode ser definido pela 

seguinte modalidade combinatória sintagmãtica:

UNIVERSO 

DISCURSO 

CÕGICO.

DE

PEDA * MODALIDADES- 0 C ORRÊ MC IA

^ruptura

poder-saber-fazer —»

E S C 01 A 1 —* - fazer - querer —*

---- * - fazer - dever  >

ruptura^

nao poder-fazer-crer.

Do conjunto de modalidades teoricamente previstas por
PAIS 61 , o discurso pedagógico na Escola 1 se atualiza, tal e qual 

pudemos observá-lo a partir dos efeitos que produziu, a partir de 

(61) V. Cap. I, §3.3
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um saber-fazer, na medida em que atua mais — do ponto de vista 

qualitativo — sobre o desempenho do alunado, já que o saber que 

eventualmente produz é reiterative em relação ao universo das ex

periências das crianças, a suã competência. O saber-fazer conduz 

o alunado a um querer-fazer e a um dever-fazer discursivo o mais 

proximo possível dos padrões desejáveis de desempenho, segundo as 

normas privilegiadas pelo discurso pedagógico. A ruptura, entre

tanto, entre o saber-fazer que adquirem na escola e o' fazer-saber 

que adquirem através da sua experiência extra-escolar, se mantêm. 

Sua competência lingüística de decodificador e codificador se dá 

por outros discursos, de outros universos.de discurso que nãoope 

dagógico. 0 aluno, portanto, não crê, ou crê parcialmente, no po

der do discurso pedagógico, o que lhe permite exercer o seu, fázer- 

-interpretativo e, eventualmente, refutá-lo.

O discurso do alunado da Escola 2, no seu conjunto, 

também reelaborou, em parte, a visão de mundo que lhes foi propos 

ta pelo discurso pedagógico, embora em proporções bem menores em 

relação ao alunado da Escola 1; as diferenças entre os níveis de X.
produtividade dos discursos do alunado das duas escolas são, anos 

so ver, mais quantitativas do que qualitativas, dado o grau de pro 

dutividade que o discurso pedagógico da Escola 2 atingiu em rela- 

ção ao universo das experiências anteriores dos seus alunos. Para 

estas crianças, o tipo de discurso pedagógico a que foi submeti

do revelou-se parcialmente favorável ã ampliação da sua experiên 

cia e/ou vivência, na medida em que produziu efeitos não sõ ..so

bre seu desempenho, mas também sobre aspectos da sua competência.

0 discurso pedagógico na Escola 2 pode ser definido
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pela seguinte combinatória sintagmática de modalidades:

0 discurso pedagógico na Escola 2 se atualiza, tal e 

qual pudemos observa-lo em seus efeitos, a partir de um fazer-sa 

berj na medida em que trabalha um universo parcialmente desconhe- 

ciso do seu alunado, o que lhes permite ampliar, dentro dos li

mites que apontamos , parte da competência lingüística destes a 

lunos. 0 saber adquirido, altera aspectos da sua competência, le

vam-nos a um querer, a um dever e a um crer, nas proposições do 

discurso pedagógico, tanto é que a tendência a reiterar, no seu pró 

prio discurso, os valores e as visões do discurso pedagógico a que 

é submetido, é bem mais acentuada do que no caso da Escola 1, o que 

permite, ao alunado da Escola 2, exercer seu fazer-interpretativo, 

somente até certo ponto, sem chegar, entretanto, à refutá-lo.

Jâ o alunado da Escola 3 se limitou'a reiterar a vi

são que lhes foi proposta pelo texto-estímulo, de onde a retomada 

total dos vocábulos lexicais que compõem o texto e/ou exercícios 

de vocabulário que o acompanham. Essa incorporação por parte des

te alunado dos vocaóulos que constituem o texto que lhes serviu de 

estímulo, que poderia significar a ampliação do seu léxico ativo, 

decorrente de uma eventual aprendizagem de vocábulos "novos", e a



386

conseqüente modificação e ampliação da sua competência lexi

cal, enquanto sujeito codificador é, apenas, ilusória. 0 que se 

observou, na quase totalidade do conjunto-vocabulário atualizado 

por estes alunos, foi a reiteração ingênua das isotopias propos

tas pelo livro; a efetivação de um léxico que não resulta da sua. 

análise particular da experiência; a sustentação, enfim, de um dis 

curso que não é o seu. Pelo menos no que diz respeito àmodalidade 

escrita, o discurso pedagógico a que este alunado foi submetido re

velou-se altamente impositivo, não propiciando, nestá etapa do pro 

cesso ansino-aprendizagem de língua materna, o surgimento do uni

verso das suas experiências anteriores.

As principais conseqüências dos procedimentos lingUís 

tico-pedagógicos a que foi submetido este alunado foram a uniformidade do 

desempenho lexical; a repetição monótona das estruturas discursi

vas e narrativas do texto-estímulo; a ausência de reflexão e do 

fazer-interpretativo do aluno-receptor deste discurso. O sujeito- 

-aluno assumiu as diretrizes propostas pelo discurso pedagógico e 

fez dele o seu próprio discurso. Além disso,> a tentativa de atua

lização de lexias que não fazem parte do seu léxico de codifica

ção automática resultou em freqüentes desenfoques semânticos . e, 

principalmente, em combinatórias inadequadas que comprometeram, em 

maior ou menor grau, o rendimento da comunicação.

O discurso .pedagógico na Escola 3 pode ser definido, 

tal e qual o observamos em seus efeitos, pela seguinte combinató

ria sintagmãtica:

Admin
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UNIVERSO DE DISCURSO 

PEDAGÓGICO
MODALIDADES-OCORRÊNCIA

SOBREMODALIZAÇÃO:

poder-fazer-fazer 
I

poder fazer - crer

ESCOLA 3 - fazer - dever —>

- fazer - querer —)

l-nao poder saber - fazer

Nesta escola, o discurso pedagógico se instaura, so

bretudo, pelo poder que demonstrou de fazer o alunadó crer . nas 

suas propostas, sem permitir-lhe o exercício crítico. Quase que com 

pletamente defasado do universo de experiência anterior do aluna- 

do, não contribuiu para a ampliação deste mesmo universo, porque 

não teve com ele, do ponto de vista qualitativo, nenhuma inter- 

secção. 0 saber, portanto, nao se produziu, e a competência lin- 

güística do alunado não se alterou. 0 discurso pedagógico, nesta 

Escola, inverteu o procedimento desejável: impôs-se, a priori, co 

mo o único adequado e o único passível de estudo sistemático, que 

levou o alunado a crer no universo lingüístico por ele proposto, 

sem correlacioná-lo ao seu; desta crença, o alunado crê-dever e 

crê-querer imitá-lo como modelo único possível de desempenho; no 

entanto, a ruptura existente entre o universo de experiência tra

balhado pelo discurso pedagógico e o seu próprio universo, enquan 

to grupo, não lhe alterou o desempenho, não lhe permitiu, nem mes 

mo, executá-lo; o alunado da Escola 3, de modo geral, copiou (mo

dalidade não-poder-saber-fazer). O discurso pedagógico, nesta es
cola, é sobremodalizado pelo chamado discurso "tirânico", definido 

Admin

Admin



388

pela modalidade complexa poder-fazer-fazer, contra o qual nenhum 

fazer interpretativo é possível e, contra o qual,os alunos não pu 

deram exercer nenhum fazer contra-manipulatõrio.

3.3 Sugestões para uma reflexão sobre o processo ensino-aprendi 

f zagem de língua materna, na sua modalidade de ensino de Lé

xico.

A guisa de conclusão, o primeiro aspecto que gostaría 

mos de levantar para futuras reflexões ê o lugar destinado ao en

sino de Léxico no conjunto dos diferentes conteúdos que consti

tuem o currículo de língua materna em nossas escolas de 19 e, até 

mesmo , de 29 graus. Em relação ao número de atividades relativas 

a outros conteúdos,o espaço dedicado ao Léxico, enquanto objeto 

sistemático de estudo, é ínfimo. Seria desejável que fosse amplia 

do; ou, melhor ainda, redimensionado. A desproporção entre o núme 

ro de exercícios dedicados à aquisição e efetivação de vocabulário 

e o número dedicado ao estudo que chamamos de conteúdo gramatical 

encontrada na análise dos manuais que examinamos, embora revelado 

ra, não implica, em nossa opinião, que se deva eliminar, simples

mente, o estudo de conteúdo gramatical das nossas preocupações, 

em favor do lexical. Pelo contrário, acreditamos que seria reco

mendável que repensássemos mais cuidadosamente estas proporções, 

a fim de encontrarmos o lugar ideal de cada um, buscando, na com

plementaridade dos dois estudos, maior eficácia e rendimento.

Evidentemente, qualquer tentativa de redistribuição, 

ou mesmo de reestruturação dos conteúdos programáticos das oito 

séries que compõem b currículo mínimo de escolaridade obrigatória 

constitui tarefa de fôlego, dada a extrema complexidade da ques
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tão e o grande número de fatores — humanos e materiais — que se 

acham envolvidos neste processo. Aos lingüistas, certamente, cabe 

parte da tarefa a realizar. Enquanto saber cientificamente produ

zido, deve, a Lingüística, a partir do exame das condições em que 

se dá o fenômeno lingüístico, fornecer subsídios para a renova

ção de suas tecnologias, entre elas, o ensino de língua materna. 

Ãs tecnologias cabem, a partir da aplicação e avaliação dos mode

los propostos pela ciência da linguagem fornecer, por sua vez, sub 

sídios para a reiteração, ampliação, ou mesmo, reformulação das 

teorias lingüísticas62.

(62) Cf. PAIS, C.T. — "Problemas e proposições concernentes aos bacharela
dos. p. 1265-1266.

A ruptura neste processo contínuo de alimentação e 
realimentação do saber lingüístico pode comprometer, sem dúvida, 

a produtividade tanto da ciência da linguagem quanto da pedagogia 

das línguas. Se, em alguns pontos, o ensino de língua materna, do 

ponto de vista lingüístico caminha, a nosso ver, para uma sólida 

reestruturação, embasada, sobretudo, nas contribuições da Lingüís 

tica Estrutural e da Sociolingüística, em outros pontos, como o en 

sino de Léxico e as questões que envolvem o processo ensino-apren 

dizagem de vocabulário, ele nos parece titubeante e ineficaz.

0 segundo aspecto que desejamos ressaltar diz respei 

to ao tipo de treinamento de atualização de unidades lexicais que 

efetuamos em sala de aula, com o auxílio dos manuais didáticos, 

treinamento este que deve ser compatível aos nossos objetivos di
dáticos e pedagógicos e, principalmente, coerente com nossos cri

térios de avaliação e julgamento de competência e desempenho lin 

güísticos. Ou bem buscamos o desenvolvimento da competência codi- 
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ficadora do alunadp — tanto quanto o da decodificadora — e os 

treinamos para isto, ou bem não hã como exigir, desses mesmos alu 

nos, originalidade e diversificação no seu desempenho vocabular. 

Dado que os manuais didáticos são, por razões econômicas e soci

ais, elaborados para atender a uma ampla clientela, e, por isso 

mesmo, de eficácia relativa, seria igualmente desejável que o pro 

fessor complementasse as abordagens e as proposições de ensino-a

prendizagem de Léxico, que efetuam, de modo a adequá-los ãs espe 

cificidades do seu alunado. Este trabalho de complementação deve 

visar, sobretudo, ã ativação do conjunto-vocabulário passivo e do 
conjunto não-vocabulário do alunado63. 0 ensino de Léxico se tor 

naria mais produtivo e favoreceria a ampliação da competência le

xical dos alunos tanto a codificadora quanto a decodificadora, o 

que os tornaria sujeitos efetivamente desempenhantes, donos do seu 

próprio discurso e aptos a codificar, adequadamente, o universo 

das suas experiências individuais, e, igualmente, aptos a decodi

ficar os múltiplos discursos com que se deparam nas diferentes si 

tuações de comunicação social de que participam. Tal tipo de ensi 

no pressupõe, evidentemente, que se procurem estimar, através de 

técnicas específicas, os conjuntos-vocabulários ativo e passivo de 

cada alunado que se nos apresenta em sala de aula. 0 inventário de 

ambos auxiliará o professor a discernir, de forma não mais intui

tiva, quais sugestões dos manuais devem ser ampliadas, quais po

dem ser reiteradas e quais podem ser reduzidas. Um ensino de Lexi 

co que estimulasse, sistematicamente, as atividades relativas àco 

dificação e decodificação dos diferentes, conjuntos-vocabulários 

dos múltiplos discursos e sub-universos de discurso do sistema lin- 

güístico de modo a ampliar, quantitativa e qualitativamente a com 

petência lexical do alunado, seria , certamente, mais produtivo.

(63) BARBOSA* M.A. — Curso de Lexicologia... 1983.
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De fato, a passagem de elementos do conjunto-vocabulário passivo 

para o ativo, que supomos dever ser estimulada e agilizada pelo dis

curso pedagógico, deve ser não apenas quantitativa, no sentido de 

que o aluno possua um grande número de vocábulos cuja codifica

ção e decodificação lhe seja automática, mas, sobretudo, qualita

tiva, no sentido de que deve lhe oferecer o instrumental necessã 

rio para codificar e decodificar, automaticamente, as diferentes 

normas léxicas de cada universo de discurso que ele produz ou que 

são, por ele, produzidos.

Um terceiro aspecto diz respeito ã questão das rela

ções ditas sinonímicas entre os vocábulos, amplamente difundidas 

pelos manuais. Talvez fosse recomendável ampliarmos o estudo das 

relações inter-vocãbulos e intra-vocábulos, tanto nas suas rela

ções sintagmáticas, quanto paradigmáticas, devidamente inseridas 

nas diferentes normas dos vários universos de discurso com que o 

aluno se depara no dia a dia da sala de aula, de modo a desvendar 

o jogo das oposições lexicais nas suas reais dimensões. Neste sen 

tido, seria possivelmente mais vantajoso, do ponto de vista da am 

pliação do universo da experiência do aluno — e também do profes 

sor — que, além dos discursos do universo de discurso literário, 

outros discursos, de outros universos de discurso, também fossem 
objeto*de reflexão, análise e elaboração de textos, em sala de au 

la6*. Dessa maneira, não haveria "uma" norma prescritivá, nivela 

dora e padronizadora como único parâmetro de avaliação e julgamen 

to de competência e desempenho lingüísticos, mas várias, tantas 

quantas fossem necessárias para dar conta da especificidade de ca 

da discurso, de cada universo de discurso. Para este tipo de ensi 

no, seria necessário que, nos chamados estudos de interpretação

(64) idem*
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de texto, se deixassem .claras e explícitas, para o aluno, o con

junto de características e coerções definidoras de cada norma dis 

cursiva para que lhe fosse possível, gradativamente, tornar-se um 

sujeito competente/desempenhante — codificador e decodificador — 

do maior número possível de normas léxicas discursivas. Os crité

rios de avaliação e julgamento de competência e desempenho lingüís- 

ticos deixariam de ser vagos e subjetivos e seriam relativos às di^ 

ferentes normas frústicas e transfrústicas, específicas de cada 

universo de discurso. A noção de erro, talvez fosse substituível 

pela de adequação.

Por fim, a ruptura existente•entre o saber cientifi

camente produzido pela Lexicologia e a pedagogia do vocabulário, 

pode comprometer a produtividade de ambas. Seria recomendável que 

os modelos e proposições da Lexicologia, enriquecidos pelas con

tribuições da Sociolingüística, da Semiótica e da Sociossemiõtica 

chegassem ãs salas de aula, para sua necessária aplicação e conse 

qüente confirmação, ampliação, ou mesmo, reformulação. Nesse sen

tido, dentre as perspectivas mais imediatas que se nos àbrem, a 
partir deste trabalho, se colocam as tarefas de proposição de um 

modelo teórico qué explique o funcionamento do discurso pedagógi

co, a partir dos seus múltiplos aspectos, e de uma técnica lingüís 

tico-pedagógica, de ensino do Léxico. Mesmo algumas tarefas des

critivas precisam, ainda, ser realizadas. A tarefa de elaboração 

de uma tipologia dos "erros" mais freqüentes no desempenho vocabu 

lar do alunado que se situa na faixa etária de nossos informantes 

correlacionada às suas variáveis sociolongüísticas, por exemplo65 

tarefa fundamental para que se possam repensar os objetivos, os

(65) GENOUVRIER, E. apud BARBOSA, M.A. — "Da constituição e Transmissão do sa 
ber lexical..." p. 94 e 95.
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procedimentos, as técnicas, estratégias e métodos de ensino de Lé 

xico, bem como o lugar que este ensino.deve ocupar no contexto mais 

amplo do processo ensino-aprendizagem de língua materna, ainda es 

tá por fazer. Portanto, as ponderações e. reflexões que este traba 

lho propõe sobre os diferentes- aspectos relativos à problemática 

da pedagogia do vocabulário são, necessariamente, parciais, dado 

os cortes epistemolõgicos e metodológicos que efetuamos sobre cor 
pus. Conseqüentemente, suas•conclusões e generalizações, provisó
rias, no sentido que lhe atribui a ciência contemporânea;
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Conclusão

Nossa hipótese inicial de trabalho foi formulada no 

sentido de que haveria alguma correlação entre as inadequações 

mais comumente atribuídas ao desempenho lingüístico do jovem a- 

lunado, sobretudo na modalidade escrita de língua, e o tipo de 

procedimento lingüístico-pedagógico a que é submetido nas salas 

de aula. O desempenho vocabular do jovem, via de regra conside

rado "pobre", estaria de alguma maneira correlacionado ao tipo 

de processo de ensino-aprendizagem de Léxico efetuado em nossas 

escolas, que não favoreceria a ampliação da competência lexical 

do alunado, nos moldes de exigência do próprio discurso pedagó

gico.

Estabelecemos, pois, como objetivo central da pes

quisa, o exame dos processos de ensino de Léxico, tal como são 

realizados em nossas escolas, correlacionado ao desempenho voca 

bular de alunos pertencentes a grupos relativamente distintos 

quanto ao estatuto sócio-econômico-cultural,mas semelhantes quan 

to ao nível de escolaridade.

Definiu-se, dessa maneira, nossa pesquisa, como de 

tipo correlacionai, na medida em que procuramos estabelecer re

lações de correlação entre alguns dos fatores co-ocorrentes no 

processo ensino-aprendizagem de Léxico: o tipo de escola / o ti 

po de alunado / o tipo de procedimento lingüístico-pedagógico / 

o tipo de desempenho vocabular; e, como essencialmente interdis 

ciplinar, na medida em que nas relações de correlação estabele-

Admin
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cidas entre estes elementos se levaram em conta os contextos: de 
sala de aula; sócio-econômico-cultural; de enunciação; intertex 

tual e ideológico. Para sua consecução valemo-nos, portanto,dos 

fundamentos teóricos e metodológicos de várias disciplinas; a 

Lingüísticá, a Sociolingüística, a Semiótica e a Sociossemióti- 

ca.

Começamos por efetuar o levantamento dos dados rela 

tivos aos diferentes contextos sócio-econômico-culturais e edu

cacionais em que se dã o ensino de Léxico, -através de questiona 

rios informativos respondidos por professores e alunos de 5$ sé 

rie de 19 grau, de seis escolas da zona sul da cidade de São Pau 

lo (V. anexos I e II). Recolhemos, ao mesmo tempo, as primeiras 

redações do ano letivo que estes alunos fizeram nas aulas de Lín 

gua Portuguesa. Retivemos, para análise, os dados relativos a a 

penas três das escolas, cuja clientela fosse representativa de 

grupos relativamente distintos uns dos outros pelas suas carac

terísticas sócio-econômico-culturais. A análise e descrição de 

cada um dos elementos co-ocorrentes aos processos de ensino de 

Léxico examinados se deu a partir de critérios e procedimentos 

específicos, conformes à sua natureza. A demonstração de nossas 

análises foi feita nos terceiro e quarto capítulos deste traba

lho; as correlações e as interpretações dos resultados foram e- 

fetuadas no quinto capítulo. Estas nos conduziram às seguintes 

inferências, de caráter geral:

1 — 0 tipo de estabelecimento de ensino é uma va

riável significativa no processo ensino-apren

dizagem de língua, em geral, e de Léxico, em par 

ticular.
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2 — 0 tipo de atividades extra-escolares a que o a- 
lunado se dedica é uma variável importante no 

processo de aquisição e ampliação de competên

cia lexical e de desempenho vocabular.

3 — 0 tipo de estabelecimento de ensino e o tipo de 
atividades extra-escolares do alunado são rela

tivos ao seu estatuto sócio-econômico.

4 — 0 discurso pedagógico, de modo geral, tende a 

reiterar a relação de correlação estabelecida no 

item anterior, na medida em que não supre as ne 

cessidades específicas daqueles que estão nele 

envolvidos.

Como nos pareceu demonstrado ao longo do trabalho,os 

estabelecimentos públicos, que são aqueles destinados, em princí 

pio, a uma clientela que não pode obter educação formal por ou

tros meios, são aqueles que possuem menos recursos físico-pedagó 

gicos. A clientela da Escola 3, a menos fa\rorecida das que obser 

vamos, não tem, na escola, meios de ampliar e diversificar as a- 

tividades que habitualmente exercem. 0 seu universo de experiên

cias é limitado ao ambiente doméstico; ã televisão e à perspect_i 

va do mundo que lhe apresenta o manual didático, mesmo assim, em 

segunda mão, porque esta lhe vem traduzida pela interpretação do 

professor, que continua o único detentor do "saber", — estatu

to sociossemiótico que o discurso pedagógico confere ao seu enun 

ciador — e do "saber-fazer", ou seja, da competência e desempe

nho lingüísticos, condições para que o indivíduo seja sujeito do 

seu próprio fazer-discursivo. Em oposição, a clientela mais pri
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vilegiada em termos de acesso a bens econômicos e/ou culturais

freqüenta um estabelecimento altamente favorável a diversifica

ção de experiências: teatro, salas de vídeo, biblioteca, labora

tórios, oficinas de arte, etc.. As crianças da Escola 1 também

preferem, tal e qual às crianças das outras duas escolas, os se

riados de televisão e as revistas em quadrinhos, mas estas ati-

vidades ocupam, apenas, uma parcela do seu tempo; a gama de atjL

vidades a que se dedicam, favorecidas pelo tipo de .estabeleci

mento que freqüentam, relativiza a visão que têm do mundo, ou a

visão que lhes é proposta pelo manual didático e/ou pelo profess
sor. São capazes de enxergá-lo de outras perspectivas e têm a

competência lingüística necessária para codificar seu próprio di£

curso. A possibilidade de acesso a vários sistemas de significa

ção a faz compartilhar do "saber" detido pelo professor que é,

apenas, uma das fontes de suas experiências, não a mais enrique

cedora, mas, pelo menos, não a única.

Estratificados os três grupos, sobretudo quanto ao

tipo de escola que freqüentam, as atividades a que se dedicam

quando não estão na escola e ao estatuto sócio-econõmico da fa

mília, procedemos ã investigação do tipo de procedimento lin-

güístico-pedagógico a que cada alunado ê submetido. Quanto a e£

te aspecto, inferimos que:

1 — o tipo de procedimento lingüístico-pedagógico

utilizado nas três escolas não favorece o pro

cesso de aquisição e ampliação de competência

lexical de codificação e, conseqüentemente, re

   duzem-se as possibilidades do alunado de desem

penho vocabular extenso e diversificado.
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2 — as técnicas, estratégias e métodos de ensino de 
Léxico são insuficientes para alterar o desempe 

nho vocabular do alunado e, conseqüentemente,al 

terar a sua competência lexical, quer do ponto 

de vista quantitativo, quer do ponto de vista qua 

litativo.

Procuramos demonstrar, ao longo do trabalho, que os 

diferentes procedimentos lingüístico-pedagõgicos utilizados pe

los professores, quer aqueles relativos aos diferentes conteúdos 

que são objeto de estudo nas aulas de língua portuguesa, quer a- 

queles especificamente utilizados no ensino de Léxico, são, basi. 

camente, os mesmos, embora se destinem a clientelas, muitas ve

zes, radicalmente distintas sob certos aspectos. Nas três esco

las em que observamos o processo ensino-aprendizagem de Léxico, 

os livros didáticos dirigem a maior parte dos procedimentos do 

professor, que não os adapta às especificidades da sua cliente

la; pelo contrário, tendem a adaptar o alunado ãs proposições dos 

manuais. Aqueles que propõem aos alunos atividades extra-livros 

didáticos, pouco diversificam os aspectos privilegiados nos li

vros. 0 professor da Escola 1 amplia bastante as atividades de 

leitura e redação mas as diversifica muito pouco; o professor da 

Escola* 2 as amplia pouco, mas as diversifica, também um pouco.Foi 

o único professor, aliás, que pareceu diversificar as atividades 

sugeridas pelo manual, de forma sistemática, na medida em que tra 

balha um outro universo de discurso que não aquele privilegiado 

no livro didático. Canalizado para as normas léxicas de um só u- 

niverso de discurso, o literário, a competência lexical do aluna 

do não se amplia, no sentido de possibilitar-lhe o desempenho a- 

dequado a outros universos de discurso e a outros domínios de ex 
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periência que se regem por outras normas., 0 privilégio ãs ativi

dades de leitura e interpretação de textos favorece, quando mui

to, sua competência de decodificador, a ampliação do seu univer

so Léxico passivo. 0 papel que cabe ao ensino formal de Léxico,

nas escolas,/onde se possui, bu se deveria possuir a ’tecnologia

necessária para .agilizar a. passagem quantitativa e qualitativa

dos vocábulos de decodificação automática para a situação, tam

bém desejável, de codificação automática, não se cumpre.Esta pas

sagem, quando ocorre, se deve‘a fatores outros que não os propo^

tósem sala de aula.      
         

         0 estudo do Léxico, tal como .pudemos observá-lo, re-

duz-séraos poucos - exercícios de-vocabulário propostos pelos ma-
 

huais oú àEventual curiosidade do aluno que é solicitado, e até  
_ „ .icom'certa insistência, a consultar o dicionário sempre que um vo

cábulo lhe for’desconhecido. Do exame dos exercícios propostos  
 

pelos manuais relativos à aquisição e efetivação de vocabulário  
 

concluímos que:              

 
    -a*) são poucos.em relação ao número*-de exercícios’de-

       dicados a outros conteúdos como leitura e inter-  

pretação’de textos do universo de discurso literá

    rio, ou a "exercícios de conteúdo gramatical;

b) solicitam, com maior freqüência, operações de de-

    codificação-do alunado, através de exercícios me-

  cênicos de comutação paradigmática, que neutrali-

       zam os efeitos que um novo vocábulo provoca na com

      binatória sintagmática.do enunciado;
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d) reduzem as relações-funções do sub-sistema Léxi

co à parassinonímia que, apresentam,impropriamen 

te, como sinonímia. Neutralizam, também, portan

to, as especificidades paradigmáticas dos vocábu 

los que se opõem em sistema. Outros mecanismos de 

produção e ampliação do inventário Léxico não fo 

ram observados, salvo raras exceções.

Procuramos demonstrar que estes tipos de estratégias 

pouco contribuem para diversificação e especificidade dos vo 

cãbulos que os alunos atualizam nas suas redações, se é que es

ta é a situação almejada por aqueles que .avaliam o desempenho vo 

cabular do jovem na situação específica de sala de aula. É aque 

la, de qualquer maneira, que nos parece a desejável, na medida 

em que, de posse de um instrumental codificador quantitativa e 

qualitativamente poderoso como o Léxico, as possibilidades do a 

luno expressar o universo das suas experiências aumentam e as 

possibilidades de compreender o universo do outro também se am

pliam. Submetido a este tipo de estratégia, no entanto, as chan 

ces de dominar o mecanismo de atualização discursiva de vocábu 

los são, a nosso ver, pequenas. Se trabalhado nas suas reais 

mensões e complexidade também a nível de desempenho, o processo 

de atjvação lexical se agilizaria; sucessivos desempenhos, bem 

ou mal sucedidos, acabariam por alterar positivamente a compe

tência lexical do alunado — tanto a decodificadora, quanto aco 

dificadora; tanto a relativa às possibilidades de atualização 

que lhe oferece o sistema, quanto a que as condiciona,porque e£ 

pecíficas às normas de atualização de determinados universos de 

discurso, ou de determinadas modalidades de língua; tanto aque

la, em suma, que lhes permite reiterar o inventário léxico que
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tem ã disposição, quanto a que lhes permite alterã-lo e enrique

cê-lo.

Nosso alunado de 5? série, portanto — e acredita

mos que esta situação poderá ser a mesma nas outras séries do

primeiro grau — apesar de heterogêneo, é submetido ao mesmo ti.

po de procedimento lingüístico-pedagõgico de ensino de Léxico,

de onde apouca eficácia obtida quanto aos resultados. 0 desem

penho vocabular do alunado, cujas redações observamos, se reve

lou, de fato, inadequado, em muitos dos aspectos que examinamos,

mas se revelou, sobretudo, inalterável por esse tipo de ensino.

Do exame do desempenho vocabular do alunado das três escolas in

ferimos que:

1 — um inventário lexical individual extenso,não é

condição suficiente para um desempenho vocabu

lar próximo do desejável; é igualmente necessá

rio o domínio das regras de funcionamento do

sistema lexical e de "enriquecimento" e diver

sificação do inventário léxico, ou seja,dos me

canismos de produção e re-produçao da unidade

lexical;

2 — os desempenhos lingüísticos mais próximos do de

sejável co-ocorrem a situações contextuais mais

privilegiadas, no sentido de maior oportunida

de de acesso a bens culturais que nos parecem,

ainda, dependentes das oportunidades de acesso

  a bens econômicos;
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3 — 0 alunado, de maneira geral, tende a adequar

seu desempenho lingüístico às normas do univer

so de discurso trabalhado em sala de^aulá ,o que

inclui a efetivação de determinado conjunto-vo

cabulário segundo determinadas coerções combi

natórias ;

4 — Não há. compatibilidade entre o tipo de procedi^

mento efetuado para a aquisição e efetivação de

vocabulário e o tipo de critério utilizado pa

ra avaliação e julgamento de competência lexi

cal e desempenho vocabular.

Ao examinar o desempenho vocabular das crianças, cu

jas redações nos serviram de amostra, tendo, como parâmetro,o ti

po de procedimento lingüístico-pedagógico a que • for.am .submeti

das, pudemos observar que as crianças da Escola 1, aquelas consi

deradas, pelos critérios que estabelecemos, as mais privilegia

das, foram também aquelas cujo desempenho vocabular esteve mais

próximo do desejável, em relação ao desempenho dos alunos das ou

tras duas escolas: a relação entre o número de vocábulos que a-

tualizam, em seus discursos, e o número de ocorrências que a e-

les correspondem, nos mesmos discursos indica que, ao menos no do

mínio de experiência em que foram solicitadas a redigir, possu

em um Inventário lexical extenso, automático e bastante diversi

ficado, dado qtfe foi atualizado, na sua maior parte, em combina

tórias livres, por eles mesmos elaboradas. Os desvios semântico-

-sintáxicos das normas do chamado padrão culto de língua que ob-
 
 servamos, além de poucos, dificilmente comprometem o rendimento

da comunicação. Estes alunos têm, portanto, competência lexical
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no universo de discurso que ocorre em sala de aula; têm dele ex 

periência anterior, o que lhes permite, segundo nossa interpre

tação, compreendê-lo, questioná-lo e reelaborã-lo. Também é nos 

sa interpretação de que este fato está mais ligado ã multiplici_ 

dade das suas atividades e oportunidades (em conformidade ao §2, 

p.397 desta conclusão) do que ao tipo de procedimento de ensino 

de Léxico a que são submetidos. Nossa argumentação se fundamen

ta no fato de que estas crianças não atualizaram, em seus tex

tos, sequer uma vez, os vocábulos dos exercícios de vocabulário 

propostos pelo manual que utilizam e, ao retomar os vocábulos do 

texto que lhes serviu de estímulo para redigir, os reelaboraram 

semântica e sintaxicamente. Estas crianças, portanto parecem 

possuir não só um inventário lexical individual mais extenso,mas 

também o domínio dos mecanismos de produção e remotivação das u- 

nidades lexicais, — ou parte dele — dado que foi em seus tex 

tos que encontramos uma maior diversidade de vocábulos, em opo

sição paradigmática, e em combinatórias livres e originais, em 

graus diferentes de integração vocabular.

Procuramos demonstrar também, que o desempenho voca' 

bular do alunado da Escola 2 não está distante do desejável,den 

tro dos aspectos que nos propusemos a analisar, e, no caso des

tes alunos,tanto o universo das suas experiências, quanto o ti

po de procedimento específico do seu professor foram variáveis 

significativas. De fato, como vimos, o professor da Escola 2 é 

o único que diversifica a gama de interesses do seu alunado e as 

atividades propostas pelo manual — embora dele acate as propo

sições e os critérios de avaliação e julgamento de competência 

e desempenho lingüísticos. Esse fato, a nosso ver, se revelou a_l 

tamente favorável ao processo de atualização lexical efetuado por 
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estes alunos, mais'até do que as oportunidades de acesso a bens 

econômicos e/ou culturais. De fato, sob este último aspecto, uma 

grande parte do alunado da Escola 2 está mais próximo dos padrões 

da Escola 3 do que da Escola 1. 0 inventário léxico das crian

ças da Escola 2, na situação lingüístico-pedagógica específica em 

que produziram seus textos, parece ser menos extenso, quantitati 

vamente, em comparação àquele que estimamos para o alunado da Es 

cola 1. Mesmo contextualizada, a relação entre a extensão vocabu 

lar de seus textos e a extensão textual é bastante insatisfató

ria; alguns vocábulos pouco específicos dão conta, de um grande 

número de experiências. 0 alunado da Escola 2, portanto, embora 

mais dependente do modelo de atualização semântico-sintãxica das 

unidades lexicais que lhes foi proposto em aula, conseguiu, ain

da que com menor grau de produtividade do que o alunado da Esco 

la 1, produzir seu próprio texto.

O desempenho vocabular do alunado da Escola 3 é o 

mais distante do desejável, sob qualquer aspecto ou critério de a 

valiação, e é, também, nosso maior argumento em favor da tese de 

que a ampliação do inventário lexical, individual, quantitativa, 

paradigmática, não é garantia suficiente de um desempenho vocabu 

lar mais satisfatório. Estes alunos atualizaram em seus textos os 

vocábulos lexicais do texto-estímulo e dos exercícios de vocabu

lário do livro, sem, no entanto, dominar o jogo de coerções com

binatórias frásticas e/ou transfrásticas necessário para a sin- 

tagmatização adequada destes mesmos vocábulos. Tanto é que recu

peraram, não só os vocábulos, mas também os modelos de constru

ção de frase do texto que leram. Não sabendo como empregar mui 

tos destes vocábulos que, certamente, não fazem parte do seu con 

junto-vocabulário de codificação automática, as inadequações fo
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ram bastante freqüentes; observamos não só os desvios das normas

do universo de discurso em que foram solicitados a redigir, como

vários desvios dos limites impostos pelas oposições do próprio có

digo lingüístico. O discurso deste alunado não foi o seu, pelo-

contrário, foi um arremedo mal sucedido daquele que lhe foi pro

posto pelo discurso pedagógico no qual não possui competência.

Procuramos demonstrar, portanto, qüe grande parte

dos desajustes do desempenho vocabular dos alunos de 5? série es

tão correlacionados ã falta de treino nos processos de sintagma-

tização de vocábulos lexicais,a nível frástico e/ou transfrásti-

co. Neste sentido, seria também desejável que se repensasse não

só o tipo de procedimento lingüístico-pedagõgico que utilizamos

em sala de aula, mas também nossos próprios critérios de avalia

ção e julgamento de competência e desempenho lingüísticos, levan

do outras variáveis em consideração, inclusive o próprio tipo de

discurso pedagógico a que submetemos nossos alunos. Solicitamos,

freqüentemente, do alunado, originalidade, diversificação,seqüen

cialidade e coerência no emprego dos vocábulos que atualiza em

seus textos; mas nossos procedimentos lingüístico-pedagógicos pou

co favorecem estes aspectos.

  Concluímos, finalmente, que uma possível reformu

lação dos procedimentos-lingüístico-pedagógicos de ensino de Lé

xico deve passar, antes, por um processo de auto-reflexão do seu

próprio grau de produtividade, eficiência e adequação o que, co

mo procuramos demonstrar, não é possível sem a intermediação ati

va do professor, enquanto elemento detentor do "saber" e do "sa-

ber-fazer" em sala de aula. Evidentemente, uma reformulação nes

te sentido, tem de ser repensada num contexto mais amplo,lingüís
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tico, educacional e social. Mas, enquanto este longo processo hi£

tórico de ajustes e desajustes sociais, que devem nos levar a u-

ma sociedade mais equilibrada em termos de oportunidades de aces

so aos mesmos bens e, ao mesmo tempo, de ampla competência nos

mesmos discursos, não se efetua, é possível minimizar suas a-

tuais incongruências se considerarmos que:

1 —'O tipo de variedade e/ou variedades de lín

gua que co-ocorrem no meio social inclui o

chamado '’padrão”, ou "culto". Ê ilusório pen

sar que trazer a(s) variedade(s) de língua u

tilizada(s) pelo aluno, para a sala de aula,

melhorará o seu interesse ou o seu desempe

nho ;

2 — o processo ensino-aprendizagem de língua, que

inclui o de Léxico, se dá em uma situação de

comunicação social específica e submetida,tal

e qual todas as outras, a um determinado con

junto de coerções e imposições pertinentes à

sua própria realização. O estudo da língua ma

terna que se realiza na situação específica

de sala de aula é, portanto, diferente daque 
le que se realiza em outras situações de co

municação social em que os mesmos elementos

não co-ocorrem, não, pelo menos, com o mesmo

valor social;

3 — neste contexto, o professor nos parece o ele
mento mais adequado para efetuar esta transi.
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ção. Mais experiente, caberia a ele procurar 

adequar os recursos didáticos e pedagógicos 

de que dispõe ãs especificidades e necessida 

des do alunado. Um e outro teriam enriqueci

das suas experiências individuais e, conse- 

quêntemente, maiòr produtividade em seus res 

pectivos discursos.

Sugerimos, neste sentido, como subsídio para re
flexão e eventual reelaboração das atuais diretrizes que coman

dam o ensino de Léxico:

1 — a redistribuiçao quantitativa dos diferentes 
conteúdos estudados nas aulas de língua ma

terna ;

2 — a redistribuiçao qualitativa dos diferentes 

tipos de abordagem possíveis no estudo da u- 

nidade lexical, de modo que se possam recupe 

rar as relações e funções, bem como os meca

nismos de produção e reprodução do sub-siste 

ma Léxico nas suas reais dimensões;

3 — a diversificação dos mecanismos de produção 

discursiva, compatível às especificidades e 

necessidades de cada alunado, de modo a que 

se possa recuperar o domínio do maior núme

ro possível de normas léxicas;

4 — a adequação e diversificação das técnicas e 
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procedimentos de treino de vocabulário às ex 

pectativas de desempenho, de modo a compati
bilizá-los as diferentes normas de competên

cia e desempenho dos múltiplos universos de 

discurso com que se depara o aluno — o que 

inclui as normas do próprio discurso pedagó

gico.

Este trabalho abre, também, outras perspectivas. 

Ainda está por ser feita uma tipologia dos problemas de desempe 

nho vocabular do jovem, como sugerido por GENOUVRIER1, que leve 

em conta as múltiplas variáveis em que este ocorre. Do ponto de 

vista da contribuição da Lingüística-teóricà, a elaboração de um 

modelo que explique o funcionamento do universo de discurso peda 

gÕgico e da Lingüística-aplicada, a elaboração de uma técnica de 

ensino de Léxico também estão por fazer.

(J) apud BARBOSA, M.A. - "Pa conótõtuZção e -twunvúáão do AabeA ZexZcaZ. 
p. 94 e 95.
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A ANEXO I — Ficha para coleta de dados 
relativos à situação sócio-econômica 
e cultural dos alunos-sujeitos das es 
colas selecionadas.

• PERFIL SÓCIO—ECONÔMICO—CULTURAL

ESCOLA:__________________________________________________ ________

1. Número de código:

2. Sexo:________________________________

3. Data de nascimento:

4. Local de nascimento:Estado:

5. Bairro onde mora: _________________________ _____________ ___

6. Ha quanto tempo mora em São Paulo? 

7. Em que outra cidade (ou estado) já morou? 

8. Durante quanto tempo?________________ ______ _______

9. É a primeira vez que faz a 5? série?

( ) Sim, 1$ vez

( ) Não, 23 vez

( ) Não, 33 vez

10. Em que ano entrou nesta escola?

11. Onde fez o primário?

Nome da escola:___________

Rua:_____ _______________________ ________

Bairro:__________________________________ ____________________

12. Quantas pessoas moram na sua casa?
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13. Com quem você mora atualmente?

14. Onde seu pai nasceu? 
Cidade:Estado:

15. Há quanto tempo ele mora em São Paulo?

16. Onde sua mãe nasceu?
Cidade:E s t ado:

Há quanto tempo ela mora em São Paulo?

17. _ ________ ____________________ ______________________ _______
IDADE PROFISSÃO ATUAL ESCOLARIDADE

PAI

MÃE

18. Quanto seu pai ganha?
( ) Não sei
( ) Entre 30.000 e 60.000 cruzeiros
( ) Entre 60.000 e 120.000 cruzeiros
( ) Entre 120.000 e 300.000 cruzeiros
( ) Entre 300.000 e 500.000 cruzeiros
( ) Mais do que 500.000 cruzeiros

19. Quanto sua mãe ganha?
( ) Não sei
( ) Entre 30.000 e 60.000 cruzeiros
( . ) Entre 60.000 e 120.000 cruzeiros
( ) Entre 120.000 e 300.000 cruzeiros
( ) Entre 300.000 e 500.000 cruzeiros
( ) Mais do que 500.000 cruzeiros

20. Você trabalha? _____________________

21. O que você faz?______ ______ ________'_____________________

22. Quanto você ganha?__________________________________ _________
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23. Você assisth à televisão?__________________________________

24. Quantas horas por dia? ■_________________________________

25. Qual é o seu programa preferido?

26. Você costuma ir ao cinema?.'

27. Que tipo de filme você prefere?

28. Você costuma ler:

( ) Jornal — Qual?______________________________________

( ) Revistas — Quais?____________________________________

( ) Histórias em quadrinhos — Quais? 

( ) Livros — Quais?______________ ;_______________________

29. Por semana, quanto tempo você dedica à leitura?

30. Você pratica esportes? Qual?
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A ANEXO II — Ficha para coleta de dados relativos aos proce

dimentos lingüístico -pedagógicos utilizados pe 

los professores nas aulas de língua portuguesa 

das escolas selecionadas.
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A ANEXO II. — Ficha para coleta de dados
relativos aos procedimentos lingüísti-
co -pedagógicos utilizados pelos profejs
sores nas aulas de língua portuguesa
das escolas selecionadas.

• PERFIL PEDAGÓGICO DO PROFESSOR

I — Escola
 

1. Nome:____ _____ _____________________  ,_________ _________

2. Endereço____ _____________________ _ _____

3. Clientela a que se destina:

4. Períodos de funcionamento das 53s. séries:^

H — MATERIAL DIDÁTICO DA 5? SfiRIE

1. Qual o livro adotado?________                          

2. Exige caderno de exercícios?                         

3. Exige caderno de redação?

4. Exige dicionário?_________________________________

5. Usa textos extras?_____________________________________

6. Elabora apostilas? ____ ____________________________

7. Exige leituras extras?;________  .
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III — CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
" ■ I

1. Segue todas as etapas propostas pelo livro didáti-
 

• co? .....    

2. Quais das atividades abaixo você, geralmente segue:

( ) Leitura silenciosa
( ) Leitura oral
( ) Interpretação de texto (oral)
( ) Interpretação de texto (escrita)
( ) Estudo de vocabulário (oral e/ou escrita)
( ) Exercícios de vocabulário
( ) Releitura expressiva
( ) Gramática do texto
( ) Exercícios de gramática
( ) Redação

3. Costuma desenvolver outras atividades que não as
r e lac ionadas ?Qua i s ?

4- A qual destas etapas você, geralmente, dedica mais
tempo?_____________________________________________

5. Em média, quantas redações você costuma pedir, por
mês?___________

6. Que técnicas usa para motivar a elaboração das re-
da ções ?___        _________________________________

7. Como escolhe os temas para redação? Se possível,dê
exemplo s:__________________________________________

  8. Costuma discutir os temas com os alunos antes da
redação ?___        ______________________________
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9. Em aula, discute com os alunos sobre (assinale com 

um X) :

FREQUENTEMENTE ÃS VEZES NUNCA

• Notícias de jornal

• Filmes

• Peças de teatro

• Programas de TV

• Livros

• Histórias em quadrinhos

• _____________________

e _________________ ’

a _______________________ 1 
1

IV — AVALIAÇÃO

1. Como considera (no momento) a expressão dos alunos 
desta classe?

ORAL ESCRITA
( ) Muito Fraca ( ) Muito fraca
( ) Fraca ( ) Fraca
( ) Regular ( ) Regular
( ) Boa ( ) Boa
( ) Muito boa ( ) Muito boa
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2. Se possível, justifique a resposta:

3. Ao corrigir as redações, com qual aspecto do texto 

(ou aspectos) você se preocupa mais?

DADOS SOBRE O PROFESSOR

1. Graduação:_______________________

2. Pós-Graduação____________________________________

3. Outros cursos:_______________________________________

4. Há quanto tempo leciona?
5. Séries em qué leciona:_______________________________
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A ANEXO III — Tabelas relativas à ocupação profissional e remu 

neração média mensal. In: Anuário Estatístico do 

Estado de São Paulo, 1983. São Paulo, SEADE, Fun 

dação Sistema Estadual de Análise de Dados, 1984
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A ANEXO III — Tabelas relativas ã ocupação profissional e remuneração 
média mensal. In: Anuário Estatístico do Estado de São 
Paulo, 1983. são Paulo, SEADE, Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados, 1984.

NQ 5 - EMPREGOS REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL, DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO MENSAL, 
SEGUNDO Á CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - C8O 
1982

———
Ciasses de Salário Mínimo da Remuneração Mensal (3)

Número Remuneração Desvio Coeficiente
Classificação Brasileira da Ocupações - CBO de Média Padrão de 1,01 

1.50
1,51 
2,00

2.01 2.51
Empregos Mensal da Média Gini Até 

1,00
2*50 3.00

/
001 - Empregados pela Primeira Vez...................................... 18 53.498 15.883 0,1563 Z 1 2 6 4 I
002 — Empregados com Ocupação N3o-ldentificada............. 122 45.228 16.506 0.1703 7 6 7 55 27 I

003 - N5o Declaradas................................................................ 1.482 47.992 37.457 0,3162 17 298 367 224 173 i
004 - CBO em Branco...................................... ....................... 269237 55.688 77.957 0,4613 22.000(4) G6.000I4) 47.000(4) 30.Q00Í4) 18.000(4) I

005 - CRO Inválido.................................................................. 122.352 73.605 69.688 0,3463 2.794 9.373 10.000(4) 9.163 6.602 :

OH - Químicos.................................................................... 3.114 206.854 150.348 0.3758 4 40 72 90 72 ;

012 - Físicos............................................................................ 285 218.523 125.789 0,3117 1 2 2 2 2

019 - (1).................................................................................... 620 110.991 114.408 0.4431 2 49 51 49 75

021 — Engenheiros Civis e Arquitetos...................................... 10.553 286.269 176.683 0,3237 31 139 56 52 74

022 - Engenheiros de 0per«çAo e Desenhistas Industriais. . . 2.107 299.283 157.036 0.2623 1 8 14 18 9 í

023 — Engenheiros Eletricistas a Engenheiros Eletrônicos. . . 6.835 347.490 180.353 0.2284 3 4 13 15 11

024 - Engenheiro! Mecânicos................................................... 7.314 334.803 188.489 0.2485 10 20 51 32 42

025 — Engenheiros Químicos................................................... 1.847 333.985 184.130 0,2858 2 4 2 25 27

02G — En-nhriroS Metalúrgicos.............................................. 837 316.534 167.740 0,2692 1 2 4 7 12

027 - Engenheiros de Minas e Geólogos................................. 725 332.902 186.166 0,2938 3 7 0 8 8

028 — Engenheiro» de O«ganizaçMo de Método»..................... 1.788 298.1GU 156.619 0,2590 1 6 14 16 18

020 - (n.................................................................................... 4.678 258.035 206.291 0.3624 7 23 40 111 142

030 - Técnico! de Contabilidade, Estatística e Economia
1.183 2.021 2.219 1.676

Domítuca................................................................. 17.423 96.710 79.159 0.4107 172

031 — Técnico» de Biologia. Agronomia e Outro»........................ 6 528 86.331 71.507 0.3479 45 169 273 872 645

032 - Técnico! de Minerado. Metalurgia e Geologia............. 2.457 221.616 120.367 0.2940 5 26 103 46 25

Q33 — Técnico» de CdítKviçôe», Agórneníuta, Estradas • 598 554 367
Saneamento c Outros............................ .. ....................... 7.964 139.890 101.521 0,3869 38 281

034 - Técnicn! de Eletricidade. Eletrônica e •
476 482 537 582

Telecomunicações........................................................... 19.804 167.239 106.340 0.3245 137

035 — Técnicos de MecAnica...................................................... 11.0G9 199.204 111.373 0,2945 59 178 222 215 209

036 - Técnicos de Química a Outros...................................... 11.446 129.71G 96.986 0.3G64 23 264 363 553 901

037 - Técnicos Téue<s.......................................................... 752 108.GG8 140.620 0,3728 8 10 14 7 40 ,

038 — Desenhistas técnico»..................................................... 23 991 152 342 93.838 0.3370 141 450 741 983 1.012 !
í

039 - m...........................................................:...................... 40.537 135.761 05.514 0,3087 78 224 750 1.129 1.C/5 j

041 - Piloto» de Aviação Comercial, Navegadores, 1 o 1 A 13 17 ;
MecAmcos de Voo e Outros........................................... 1.370 469.470 289.466 0,3191 1

042 - Oficiais de Bordo. Pilotos e Outros (Navegação R 1 4
Mdíítima e Intenod................................................‘ . 206 361.890 462.594 0,5851 6 Q

043 — Oficiais Maquinista» (Navegação Marítima e 
Interior)............................................................ 161 110.445 157.052 0,5873 23 31 16 4 3

051 - Biologistas e Outros........................................................ 888 116.940 112.034 0,3363 4 28 52 26

68

35

55 ’
052 - Bacteriologistas, Farmacologistas e Outros.................. 795 95.078 71.026 0.3773 19 61 55

053 - Engenheiros Agrônomos................................................ 2.603 209 4CÔ 128.793 0.3001 4 3 14 8 21

001 - Médicos............................................................................ 28.036 130.504 84.683 0,2993 98 138 227 353 1.190

063 — Cirurgiões-Dentistas........................................................ 6.701 126.459 131.157 03405 37 102 88 103 448

065 - Médicos Veterinários e Outros...................................... 1.097 159.760 98.173 0,3218 5 23 27 14 27

73.407 58235 416 271 293 419
067 - Farmacêuticos............................................................... 4.201 0,3288 123

068 — Nutricionistas e Outros................................................... 1.479 96.222 145.672 0,4222 39 102 237 47 &4

071 - Enfermeiros.................................................................... 7.459 91.766 55.149 0.3241 123 558 565 462 424

44.231 26.033 1.336 12.000(4) 15.000(4) 15.000(4) 11.00014)
072 - Pessoal de Enfermagem (exceto Enfermeiros)............. 70.772 0,2493

105
87.560 14 27 25

074 - Parteiras......................................................................... 562 63.322 0.3261 4

51.689 38.890 117 47 39 25
075 - Ortoptistas e ôpbcos..................................................... 388 0.3742 19

202
076 - Terapeutas....................................................................... 1.436 61.442 47.141 0,3525 30 221 233 135

07 7 - Operadores de Equipamentos Médicos e
GG.753 35.291

174 189 304 381
Odontolog>cos............................................................... 2.674 0,2657 32

109
116 363 140 83

079-11)................................................................................... 1.323 53.152 G1.216 0,4390
17

4

47

10
081 - Estatísticos.................................................................... 4G0 178.8G8 170.173 0,4218 2 13

3

12

2
0*12 — MatenUtrcos e Atuérias............................................................... 298 197 043 141.584 0,3833 1

3 19 22 32
083 - Analistas de Sistemas..................................................... 7.615 325 625 146.363 0.2131 4

53 41 69 95
084 - Programadores de Computador................................... 5.645 193084 108.112 0,2776 7

1614 7 17
091 - Econom«stas.................................................................... 3.187 292.147 171.253 0.2845 4

79 137 880 1.651
092 - Técnicos de AdmmistraçSq e Outros............................ 17.416 186.641 159.508 0,4142 33

314
108 308 279 319

110 - Contadores....................................................................... 15.618 196.666 135.343 0.3493
12290 89 84

1?1 - Advogados . ........................................................................................... 5.721 256 871 182.929 0,3650 35
14 9 13

1?9 - (1).................................................................................... 1 318 233 604 152.854 0.3201 z J_________L-—-—
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204 AUUÄRlO ESTATÍSTICO DO ESTADO DE SÄO PAULO - 1983

EMPREGO: MERCADO DE TRABALHO

NQ 5 - EMPREGOS, REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL, DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO MENSAL, 
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA.DE OCUPAÇÕES - CBO 
1982

Número Remuneração Desvio Coeficiente
Classes de Salário Mínimo da Remuneração Mensal (3)

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO de 
Empregos-

Média 
Mensal

Padrão 
da Média

de
Giní Até 

1.00
1.01
1.50

1.51
2.00

2.01
2.50

2.51
3.00

131 — Professores de Disciplinas Pedagógicas de Ensino 
Superior............................................................. 2.229

1,226

90.204

192.443

100.467

153.828

124.435

118.123

0,5136

0,4268

0,4511

0.4560

0,4507

314 219 222 156 146

132 - Professores de Ciências Físicas e Químicas de 
Ensino Superior................................................. 33 46 61 62 54

133 — Professores de Engenharia e Arquitetura.......... .. 4.132

1.355

3.199

141.363

134.973

153 135 235 285 299

134 - Professores de Matemática. Estatística e Ciências 
Afiru de Ensino Superior.......... s ....... . 68 90 89 100 68

135 - Professores de Ciências Econômicas.
Administrativas e Contábeis de Ensino Superior .... 97.917 102.670 157 228 271 323 244

136 — Professores de Ciências Humanas de Ensino 
Superior.............................................................. 5.022 114.367 111.282 0,4521 278 273 384 331 335

137 - Professores de Ciências Biológicas e Médicas de 
Ensino Superior................................................ 5.565 160.196 129.402 0.4167 95 155 203 313 353

138 - Professores de Línguas e Literature de Ensino 
Superior . .. ... .. .........................>....................... 1.754 82.685 80.558 0,4807 214 1C6 189 196 105

129 - (1).................................................................................... 4.987 151.353 132.422 0.4582 258 266 345 326 230

141 — Profèssorès de Ensino de Segundo Grau....................... 108.521 64.006 48.725 0,3856 17.00014) 10.000(4) 7.785 7.265 9.610

142 — Professuren çje Ensino de Primeiro Grau....................... 123.907 66.595 45.89G □,3580 14.000(4) 5-566 7.048 13.000(4) 16.000(4)

11.641 49.322 32.588 0,2859 611 1.465 1.909 2.282 1.572

144 - Professo«« e Instrutor ei de Formação Profissional. . . 6.999

1.662

111.466

59055

98.931

55.335

0.4039 '

0,4085

1.18C

73

590

343

395

268

308

228

439

138

149 - (1) . . ........................................ 13.752 122.009 111.139 0,4660 671 1.721 1.159 643 614

151 — Escritores e Críticos............... .. ........................... .. 41 85993 128.578 0.5849 7 5 3 5

4.607 203.457 207.110 0,3826 61 88 79 73 105

153 - locutores e Comentaristas de R.fdio e Televisáo ....

1 r.9 - (0....................................................................................

1.142

1.895

92 883

151.591

128.252

129.824

0.5237

0,4398

0,4015

109
43 *

147

160

118

99

115

81

74

73

161 - Escultores, Pintores e Outros..................................... 296 55.317 46.834 16 64 55 33 19

1G2 — Desenhistas Comerciais e Decoradores............... .. 2.175 134.611 162.772 0,4781 23 149 166 133 136

1G3 - Fotógrafos, 0[>rradoics de Cameras de Cmcma 
e 1 etevisáo e Outros........................................... 2.444 83.731 76.241 0,4337 139 445 177 148 138

171 — Compositores, Músicos c Cantores............................... 742 119.651 75.753 0,3565 22 73 30 29 25

172 — Coreógrafos e Bailarinos................................................ 153 64.769 60.013 0.4277 14 27 11 18 27

173 - Atores e Diretores de Espetáculos................................. 258 148.023 142 689 0,4850 10 25 22 8 8

174 - Emprpsái ms e Produtores de Esjietáculos..................... 384 207.027 151.274 0,3756 Z 8 3 13 13

175 - Ar listas do Cuco............................................................. 11 137.796 147.620 0,5101 1 1 1 1

11

Z I

179-111 .................................................................................... 420 121.084 105.570 0.4317 41 31 22
18 1

181 — Técnicos Desportivos e Outros...................................... 3.013 79.891 70.884 0,3993 120 282 362 318 249

182 — Atletas Profissionais........................................................ 491 136 8R0 249.640 0,5832 36 68 31 29 22

180-11).................................................................................... 657 74.245 49.727 0.3264 37 59 44 38 40

191 - O'bGotecänos. ArquivoiuqRin e Museólogos............... 2-163 116.111 81.076 0.3085 19 71 65 90 71

192 — Sociólogos, Antropólogos C OutroS.......... .. ................. 506 177.562 115.992 0,3462 1 2 2 4 12

193 - Assistentes Socian..................................................... 5 840 109 626 73.814 0.3452 116 331 223 248 235

194 - Psicólogos....................................................................... 2.244 117.231 89.553 0,3501 29 67 68 102 109

195 - Filólogos. Tradutores e Intérpretes.............................. 307 180 876 94.010 0,2945 11 6 6 8 4

196 - Membros de Cubo Religioso e Outros......................... 406 72 839 105.77G 0,5536 31 156 42 18 23

1Q7 - An.dutas de Orup.KÕes e Outros................................. 2 43G 193.072 90.791 0,2567 Z 19 13 14 21

199 - (1)................................................................................... 8.135 200.141 228.948 0,3993 22 147 344 272 323

2t 1 Membros Sup.'»>o.e\ Jo Poder L eqnldt ivo.................... 248 261.047

803.213

232.1C2
527.316

0,4554

0.3189

2 Z 2 2 2

212 — Membios Super totes do Podei Executivo.................... 155 1 5 3 2 6

213 Mpnitif'K du PodCf Judiftäl’U.................... 1.190 494.4G7 227.890 0,2269 Z Z 1 2 1

214 - P imcioH'V »ch Siipf'f -......................... 72 598 79.940 113.411 0,5106 2.843 14.000(4) 17,000(4) 5.832 4.302

221 - Diplomatas...................................................................... 73 381.808 687.114 0.6713 11 3 3 4 2

231 - Diretores de E mpresas M.inidatuieuas......................... 2 255 813.111 6G7.428 0.2662 9 19 20 12 11

232 - Durtorrs de E mpte^as Aqr oiMu-uár tas, Crsquetras 
e L*bat.v.^....................................................... 176 38G.370 531.673 0,5510 Z 5 10 6 10

233 - Duftiucs dr Empresas de PioduCÃo ? Disiritnuc^n 
de Eneigij Elétrica e Gás e de Serviços de Agua e 
Espio................................................................. 139 356.595 532 532 0.4696 Z Z 1 2 1

234 - Du »tores de Empresjs de Construção Civil.................. 330 64 7.599 643.069 0,3560 1 2 3 4 1

235 - Diretores de Empresas d»* Cnnuúrio Atacadista e 
Varejista, de Em; tesus Huleíciras e 
Estabelecimentos Smul.ucs.............................. 575 511 804

| 491 170

503.613 0,3854 8 4 3 14 10

236 P retores q(« Empress de Transportes e 
Comunicações......................................... . . . 458 028 O.33RO 2 4 3 5 7

3õ5 _i---------— -------
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206 ANUÄRIO ESTATÍSTICO 00 ESTADO DE SAO PAULO - 1933

EMPREGO: MERCADO DE TRABALHO

N9 5 - EMPREGOS. REMUNERAÇÃO MÍDIA MENSAL. DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO MENSAL, 
SEGUNDO Á CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA OE OCUPAÇÕES - CBO 
1982

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO
Número 

de 
Empregos

Remuneração 
Média 
Mcnwl

Desvio
Padrão 

da Média

Coeficiente 
de 

Gmi

Classes de Salário Mínimo da Remuneração Mensal M________

Até 
1,00

1.01
1,50

1.51 
2,00

2,01
2,50

2,51
3S&

237 - Diretores de Empresas Financeiras, Imobiliárias. 
Companhias de Seguros. Empresas de Prestação de 
Serviços e Outias Similares....................................... 1.218 784.826 1.780J65 0.3419 10 13 5 9 7

238 - Diretores de Empresas de Serviços Comunitários
e Sociais......................................................................... 700 252.275 301.655 0.5140 25 21 13 16 83

239 (1)................................................................................... 1.466 480.898 607.185 0,4590 11 18 17 27 16

241 - Gerentes Administrativos e Assemelhados.................. 25.235 323.514 280.318 0.4215 121 561 624 684 633

242 - Gerentes de Produção e de Pesquisa e 
Desenvolvimento......................................................... 13.334 404 380 294.636 0.3443 42 94 124 135 171

243

249

301

- Gerentes Financeiros. Comerciais e de Publicidade. . .

- m....................................................................................

- Chefes Intermediários Administrativos.........................

23.543

8.955

74.643

350.238

400.110

195.662

283.416

280.105

148.348

0.3906

0.3511

0.3C00

77

24

206

525

170

786

511
141

1.155

492

177

1.828

439

172

2.403

302 - Chefes Intermediários de Contabilidade e Finanças . . 27.757 162.657 110.237 0,3389 82 148 350 548 J

309

311

- (i>......................................................................... :. . .

- Agentes Administrativos................................................

22.621

25.161

171.759

131.189

125.572

112.920

0,3609

0.4275

63

60

2G8

314

444

442

499

4.6G9

621

2.592 
o s a

31Z - Tícmcos e Fiscais de Tributação e Arrecadação.......... 11.503 176.891 163.917 0.4883 30 1.795 1.496 477 314

313 — Agentes Superiores da Polícia................................................... 583 156.368 66.692 0,2031 4 7 10 10 7
e 7 A

314

319

221

323

331

- Serventuários da Justiça e Outros.................................

- <n....................................................................................

•• Datilógrafos. Estenógratos e Outros............................

- Auxiliares de Contabilidade, Caibas c Outros.................

11.776

10.373

64.180

18.513

112.783

84.937

79.424

98.320

57.367

70.312

48.284

81.948

76.792

43.963

50.972

0.2384

0.4136

0.3675

0.3106

0,3372

13

58

1.334

434

2.670

92

763

5.317

2.145

13.000(4)

137

1.482

3.774

3.033

11.000(4)

153

1.809

3.644

2.635

10.000(4)

1.199

3.832

2.455

10.000(4)

332 - AletxUntêt de Guichê. Bilheteiros e Outros............... 16.4GG 42.453 39.728 0.2705 679 2037 6.327 1.870 2.407

339 (U................................................................................... 30.020 85 359 180.246 0.3958 527 3.923 4.120 3.610 3.687

241 - Oneradores de Máquinas Contábeis o do Calcular .... 4.772 78 549 50.499 0.28G7 35 * 209 38/ 361 446

342 - Operador de Máquinas de Processamento 
Automático de Dados................................................. 20.347 98.384 64.825 0,3164 61 299 83G 1.718 1.746

343 - Perfuradores e Contendores (Cartões e Fitas)............. 7.917 79.G45 48.653 0,2464 59 316 265 642 W

351 - Agentes de Estação e de Movimento (Serviços 
1 eiroviários)................................................................ 5.347 103.905 49.239 0.2551 23 07 105 72 440

352 - Chefes de Serviços de Corretos « Telecomunicações . . 437 12B.2B4 118.432 0,4415 Z 23 48 65 19

353 Chrfrs de Serviços Aéreos, Controladores de 
TUtego Aéreo e Outros................................................ 1.026 108.939 80.860 0,3554 5 41 24 90 56

354 -- Chefes e Inspetores de Serviços de Transporte 
Rodoviário.................................................................. 3.007 122 C05 81.710 0,3184 8 78 87 127 165

355 ÇheJes de Serviços de Transporte Marítimo, Fluvial e
Lacustre.......................................................................... òo 164.367 121.774 0.4108 5 6 4 4 3

360 - Dêqufhant«. Fiscais e Cobradores de Transportes 
Coletivo» (exceto Trem)............................................ 33.525 47.592 24.439 0.2327 539 2.823 6.909 9.101 4.760

370 - C^ssihcadores de Correspondência, Carteiros e 
Mensageiros................................................................. 22.575 49.391 22.522 0.2410 861 3.750 3.059 1.651 2.296

380 - Telefonistas, Telegrafistas e Outros............................... 20.230 61.813 64.510 0,2701 238 1.370 2.550 2.685 2.616

331 - Ttâbalhadofcs de Serviços de Abastecimento e 
Atmaíenagcm.............................................................. 88.289 G4.791 71.889 0,3405 1.481 11.000(4) 11.000(4) 10,000(4) 9 0C6

303 — Auxiliares de Escntôrio e Outros............................................ 502.871 65.820 71.534 0,3910 12.000(4) 70.000(4) 10.000(4) 77.000(4) 62.000(4)

394 - Recepcionistas............................................................... 33.023 41.868 26.643 0,2997 1.594 9.318 6.659 4.659 3.15u

395 - Arquivistas e Outros.......................................................................... 5.680 52.309 62.549 0.3313 193 898 1.173 900 703

399 -d).................................................................................... 117 852 58.876 61 .C31 0.4034 3.437 23.000(4) 24.000(4) 15.000(4) 10.000(4)

410 Comccuntct (Comércio Atacad<sta e Varejista) .... 14.046 30.964 29.923 0,2748 1.G82 6.955 2.383 1.105 491

421 Supervisores de Vendas e Outros................................. 34 411 144.613 133.812 0,4402 3/9 2.114 2.130 2.162 2.017
4^2 - Supetvisoíe* de Compras e Compradores.................... 11 591 i >1 242 110.397 0,3222 26 1G7 221 2C2 300

431 Agentes e Inspetores Táemcos de Vendas...................... 6 fiB8 218 063 212.596 0,3833 39 134 197 1G4 133
432 • vendedores Pracistas, Representantes Comerciai» 

e Outros...................................................................... 28341 156.961 122.003 0,3765 411 1.149 990 892 1.082
441 - Corretores de Seguros, de Imóvcts e de Títulos e 

Valores........................................................................ 1.890 159.077 189.796 0,4898 73 166 93 78 70
442 - Agentes de Venda de Serviços ás Empresa»................. 3.183 175.111 218.014 0.4873 60 176 171 143 194

443 - ledoenos. Avaliadores e Outros................................... 787 118 972 84.739 0,3516 6 21 50 38 58
451 - vendedores de Comércio Atacadista e Varejista 

e Outros..................................................................... 203438 45.130 54 534 0.4031 14.000(4) 79.000(4) 31.000(4) 19.000(4) 12.000(4)

452 Vendedores Ambulantes, Vendedores a Domicílio 
e Jornaleiro».................................................................... 6.292 48.551 55.337 0,5021 1.690 1.173 651 380 332

453 pemnnufadores e Outros............................................. 7.205 48077 30.760 0.2910 142 1 447 1.268 1 030 977

403 .................................................. _....................._ 52 49G 32 7 75
I 2G.589

0.2731 3 880 24.000(4) | 10.000(4) 4 .CG 7 | 2 ?:o ।
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EMPREGO; MERCADO DE TRABALHO

NO 5 - EMPREGOS. REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAI . DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO MENSAL,
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CBO
1982

Número Remuneraçío Desvio Coeficiente
Classes de Salário Mínimo da Remuneração Mensaí (3)

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO de
Empregos

Média
Mental

Padrão
da Médio

d*i
Gini Até

1.00
1.01
1.50

1,51
2.00

2,01
2,50

2,51
3,00

500 - Gerentes de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Estabelecimentos Similares e Outros.......... 3.303

2 113

67.291 76.390 0,4479 79 723 534 356 332

520 — Mordomos, Governantas e Outros................................. 45.520 37.988 0.3497 135 573 445 259 181

531 — Cozinheiros e Outros..................................................... 64 079 34.443 25.017 0,2780 3.410 29.000(4) 13.000(4) 5.485 3.232

53? — Garçons, Barmen e Outros.............................................. 50.578 33.310 42.190 0,2411 2.728 20.000(4) 14.000(4) 5.263 2.541

5-10 - Trabalhadores de Serventia (Domicílios • Hotéis)
e Outros............................................................. 14.536 30.278 24.589 0,2163 1.111 6.545 3.684 1.303 645

5*11 - Comissários (Serviços de Transporte de Passageiros). . 1.482 168.947 82982 0.2711 16 60 63 46 42

551 - Trabalhadores rfe Serviços de AdministraçSo de
Edifícios . .................................... 46.168 47.008 34.147 0,2757 1.502 6.327 10.000(4) 8.807 6.022

552 — Trabalhadores de Serviços de Conservaçln e
171.797 29.404 28.652 0,2678 29.000(4) 60.000(4) 35.000(4) 18.000(4) 9.123

^G(l tavadeiros Tintureiros e Outros................................. 12.626 33.349 29.770 0,2535 727 5.441 3.123 1.320 646

570 - Cabeleireiros, Especialistas em Tratamentos de
Beleza e Outros .............................................. 6.556 29.529 40.892 0.2327 634 3.500 1327 3G3 186

581 Bombeiros...................................................,................. 2.150 94.364 54.156 0,3038 11 48 169 160 194

5S? — PnliciaiS e Outros ................................................ 7.244 109.007 49.379 0,1813 16 20 27 28 139

- Guardas de Segurança e Outros ............................... 105.705 58.605 39.672 0,3009 1.793 9.066 18.000(4) 15.000(4) 13.000(4)

fill G7.OO3 31.122 0.2426 12 9G 23 33 57

_ (]) ...................................... 5.592 67.182 37.G04 0,2519 40 216 628 422 249

548 73.628 78.885 0,4092 11 74 86 66 3a

592 - ÁQentet de Serviços Funerários® Embalsamadores. . .

599 - (1)....................................................................................

167

23.374

48.219

42.363

25.317

61.373

0,2834

0,2843

12

1.069

33

4.861

17

5.554

,16

4.741

22

2.478

6ô0 Administiadurcs Jp rxploi.H Õrs ArjiopecuJi ui
e F lor est ais.......................................................... 1.957 97.646 05.227 0.4370 30 • 173 172 20« 17?

001 - Capata;es de Explorações Agiopecuáfias e Florestais .

_ pfixfutorçi AyiopecuAi fos PolivdlciHçi.........................

1.601

160

53.463

30.307

48.583

31.388

0,3979

0,2447

138

10

400

99

231

30

172

6
123

1

61? - Ptodutotes Agtopcnürios E sp«*i •mIí/.uW...........................

621 - Tcatralhadores AgtepecuJi ios Polivalentes c Outros ..

di CuHufd Ht* Gfdiníncjs*....................

1.220

51.111

59 874

24.5G9

26.G45

31.552

10.203

13.008

16.633

0.2191

0.2047

0.2227

343

8.805

6951

581

24.000(4)

18.000(4)

187

9.932

16.000(4)

44

3.603

10.000(4)

13
1.441

3.921

Ç32 — Trabalhadores da Cultura de Plantas Fibrosas............. 163 28.027 13.516 0.2238 24 74 31 11 8

£33 — Ti* ihil Kidot pt Hoi t iy> ânjí nos............................ .. 1.0C5 26.293 12.331 0,1914 185 55G 173 74 27

_ Trabalhadores da Floricultura...................................... 1.355 28.G0G 17.927 0.2374 250 5G2 308 102 51

_ Tt jbalhjdures da Fruticultura...................................... 13.334 26.338 13.046 0,1943 2.150 5.959 3 371 090 287

636 - Trabalhador et da Cuhura de Plantas Prndutoias de
Substâncias Estimulantes e de Especiauas (exceto
ds de Extrdção f loiestdU................................... 2.949 23.082 8.973 0.1461 771 1.572 406 90 26

637 _ Trabalhadores da Cuhuo dir Plantas Oleaginosas .... 191 21.742 15.054 0.2839 52 88 34 8 2

636 - TuMbadotes da CulhM do Plantas PtodutotM
de 5ubsiãuoas AtomJncas. Modicmais e loxicas
(excelo as de Exploração F lorcMal)................. 70 33.562 29.792 0.3207 6 33 12 7 2

ggg _ (1) .................................................................................... 9.509 38.505 23.525 0.2G95 659 2.318 2.4G0 1 422 858

54] _ Trabalhadores da Ppcuâru de Grande Porte................ 5.730 30.542 12.432 0.1840 487 2.078 1.982 568 243

«2 _ Trabalhadores da Pecuária de Métíio Porte.................. 529 32.253 28.374 0.2745 32 266 131 32 15

Pí*c?u.Ima i 1 ** Ppqiiohu Poí tc, G.019 27.997 13.878 0.1065 491 3.313 1.276 417 196

644 Trabjihadores da rccuãna (Insetos Úteis)...............  . . 330 31.239 15 922 0.1784 22 129 180 20 10

  £,»9 (11.................................................................................... 516 42.075 194.050 0.4479 71 225 84 37 29

  651 - Trabalhadores Florestais da Exploração de Espécies
 Pi i-hiuim as de MadeilJS ............................ 5.003 30.304 19.385 0.2407 709 1.917 1.202 513 242  i IvUUlvIOJ Uí .................................................. • • ♦ •

F52 - Trabalhadores Florestais da Exploiaçâo de
fs^oes Produtoms de Gomas EUsucas.

356 32 991 26.771 0.2454 47 94 111 47 44Não Eiastiças e Resinas...............................................   •
 
 _ Trabalhadores FloreO.m d.r f xplorxão Espécies
 o. »i Ho f >'-»< ii is e Oleus .................. 92 21.24G 5022 0.0972 22 61 9 Z 0  KrUuusor as ue r i.'i j». «•»»»«.  .........................................

 _ Trabalhadores Tlorestan da Exploração de Espécies
Produtoras de Substâncias Alimentícias....................... 17 31.580 10.325 0,1673 Z 7 5 3 2

  j-5 _ Trabalhadores Florestais da Exploração de Espécies
  Produtoras de Substâncias Atomabcas.

É T(SwiC4Í.....................................................2 64.495 22.655 0.1243 Z Z Z Z 1

  £XO _ ff).................................................................................... 888 35.629 19.139 0.2603 68 280 212 116 GO

- - - ParrAes <te Pesca......................... ................................... 288 79.614 37.621 0,1893 3 7 7 2 13

1.185 31.057 18.908 U.2009 43 636 240 93 35

Artes^nao. ................................................32 88 G78 4G.2C6 0.2577 1 5 3 2 1

  y- - " . >>lo«es de AdoiCultm a...................................... 101 74 655 43 063 0.3202 2 ..... 14. 14 4 2
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emprego-, mercado de trabalho

NQ 5 - EMPREGOS. REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL, DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO OA REMUNERAÇÃO MENSAL, 
SEGUNDO A CLASSIF ICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CBO 
1982

Classi 1 ícação Draitleíta de OeupaçÒcs — CBO
Número 

de 
Empregos

Remuneração 
Média 
Mensal

Desvio
Padrão 

da Média

Coeficiente 
de 

Gmi

Classes de Salário Mínimo da Remuneração Mensal (3)

Até 
1,00

1.01
1.50

1,51 
2.00

2,01
2,50

2.51
3.00

669 -01.......................................................................... 466 59.288 33.735 0,3093 49 CO 34 19 28
671 - Operador« de Máquina» e Implementos Agrícola». . . 10.236 54.153 28.485 0,2423 152 1.071 1.236 1.578 1.710
672 - Operadores de Máquinas e Implemento» de Pecuária . . 126 57.755 39.035 0.3381 6 11 28 15 14
673 - Operador« de Máquinas e Implementos de 

Exploração Flotestal......................................... 5G9 48.209 23.449 0.2345 12 58 91 1G0 74
701 - Mestre» (Empresas Manufatureis as e de Construção 

Civiü..................................................................... 55.617 180.568 107.697 0,3122 127 522 629 1.141 1.290
702 — Mestres (Empresas de Extração Mineral)..................... 407 106.482 77.450 0,3797 2 31 61 12 21
703 - Mestr« (Empresa» de Energia Elétrica, Gá», Agua 

e Esgoto)............................................................. 2.821 159.323 67.714 0,2223 4 31 20 29 43
704 - Contramestres da Indústria Têxtil................................. 6.525 107.562 52.986 0,2565 21 78 143 229 286
711 - Mineiros e Canteiros........................................................ 1.951 40.G40 23.048 0.2612 80 396 557 434 137
712 - Operadores de Máquinas de Extração de Minérios 

(Minas e Pedreira»).............................................. 1.261 47.256 30.028 0,2732 39 197 279 181 133
713 — Tr>balbadore» de Beneficramento de Minérios e Pedra». 2.778 42.213 25.255 0.2582 77 576 6G2 490 362
714 - Sondadores de Poços de Petróleo e Gás e Outros.... 167 102.467 114.405 0,4806 1 4 43 21 13
715 - Sondadores de Poço» (exceto de Petróleo e Gás) .... 619 56.459 39.696 0,3177 9 94 86 99 85
716 - Sahnciro» (Sal Marinho)................................................ 12 27.851 15.805 0.2672 3 1 2 1 2
719 - (D........................................ ........................................... 680 47.895 38.731 0.3412 25 165 138 92 61
721 — Fornciros Metalúrgicos (Primeira FusSo).................... 2.717 88.985 46.330 0.2825 18 75 132 224 237
722 - Operador« de Lam inação.............................................. 4.174 82.599 45.092 0,2876 42 139 326 363 322
723 - Fornciros Metalúrgicos (Segunda Fusão e 

Reaquccimcnto)................................................ 1.839 74.114 32.421 0.2297 . 6 23 106 156 244
724 — Fundídore» de Meta>»..................................................... 6.680 72.159 35.079 0.2523 53 209 5 GO 041 703

725 - Moidadores e Machenos................................................. 6.416 70.163 30.437 0.2186 33 • 141 452 58Ö 650
72G _ Trabalhador rs de Tratamento Térmico e 

Termoquímico do Metais................................. 3.113 86.931 39.837 0.2381 11 48 119 179 213
727 - Ttefilãdores e Estiradoie» de Metais............................ 3.710 71.641 37.666 0.2740 21 91 450 433 474
728 — Galvanizadote» e Recubridores de Metais..................... 6234 67.328 37.095 0.2730 29 171 781 949 804
729 - U).................................................................................... 100.98G 53.697 40.075 0,2987 1.786 5.604 27.000(4) 21.000(4) 12.000(4)
731 - Trabalhadoies de Tratamento da Madeua.................... 1 447 33.511 26.645 0,3077 243 552 233 122 83
732 — Operador« de Máquinas de Desdobrar Madeira........... 3.404 34.973 20.428 0.2794 361 1.284 572 38G 252
733 - Pi operadores de Pasta paia Papel................................. 2.047 8G.256 40.449 0,2551 30 GG 79 123 142
734 - Operadores dc Máquinas para Fabricaçío de Papel 

e Papelão............................................................. 4.155 83.357 40.486 0.2608 19 175 213 312 341
735 - Preparadores de Compensados e Aglomerados............. 1.005 50.654 29.345 0.2780 23 107 220 191 150
729 - (D................................................................................... 6.98G 55.218 32.296 0.2853 106 874 956 1.223 917

741 - Operadores de Hritad^mv Ttntnadoras e 
Misturadeiras (Tratamentos Químicos e Afins).......... 1.371 70.771 28.795 0.2121 9 37 78 109 144

74? — Operadores de Instalações Térmicas para 
P» oceisamentus Ouiimcut................................. 998 83.205 43.218 0.2479 4 14 32 92 111

743 - Operadores de Aparelho» de Filtragem e Separação 
(Tiatamentos Químicos e Alms)....................... 421 71.496 38.476 O.2G57 4 19 33 37 50

744 — Operadores de Aparelho» dc Destilação e Reação. . . . 3.937 109.792 66.605 0.3236 22 191 224 180 194
745 - Operadote» dc Refinação de Petróleo.................... 1.327 229.39G 81.837 0,1810 1 27 21 20 18
74G - Opeiadoies de Coquei ia................................................ 202 141.279 64.254 0,2472 1 9 5 4 1
747 - 1 rabalhadore» da Produção e Manipulação de

5 654 54.525 34.591 0.2872 41 190 1.843 1.323 530
749 - (D................................................................................... 14404 87.537 273.323 0.4125 09 372 1.851 2.013 1.753
751 - Trabalhadores dc Prepaiaç.V» de Fibras....................... 9.7G3 47.916 23.868 0.2362 203 1.102 1.839 1 872 1.740

30.450 41 933 21 509 0.2462 895 5,354 8.749 6.193 3.155
7'.T T labalhadurc» dv. FiCpai a\ Ao dc leodagCtn.................. 17.064 40.252 44.993 0.2513 LWJ 3.HHC SOS4 2.4?.? i ír» s

17.186 51.897 24.G01 0.2420 335 2.106 2.286 2.602 2.492
755 - Tecelões de Malhas........................................................ 5225 45.923 26.433 0.2693 172 957 1.025 837

i
763

756 — Trabalhadores de Acabamento, Tingímento e 
Estamparia de Produto» Têxteis....................... 23.521 47.779 27.045 0.2633 498 3.320 5.384 3.956 2.919

759 - (1) ................................................................................... 10.582 38421 22.583 0.2600 351 3,011 3.165 1.485 831

7G1 - Cunídore» de Couro» e Pe>« e Outros......................... 4.235 39.359 24.144 0.2663 114 1.242 1.098 683 365
705 44.487 46.429 0,4012 76 252 86 68 33

7 72 - Trabalhadores da Fabricação e Refinação de Açúcar. . 11.860 69.811 48.501 3.2658 153 654 759 1.104 1.419

773 - Magjref« e Outros........................................................ 6.682 37.004 21.867 0.2390 191 1.994 1.890 2GG 625
774 - Trah.jlhadcies de Industtuh.’ação e Conservação

20.478 39.577 37.846 0.2G57 69C 5.250 5.549 3.339 2.477
■U-----------------------
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EMPREGO: MERCADO DE TRABALHO

NV 5 - EMPREGOS. REMUNERAÇÃO MÉDIA MENSAL, DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO MENSAL, 
SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO DRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CDO 
1932

Classificação Br. süeira de Ocupações — CBO
Número 

de 
Emprego»

Remuneração 
Módia 
Monsal

Desvio 
PadrSo 

da Média

Coef iciente 
de 

Gini

Classes do Salário Mínimo da Remuneração Mensal (3)

Até
1.00

1.01
1.50

1.51
2.00

2,01 
2.50

2.51
3,00

775 - Trabalhadores de Tratamento do Leite, fabricação
649 463 - 298de Laticínios o de Piodutos SimJai e<....................... 3.379 55.979 39.477 0,3396 52 617

776 - Padeiros, Confeiteiro* e Outros.................................... 21.523 35.671 20.788 0,2576 - 1.146 7.567 5.134 2.804 1.692

777 - Trabalhadores de Preparação de Café, Cacau e Outros. . 6.591 47.208 46.372 0.3717 322 1.951 1.285 731 520

778 - Trabalhador««» de Fobiieação de Cerveja. Vinhos o 
Ouiias Bebida»............................................................ 6.535 47.OOG 58.480 0,3100 222 1.511 1.203 ' 810 760

779 - (n.................................................................................... 9.625 40.257 28.381 0,2828 366 2.756 2.384 1.532 871

781 — Preparadores de Fumo................................................... 134 62.387 26.951 0,2302 Z 12 20 8 9
*9

782 - Charuteiro»..................................................................... 15 59.778 24.683 0,2217 z 1 1 4 c.

783 - Cigarreiros....................................................................... 625 60.801 15.641 0,0635 z 9 20 10 40

<79l'*- Alfaiates, Costureiros e Modistas................................. 8.605 35.306 69.086 0.2909 587 3.609 1.827 790 534

793

794

795

796

— Chapeleiros....................................................................

- Modelistas e Cortadores (Vestuário)............................

— Costureiros (Confecção em Sér e).................................

— Estofadores e Outros.....................................................

734

7.187

77.404

6.427

31.880

50.293

30.142

54.560

15,939

42.953

20.788

35.030

0.2272

0.3572

0,2ú01

0.3435

57

180

4618

350

312

1.940

36.000(4)

1.333

862

Í79

1.275
19.000(4)

978

426

79

92G 

8.734

G58

291

26

674

3.015

459

163
797 - Bordadores « Cerzidores................................................ 2.18G 35.75? 19.323 0.2G35 118

11.000(4) 4.258 1.347 478

799 - m.................................................................................... 19.602 29.7G6 20.694 0,2107 938
3.372 1.752 1.027 614

801

002 — Trabalhador«! de Calçados...........................................

8.104

31.859

33.656

32.585

21.636

29.802

0.2341

0,2659

277

2.149 15.000(4) 6.082 3.106 1.934

503 - Trabalhadores de Artefatos de Couro (exceto
31.776 31.924 0.2514 452 3299 1.271 537 336

Roupa» e Calçados)........................................................ 6.642
6.731 4.083 2878 2.200

811 — Marceneiro»..................................................................... 25.877 4G.975 31.209 0.3303 1.485
1.573 1.043 753 628

012 — Operadores de Máquinas de Lav«ar Made.ra............ - • 5999 43.658 24.707 0.2878 223
2.892 1.674 733 542

019 - .......................................................................................... 8.470 50.181 47.185 0.4067 349 •
240 204 162 161

020 — Cortador e». Polido es c Giawad >r«-» dc Pedras............. 1 213 47.661 28.134 0.2995 54
27 101 151 156

531 - Fofiadore»....................................................................... 2.066 81.568 35.954 0,2348 20
227

1.316

458 429 417
832 — Ferramcntexo* o Modeladores de Metais..................... 16.650 149.005 70.351 0.2651 163

3.895 4.009 3.805
vSir•- Torneiros. Fretadoes Reuficadore» e Outros............. 59.739 97.522 63.418 0,3048 1J50

034 - Prcpa»adores de Máquinas Ferramentas »Produção
116.014 53.703 0,2442

78 265 403 351
em Série).................... ..................................................... 9.099 25

835 - Operadores de Máquinas-Ferramentas (Produção 
em Sêne)............................................ ......................... 51.831 69.450 30.828 0,2314 264 782

184

4.074

779

6.246

1.084

7.173

1.077
836 — Polidores de Melai» e Ahadores de Ferramentas........... 9.144 77.058 43.699 0.2858 35

1.317 3.365 2.337 1.642

839 - \1).................................................................................... 18.138 64.036 41 354 0,3291 559
1.426 1.609 1.586 1.180

040 — /.justado«« Mecán.cos................................................... 20.764 84.437 51.028 0.3325 1.029
450 1.^ü2 1.309 1.307

041 - Montadores de Máquinas................................................ 17.587 84.816 45.845 0,2743 166

255842 - Relojoeiro» e Momadores de Initrumentos
0,4207

OQ 494 630 467
3.421 72.621 61.711 oo

4.113 4.603 3.576 3.320

543 - Mecânico» de Manutenção do Veículos Automotores. . 36.574 65.700 42.409 0,3309 1.354
51 67 55 65

044 - Mecânicos de Manutenção de Aeionave».................... 1.147 105.948 62.579 0,3192 26
1.797 2.695 2.742 2.861

846 — Mecânicos de Manutenção de M .qu>nas....................... 51.658 101.082 62.213 0.3085 1.4 74
957 1.954 2.038 1.533

649 - (1)................................................................................ ■ 19.380 72627 52.979 0,2909 399
1.1G1 3.957 3.311 1.679

851 - Montadores de Equipamentos Elétricos....................... 17.723 63.543 49.154 0,3534 444
842 4.894 4.439 2213

552 — Monladotet de F.juipamrnfox FJeirônieos...............• ■ 16.580 49.400 33.757 0,2574 121
1.130

2.801
- Reparadores de Equipamento» F^tnco» e 

EIooòihoo».............. ............. ..................... 20.792 100.491 G7.G43 0,3185 G32 952

2 028

093

2.939

880

3.107

855 26 649 70.001 45.848 0.3108 619

856 - Instaladores c Reparadores de Equipamentos e 
Aparelhos de Te ecomunn acòes.............................. 5.812 120.997 77.258 0.3191 46 196 273 353 274

65 7 - b»sraladufes r R»pat adore» Linha» CM tricas
• do 1 »Ifcumunn aç<Vv ......................... ............. 16.G53 82.857 42.431 0,2383 95 421

633

704

2 894

1.018

2 893

1 049

2 200

- m................................................................................... 18 09» 63.228 36.174 0,2702 192
271 173 177 161

RC. 1 Operadoies dc E't *çôes de Rád o e Televisão............. 2 0G4 81 237 62.702 0.3929 102

196

1 863
PC2 — Operador« de Fqu pimento» de Sonorização.

1.93G 72.031 72.548 0,4202 173 235

391

191

1.88G

158

2.184

3 71 - Encanadores e Imtaadotet de Tubulações.................. 18.796 74.442 44.734 0,3043 280
751 1.679 2.382 2.694

872 34.07G 85418 41.150 0,2520 246
644 1.141 1.202 1.303

873 - Chapeadores e Caldeireiros........................................... 20 548 91.982 49.530 0,2810 266
541 1.073 901 874

674 - Montadores de Estrutura» Metálicas e Outros............. 7.59G 61.343 36 044 0.2895 163
1.614 632 264 154

880 — Joalheiros e Ourives ..................................................... 3.570 39.G31 3L5G9 0.3411 196
529 374 213 17S

890 - Sopradorw e MoldaJures dc Vidros e Outro»............. 2 83G 67.77G 47.492 0.3771 86
801 235 214

1 221 <
I I

891 - Cortadores e Poluíres de Vidios................................. 2.G5G 52.01G 3G.418L —
0,3613 91 1 ___ _ _ J
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EMPREGO: MERCADO DE TRABALHO

NÇ 5 - EMPREGOS. REMUNERAÇÃO Mf DIA Mf NSAl . DISTRIBUIÇÃO DOS EMPREGOS POR CLASSES DE SALÁRIO MÍNIMO DA REMUNERAÇÃO MENuAL. 
SEGUNDO Á CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CUÜ 
1982

Número Remuneração Desvio Coeficiente.
Classes de Salário Mínimo da Remuneração Mensal (3)

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO de 
Empregos

Média 
Menwl

Padrão 
da Média

de 
Gini Até 

1.00
1,01
1.50

1.51 
2,00

2.01
2.50

2,51
3.00

892 - Ceramistas e Outros.................... ................................... 25.475 37.402 22.989 0,2675 2.011 7.053 6.448 3.976 1.989

893 - Torneiros (Vidraria e Cerâmica).................................... 3.098 64.450 33.562 0,2633 62 226 276 311 349

894 - Gravadores de Vidro.................... ................................. 496 46.618 28.693 0,3158 46 52 138 85 32

895 - Pintores e Decoradores de Vidro e Cerâmica............... 1.904 40.900 27.066 0,3170 162 624 330 170 148

899 - (1).................................................................................... 7.940 50.376 32.891 0,2984 268 1.333 1.556 092 877

901 - Trabalhadores de F abiicaçãode Produtos de 
Borracha (exceto Pneumáticos!.................................... 18.455 53.624 41.446 0,3206 354 1.932 4.612 3.738 2.027

902 - Trabalhadores de Fabricação, Vulcanização e 
Reparação de Pneumáticos........................................... 9.521 86.268 70.339 0,3537 179 992 1.112 702 527

903 - Trabalhadores de Fabricação de Produtos de Plástico . . 51.328 43.312 40.786 0,2784 991 8.4G3 18.000(4) 9.068 4.431

910 - Confeccionadores de Produtos de Papel e Papelão . . . 12.306 45.184 52.386 0,3450 532 3.006 3.249 1.933 812

921 - Compositores Tipográficos e Outros............................ 7.636

12071

65.014

82.061

46.349

59.203

0,3474

0,3233

265

163

935

644

1.240

1.233

735

943

555

996
922 - Impressores Tipográficos................................................

923 -
924 -

EstereotipisUs e Eletiotipistas......................................

Grayadore* e dichemua* (exceto Fotogravadores). .

51
934

85.357

92 .34
65.519
70.090

0,3496

0,3754

2

20

1

70

7

95

3
77

9

68

925 - Fotogi a v adores................................................................ 2.034 103.502 68.955 0,3640 51 117 134 137 129

926 - Encadernadores e Outro*............................................................
7.984 50.849 32.990 0,3008 285 794 2.179 1.327 674

927 - Trabalhadores de Laboratórios Fotográficos............... 2.204 68.380 54.316 0.3870 . 64 423 213 202 182

929 - (i)......................................................... ..................................................... 13.598 61.187 50.900 0,3724 416 1.230 3.508 2.035 1.131

931 - Pintores de Obras e de Estruturas Metálicas.............. 13.045 54.552 33.559 0,2794 292 1.082 2 257 2.370 1.737

939 - d).................................................................................... 18 575 67.511 37.057 0.2819 258 1.257 1.921 2.374 1.982

941 - Confecóonadofesde Instrumentos Musicais e Outros. . 1.049 36.972 31.055 0,3133 54 532 155 71 50

942 - C*<tenoí, Confcr.cionadoret de Produto* de Vime 
e Smulate* e Outro*.......................................................................... 1.291 32.208 25.007 0,2793 126 635 185 147 64

94J - Trabalhado’« da Fahticaçao dc Produtos Derivados 
de Minerai* NJu Mctahcos............... ............ .. ............... 5.057 48.824 26.089 0.2 7G9 183* 781 880 938 575

949 - (1).................................................................................... 632 37.697 17.354 0,2104 19 134 1G2 195 35

88.074 48.532 44.396 0.24G0 2.521 8.813 14.000(4) 18.000(4) 15.000(4)

952 - 11abalhadotos da Gmcieto Aunado............................. 11.659 47 974 29.001 0,2250 323 1.114 1.G58 2.49G 2 214

953 - Telhado» e*.............................................................................................. 387 48.212 34.471 0,2880 8 57 89 5« 50

• 954 ' Carpinteiros............................................................... 40.786 53.506 33.261 0,2343 929 2.410 5.008 7.554 8.140

955 - Ladr dhciro*. Parqueteico* e Outro*......................................... 3 237 46.926 29.819 0,3115 214 629 535 49G 316

956 - Instaladores de Material Ixdante.................................... 1.009 60.938 31.344 0,2612 14 55 121 141 130

957 - Vidiaceiros....................................................................... 1 822 43.210 26.264 0.30G5 110 490 295 27G 1C5

959 - m.................................................................................... 28.842 52.017 47.818 0.3458 956 4.873 6.182 3.793 3.638

961 -• Operadores de Instalações de Produção de Energia 
Elétrrca.......................................................................... 3.939 132.351 59.590 0,2487 2 26 64 81 146

969 - m.................................................................................... 25.816 75.298 103.901 0,2924 115 550 2.348 3 597 2.9CO

971 - Estivadores, Carregadores e Embaladores..................... 49.492 59.558 50.981 0,3815 1.980 6.923 8.987 8.427 5.296

972 -- Aparelhadoics e Emonrladores de Cabos (exceto 
Cabos Elétricos e do Telecomunicações).................... 244 89.792 72.874 0,2979 2 12 24 14 10

973 -■ Operadores de Guindaste* e dc Equipamentos de 
Elevação Sinulai e*.................................... .................................... 7.402 95.228 42.392 0,2370 15 59 216 318 477

974 -- Operadores de Máquinas de Construção Civil e de 
Equipamentos Atins..................................................... 13.758 61.972 31.168 0,2412 133 661 1.371 1.935 1.995

979 --(1).................................................................................... 13 073 79.464 39.022 0.2439 62 735 723 754 852

981 -- Conti amostres de Embai cações, Marinheiros de 
Convés e Baiquewos.................................................... 1.372 82.284 44.924 0.3004 42 95 113 125 75

962 M.rquinuta* e Foquota* <!«• ( mbaicaçõe*........................... 4/4 104.792 63 018 0,3259 5 25 35 30 25

983 Maquinistas c f oqwisias dc l oçomutivas e M.lquinjs,
Similares.......................................................................................... 3.127 122.515 45.167 0.2062 7 51 89 57 49

984 - Aqente* e Auxdratp* de Manobras (Transportes
Fmoviá> >ô*l e Outros................................................... 2433 84.611 47.720 0.30GG 17 71 154 244 2C0

93*.» Ccmdutores de Aummúve;*, ônibus. Gsmmhõe» e 
Vetculos Simnares.......................................................... 209.996 60.611 36.400 0.2G48 2.981 17.000(4) 24.000(4) 28.000(4) 2G.000I4)

CSó - GmdirhHr* dc Animais p de Veículos de Tiacâo
Ammal ............................................................................. 162 39 060 17 342 0,2152 7 30 26 50 12

989 ■- m.................................................................................... 2 935 5/.UUJ 31.471 0.2755 83 302 394 358 347

999 - <n.................................................................................... 505.989 39.409 38652 0,2593 23.000(4) 112.000(4) 137.000(4) 91.000(4) 54.000(4)

TOTAL (21................................................................................................. 6 080.894 74.391 99.660 0,4655 260.574 984.571 924.215 713.544 533.683

Classes Acumuladas lem %)...................................................... 4,4 21.0 36.6 48.G 57.6

, .. __________ I
M.n..1,1 T.-U-v*... S— , » G*'.»' <>nin :1p nnr>"'»*

I 1OcuSikÁ*« vi c(,é 'Ud u-i <L/ .-bf.K 4 nu*1 H" 1
n<« •pi«*»V4 l" 'M’J-vl" te (WWtanto. '* uma y,inw hm»"'
o <i*’o V*- i vom

n:* *’ f Inlnrm.u.ca
H »S*- 1 V' d"plo que. nrK’« caul. tem- 
.,,>19« 'M «.xlö» (Mvendu entío

NOTA: Dario* relprpnr?* aoi euaiieípcimontos que remeteram o formulário reiativç a Relação Ar 1,4; e« 
iniQimoçõe* Sooai* - HAIS.
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À ANEXO IV — Modelo de ficha para a análise sêmio-táxica dos
vocábulos das redações dos alunos-sujeitos.



À ANEXO IV— Modelo de ficha para a análise sêinio-táxica dos vocábulos das redações dos alunos-sujeitos

vocábulo
OCORRE

TEXTO 00 LIVRO ( )

EXERCÍCIOS ( )

ESCOLA ____________ ASSUNTO TEMA • FRÉOÜÊNCÍA

RED.N*

CLASSE SEMAS 
ENFATIZADOS CONTEXTO ’ JULGAMENTO ;

D
EN

O
TA

TI
V

O
S 

C
O

N
O

TA
TI

V
O

S 

• 
* 

M
ET

A
SS

EM
IÓ

TI
C

O
S

 . 1

1

COESÃO . COERÊNCIA
SINTÁTICA ' SEMÂNTICA .

1 
1

1

1

1 
1

1
‘ 1

1
1

1 1

1 1
1 1
1 1
1 1

। 

r

1 PROPRIEDADES 

SEMÂNTICO-SINTÁTICAS

1
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A ANEXO V — A primeira unidade didática dos manuais analisados.

— 5a) A primeira unidade didática do Manual 1.

— 5b) A primeira unidade didática do Manual 2.

— 5c) A primeira unidade didática do Manual 3.
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A AUEXO V — A primeira unidade didática 
dos manuais analisados.

5.a) A primeira unidade didática do 
Manual 1.

• DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

— Texto n9 1

Professor:__________________________________ ;_________________

Nome: ;;N9

Série: 59 / data _/__/83 DPG 001/83

A ARTE DE SER FELIZ

Houve um tempo em que a minha janela se abria pa

ra um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redon 

da. Ã sombra da árvore., numa esteira, passava quase todo dia sen 

tada uma mulher, cercada de crianças. E contava histórias. Eu 

não podia ouvir, da altura da janela; e mesmo que a ouvisse, não 

a entenderia, porque isso foi muito longe, num idioma difícil. 

Mas as crianças tinham-tal expressão no rosto, e às vezes fa

ziam com as mãos arabescos tão compreensíveis, que eu participa 

va do auditório, imaginava os assuntos e suas peripécias e me 

sentia completamente feliz.

Houve um tempo em que a minha janela se abria so

bre uma cidade que parecia feita de giz. Perto da janela havia 

um pequeno jardim quase seco.
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Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e 

o jardim parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre ho

mem com um balde, e, em silêncio, ia atirando com a mão umas go 

tas de água sobre as plantas. Não era .uma rega: era-uma espécie 

de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. E eu olhava 

•para as plantas, para o homem, para as gotas de ãgua que caíam 

de seus dedos magros, e meu coração ficava completamente feliz.

As vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em 

flor. Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças que 

vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. Gatos que abrem 

e fecham os olhos, sonhando com pardais. Borboletas brancas,duas 

a duas, como refletidas no espelho do ar. Marimbondos que sem

pre me parecem personagens de Lope de Vega. As vezes, um galo 

canta. As vezes, um avião passa. Tudo estã certo, no seu lugar, 

cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz.

Mas quando falo dessas pequenas felicidades cer

tas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coi

sas não existem, outros que só existem diante das minhas jane

las, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para 

poder vê-las assim.

MEIRELES, Cecília. Quadrante, Crônicas, 

Rio de Janeiro, Editora do Autor, 1962, 

pp. 13-15.

Admin



A Autora: «

Cecília Meireles nasceu em 7/11/1901, no Rio de Ja 

neiro. Aos três anos, ficou órfã de mãe. Em 1917, .formando-se 

professora, iniciou-se no magistério primário e escreveu muitos 

livros dirigidos à criança. Seu primeiro livro de versos foi 

Espectros. Depois deste, escreveu inúmeras obras. Em 1934, fun
dou a primeira Biblioteca Infantil do Brasil. Morreu em 9/11/1964, 

no Rio de Janeiro, mas deixou-nos seu depoimento de amor pelos 

livros:
"Na verdade, desde que aprendi a ler, li tudo que 

estava ao alcance da minha mão (...). Quando eu ainda não sabia 

ler, brincava com os livros e imaginava-os eheios de vozes, eon. 

tando o mundo".

A) Leitura silenciosa 
A.l) Leitura expressiva

— Leia a parte do texto que descreve a estiagem.

— Leia a primeira parte do texto que fala sobre a felicidade. 

— Leia a parte do texto de que voce mais gostou.

B) Vocabulário

Substitua, por sinônimos, as palavras grifa

das e elabore frases em que elas apareçam tendo o mesmo sentido 

que no texto.
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a) Ela falava uiti Idioma difícil

b) As crianças faziam, com as mãos, lindos arabescos

c) A terra esfarelava naquela época de estiagem.

d) Â falta de água não deixava o jardineiro fazer uma rega oanpleta.

e) 0 jardineiro fazia uma aspersão cou água, nas pobres florzinhas.

C) Estrutura do Texto
C.l) Expressão Oral

Parágrafo é um conjunto de idéias que começa com

um pequeno distanciamento da margem, letra maiuscula e termi

na com pontuação. O parágrafo pode ter uma única frase ou vá
rias.

Agora, responda às perguntas abaixo

a) Quantos parágrafos há no texto?
b) Conte com suas palavras, o primeiro parágrafo e dê-lhe um t£

tu lo.
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c) Como você imagina uma cidade feita de giz?

d) o que você acha que o jardineiro sentia durante aquele tempo 

de seca? Releia o terceiro parágrafo.

e) No quarto parágrafo, a autora conta-nos as coisas que a fa

zem feliz. Quando você vê coisas belas, também se sente fe

liz? Conte para os seus colegas as coisas que o deixam feliz.

f) 0 quinto parágrafo mostra a opinião da autora sobre a felici 

dade. De, a seus colegas, a sua opinião sobre a felicidade.

C.2) Organização do Texto

0 texto pode ser dividido em duas partes:

Título : ' /.... , . _______________________ __________________

|Passado| — 1? parte — Começa em:

Termina em:___ ___________________________

Título:________ _____________________________________ ;_______________
IPresente| — 2? parte — Começa em:

Termina em:

Não se esqueça de dar um título para cada parte.

C.3) Interpretação do Texto

a) Cite os lugares que a cronista via.
b) O que havia no terreiro?

c) Como era o jardim? Como era cuidado?
d) A cronista afirma que era "completamente feliz". Por quê?
e) Você saberia dizer por que, às vezes, a cronista vê o "jasmi 

neiro em flor", às vezes, "nuvens espessas"?

f) O que dizem as pessoas, sobre as pequenas felicidades?
g) Sintetize o texto.
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D) Criando seu próprio texto

Complete com os verbos:

estavam estava era — abri

Naquela linda manhã, eu minha janela, 

tantas coisas lindas, coloridas. 0 jardim

cheio de perfume, porque primavera e. os canteiros 

 repletos de flores.

Você completou um parágrafo. Viu como foi gostoso?

Vamos fazer mais um?

Complete com os nomes

céu corpo flores calor sol

Quis ver, mais de perto, as, olhar pa 

ra o  azul e para o amarelo do  , que brilhava

e equentava meu . Que delícia de ! Que
aromas gostosos! Como éu me sentia feliz!

E) Expressão escrita
E.l) Ortografia

Complete com "H" ou "h" e copie:

___ o je_____________ _________ / ___ o r ta______________
___ orác io__________ _________ / ___ ugo_______________ ___ __________
___ enr iqu e_________ ! ___ ebe_____________ ,___________
___ elena___________ / ___ o r t ê n s i a_______ ________________
___ orãrio__________ ! ___ um i Ide____________ -_____________
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E.2) Pontuação

A vígüla |,[ é usada:

— para separar nomes em enumerações.

Exemplo: — Minha janela abre-se para um terreiro, 

uma vila, um jardim e um lago.

Complete as frases, pontuando-as corretamente.

a) Na minha carteira há- .

b) Na minha casa existe_________________________________________

c) Minha escola ê ________ _____

d) Minha janela abre-se para   

e) No jardim há _________________________________________

E.3) Acentuação Gráfica

— Palavras proparoxítonas: todas são acentuadas. 

Exemplo: tímido, pássaro, trêmulo, câmara.

Retire do texto duas palavras proparoxítonas: 

____________________ _  e _______________________

— Acentue as seguintes palavras:

arvore / magico
iamos / encontravamos
limpidos / fosforos
cúmplice / queríamos
matematica / espetáculo

E..4) Conhecendo a Morfologia
— Retire do texto seis nomes.

1 ./ 4.
2 ./ 5.
3 ./ 6.
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Escolha três palavras do exercício anterior e, usando

cada uma dèlas, forme uma frase em que não haja verbo.

Modelo — Que bom!

1.__                                             

2.___                     
 

   

Toda palavra ou conjunto de palavras que apresentam

sentido completo constitui uma frase. Na escrita, a frase co

meça com letra maiuscula e termina com pontuação.

Retire do texto seis verbos.

1/ 4 .
2» ■ '/. 5.
3. / 6.

Escolha três verbos do exercício anterior e, usando

cada um deles, forme uma oração.

1.___________ - ' • •___________________________________________

2.                           __________________________________

                ......................................................

Toda frase que contém um verbo constitui uma oração.

Uma oração, também, pode ser chamada frase verbal.
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Observe os exemplos:

— A minha janela se abria para uma cidade.

Período Simples: é o enunciado construído por uma só oração.

Era uma época de estiagem e o jardim parecia morto.

Período Composto: é o enunciado construído por duas

ou mais orações.

Retire do quarto parágrafo um exemplo de:

1. período simples: ■__________________________________

2. período composto:_______________________________________

Frases
Segundo a entoação, as frases podem ser:

declarativas: exprimem uma declaração;
interrogativas: expressam interrogações, perguntas;
exclamativas: indicam admiração, estados emocionais,

ordem, pedido.

Baseando-se nas idéias do texto, elabore:

a) frases declarativas:

1.
2.

b) frases interrogativas:

1.___ •____________________________________________________________
2. _
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c) frases exclamativas:

. 1.__________ ;
2.

Uso da Letra Maiuscula
Complete, usando letras maiusculas ou minúsculas.

a) ãrio era o ___ omem que regava as ___ lantas.

b)_ ___ sabei ___ aiu orrendo até a ___ orneira do _ _ardim.

c)_ ___ la encheu, com ___ gua, um ____aldezinho.

d)_ ___ m ão aulo há poucos jardins.

Conclua:

a) usa-se letra maiuscula, quando: .

b) usa-se létra minúscula, quando:

E.5) Verbos

Empregue os verbos nos tempos do pretérito do modo in 

dicativo.

a) De manhã, eu espero o trem. (Presente)

__________ (Pretérito Perfeito)

■•(Pretérito Imperfeito)

b) Eu olho a beleza da tarde.



31

c) Eu trago presentes para você.

d), Eu levo uma hora para chegar em casa.

 

e) O cãozinho vem para perto de mim.
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5.b) A primeira unidade didática do Manual 2

Para' começar, você vai 1er um trecho do livro 
A Vaca na Selva. uma envolvente história de aven
turas. na qual os personagens — Lalau, tia Marico- 
tinha. Gumersindo e o resto da turma — metem-se 
em mil confusões para levar o índio Poiranga de volta 
para a selva. Gumersindo cai prisioneiro dos índios 
caiatás. Serâ que seus companheiros vào conseguir 
salvá-lo?

1. O Prisioneiro

Edi Lima

Não sobrou índio perto do prisioneiro. Todos estavam assistindo ao 
“maravilhoso espetáculo’’1 proporcionado por tia Maricotinha. Aproveitei 
para voltar a falar com Gumersindo:

(I) Muruvilhoso espetáculo. Tia Marico
tinha começou a abrir latas de conser
vas (frutas, salsichas, presuntos, 
carnes, etc.) na presença do cacique 
da tribo, o Grande Chefe, atraindo os 
índios e deixando-os maia-.ilhado'.

— Tio, sou eu2.
5 Desta vez me reconheceu. Se perdera a fala de medo, com certeza o 

medo diminuiu, porque a recuperou e pôde responder:
— Lalau. cuidado com estes índios!
Mesmo prisioneiro, sua primeira preocupação era me proteger.
— Não há mais perigo, tio. vamos libertá-lo.

(2) Observe como se indica, nos diálogos, 
a fala dos personagens; abre-se pa
rágrafo e inicia-se com travessão.

1
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— Faça como na televisão. Desamarre meus pés c minhas mãos e a
gente foge.    

— Se fizermos assim, eles nos apanham logo.    
— A gente se esconde ate passar p perigo.
— Não dá. isto não é cinema. E pra3 valer. E. sendo de verdade, as    

15 flechas acertam no “mocinho” — olhei bem para ele e disse sem querer
ofender — além do que. não sei se você tem pinta de mocinho e isso ainda
complica mais.

(3) pra. Forma reduzida da preposição
para, usada na língua popular.

(4) comilão cu'. ato de comer muito. No
texto, esta palavra tem o sentido de
comida ma! feita.

•— Então, como é que você vai me salvar?
— Troçando você pela lataria; tia Maricotinha está acertando o

20 resgate com o cacique.
— Que horror! E o que vou comer depois? .
— As comilanças4 de tia Maricotinha.
— Não conte pra ela. L.alau. mas desde que estamos na mata ela

piorou muito como cozinheira.
25 — É por causa dos ingredientes que usa.

— Acho que é porque resolveu inventar receitas novas e as antigas
eram mais gostosas.

Nesse momento o pajé me viu perto, do prisioneiro e veio bufando.
Só tive tempo de dizer para Gumersindo:

30 — Conforme-se. tio. é a lataria ou a vida!
O pajé nesse instante me agarrou, ameaçando:
— Pequeno branco prisioneiro caiatás.
E me arrastou em. direção ao Grande Chefe, decerto para pedir a

minha condenação.
35 Tia Maricotinha. que estava abrindo outra lata» ao me ver empurrado

pelo pajé, saltou em minha defesa, largando lata e abridor:
— Solte o menino.
E me apanhou em seus braços.
O Grande Chefe falou para o pajé:

40 — Larga curumim! Grande Chefe querer velha feiticeira branca descascar
frutasx

O pajé foi tocado nos seus brios:
— Mim ser pajé e feiticeiro.
Mas o Grande Chefe era o chefe e retrucou:

45 — Mostrar mágica abrir fruta — c entregou a ele a lata e o abridor
que tia Maricotinha havia jogado no chão.

O pajé virou c revirou a lata. Nem sabia o que era. quanto mais como
abri-la. Não tinha visto as demonstrações de tia Maricotinha.

(A Vaca nu Sdva. págs. 77-79. Edições Melhora
mentos. São Paulo. 1973)'

(5) descascar frutas ~ abrir as latas de
conservas. O cacique pensava que
as laias de conservas fossem frutas
das árvores.

2
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Estudo do vocabulário
Torne a ler o texto com atenção c, em seguida, responda às questões que lhe 

vamos propor. Pura este trabalho você pode consultar o vocabulário que se encon
tra no fim do livro.

1. Dê a significação das seguintes palavras no texto:

proporcionado (linha 2) 
recuperar (linha 6) 

bufar (linha 28) 
conformar-se (linha 30) 
retrucar (linha 44)

2, Numere as palavras da esquerda de acordo com a sua significação no texto:

(2) resgate (1)
{4) pinta (2)
( /) ingrediente (3)
(5) curumim (4)
(õ)brio (5)

substância que entra no preparo da comida 
libertação de um prisioneiro
sentimento da própria dignidade, orgulho 
modo, jeito 
menino

3. Assinale a frase em que a palavra mesmo tem a mesma significação que neste 
exemplo do texto, linha 8:

“Mesmo prisioneiro, sua primeira preocupação era me proteger."
( ) Fui eu mesmo que o libertei.
( ) Álvaro e Danilo estudam no mesmo colégio.

(X ) Mesmo cansado da viagem, não deixei de ir à aula.

Interpretação do texto
1. O narrador da história que você léu é:

□Gumersindo □tia Maricotinha fôLalau

2. Destaque do texto a frase que nos indica o lugar dos acontecimentos:

3. Que “maravilhoso espetáculo" tia Maricotinha estava proporcionando aos 
índios?

-
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4. Complete a frase, dc acordo com o texto:

O menino conseguiu falar com seu tio porquez??^
.. s&de.. •........................

5. Leia com atenção as linhas 5 e 6 do texto c complete corrctamcntc, dc acordo
com a história:

Na primeira vez que Lalau tentara falar com o tio. este não o

.... .................. :.................e parecia até que tinha perdido a ...$

de

. 6. Na linha 15 do texto, a que “mocinho” se refere Lalau?

Lalau refere-se a

7. No diálogo de Lalau com Gumérsindo nota-sc:

. 0 humorismo □ pressa □ medo □ desânimo  

8. Qúé é que tia Maricotinha pròpôs ao cacique para o resgate do prisioneiro?

   ' 9. Interprete: “O pajé foi tocado nos seus brios.” (linha 42)

10. O Grande Chefe pediu ao pajé que abrisse a Jata porque sabia que este não
conseguiria abri-la, como de.fato não conseguiu. Com isso, o Grande Chefe

. ; quis:      

□-vingar-se do pajé.
 

- □ provar a superioridade dos brancos sobre os índios.
IS desmoralizar o pajét que pretendia ser «melhor mágico-do que tia Marico

tinha e queria impor sua vontade ao cacique.



  Expressão oral
Conte resumidamente o que está narrado no texto de Edi Lima.

Expressão escrita
1. Complete as frases com os verbos adequados, que você encontrará tio quadri

nho abaixo:

1) Será que Gumersindo ia.... ....................................... .......... . a fala?
2) Vi o pajé.......... ..............................................de raiva.
3) Ela quis.... .................................................. aos índios um maravilho

so espetáculo.
4) O pajé começou a virar c ...................... a lata.

proporcionar — recuperar — revirar — bufar

2. Numere as frases de acordo com o sentido do substantivo pinta. Em seguida,
transcreva a frase que corresponde à do texto:

(3) Você não parece ter pinta de mocinho.
( /) Ivo tem uma pinta no olho esquerdo.

Heitorc um boa-pinta.

(1) pequena mancha
(2) mau elemento
(3) jeito, sinais externos

(^) Aquele rapaz é um pinta brava. (4) pessoa elegante, direita

3. Escreva as frases trocando as palavras grifadas por sinônimos que se encontram
rio texto:

1)

2)

3)

Aproveitei cara tornar a falar com Gumersindo.

Nãocxísrc mais perigo, tio, vamos libertá-lo.

O pajé ccrtamentc ia pedir a minha condenação.

4) Tia_Maricotinha estaxacombinan do o resgate com o cacique.

4. Marque com um X as expressões equivalentes à que está grifada:
(X) ccrtamcnte
(X) decerto

Com certeza o medo diminuiu. ( ) rcalmcnte
( ) talvez
(X) sem dúvida

5
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Assinale a írase cm que o fato sc repete: 
A) Falei com Gumcrsindo.

XB) Voltei a falar com Gumcrsindo.

Agora você vai transformar a construção A na construção lí;
A) 
B)

A) 
B)

Empinei meu papagaio.

Os jornais circularam.

6. Na frase “O pajé virou e revirou a lata” (linha 47), os verbos exprimem uma 
.ação:

repetida muitas vezes D feita às pressas

Empregue a mesma construção, de acordo com o modelo:

1) Contei o dinheiro do cofrinho. . .

Contei e recontei o dinheiro do cofrinho.

2) Li o telegrama de vovó.

4) A criança mira aquelas moedas brilhantes.

7. Observe as diversas possibilidades para exprimir a mesma idéia:

À) Tia Maricotinha, ao me ver empurrado pelo pajé, saltou em minha 
defesa.

B) Tia Maricotinha. vcndo-mc empurrado pelo pajé, saltou em minha defesa.
C) Tia Maricotinha. quando me viu empurrado pelo pajé, saltou em minha 

defesa.

Varie a seguinte frase de acordo com o modelo:

A) Haroldo, ao me ver sozinho, aproximou-se de mim.

8. Observe a frase em negrito:

A bolsa ou a vidai — gritou o assaltante, de arma cm punho.

6
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Essa frase encerra uma alternativa (ter que escolher uma coisa ou outra).
Escreva no balão a frase de Laiau que encerra uma alternativa:

9.

C On F O Aí Mg- - S£

Nos espaços escreva os verbos no pretérito perfeito do indicativo:

1) Ele .... a fala e
(recupera)

2) Tia Maricotinha ....

10.

(pode)
responder.

em minha defesa.
(salta)

Observe os pares de palavras e relacione-os corretamente. Em seguida, escreva
os pares do quadrinho nos lugares certos:
(1) sinônimos (2) antônimos (3) homônimos (4) parônimos

(^í ) comprimento (e;dcnsão)/cumprimcnto (saudação) —
(/) índios/silvicolas — ...........................................
(5) conserto (do carro)/concerto (dc música) —

defesa/proteção * ouço/ósso * amarrar/desamarrar * cesta/sexta

11. Escreva nos parênteses os números correspondentes aos encontros vocálicos:

(1) ditongo: OU-ro
(3) tIO
(/) Lai AU

(2) íritongo: i-gUAIs
( /) cUIdado

(^) qUAls

7  

(3) hiato: sA-Ú-dc

( /) recEIta
(3) latarlA
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12. Observe os encontros vocálicos em destaque:

a) AUtor (au-tor)

’ A -r^rogal (som mais forte)

U scmívogal (som menos forte)

O encontro vogal + scmívogal

chama-se ditongo decrescente.-

b) lábIO (lá-bio)

I scmívogal (som menos forte)

O * vogal (som mais forte)

O encontro scmívogal 4- vogal

denomina-se ditongo crescente.

Agora você vai colocar C diante das palavras que encerram ditongo crescente 
e D diante das que contêm ditongo decrescente: cm seguida, escreva mais 
um exemplo de cada ditongo: '

$ caixa D aula C tranquilo y^/^^chapéu ,/zZz.
C dáliaC aquáfico^u^ia- z)azuis C cinqücnta^^v4fn4.
C ódio Z> jeito D cãibra /mma. C lingüiça
& boi C cárie C glória D tesouro

ditongo decrescente: ...............................  ditongo crescente: ................................

13« Orientado pelo esquema, numere as palavras conforme houver ditongo cres
cente ou decrescente:
(J) ditongo decrescente (vogal + scmívogal i ou w): bo/\ véw
(2) ditongo crescente (semivogal i ou u + vogal): sábio, ágwn
( /) sobrou ( 2) índio . ( 2) língua ( /) muito

( /). cozinheira (2) ânsia (2) quieto (2) espécie

14. Observe a posição da sílaba tônica (a sílaba emitida com mais intensidade) 
nas palavras em destaque:
pa-jé (a sílaba tônica c a última) » palavra oxitona
mo • £i • nho (a sílaba tônica c a penúltima) » palavra paroxítona
má • gi r ca (a sílaba tônica é a antepenúltima) => palavra proparoxítona.

Agora você vai sublinhar a sílaba tônica das palavras abaixo. Em seguida, 
escreva as palavras nas colunas correspondentes à sua acentuação tônica:
feiticeira — espetáculo — televisão — quilômetro — cinema — agarrou

oxítonos paroxítonos
. ......

proparoxítonos

IS. Numere as palavras abaixo dc acordo com as regras de acentuação gráfica 
que sc encontram nas páginas 177 - 173 do livro:
( 7) você {4) espetáculo {9) pôde (5) índio
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Ik Complete as palavras com S' ou Z. conforme convenha: 

certe.^.a co.^-.inhcira gosto.<<.a
emprez^.a co.^.inha espcrte.ák.a

dcfcx>..a

vi.Æ.inho

17. Ponha corretamente os* sinais de pontuação neste diálogo: 
— Lalaiucuidado com estes índios !
~ Não há mais perigoaioAamos libertá-lo-
“ E como é que você vai me salvar ?
—Trocando você pelas latas de conserva- 
— Que horror^ E o que vou comer depois ?

As comilanças de tia Maricolinha-

Temas para redação
1. Imagine um final para a história de que fala o texto de Edi Lima e escreva 

dez a doze linhas, contando o desfecho.
2. Pesquise, cm livros, jornais ou revistas, alguma notícia que se relacione com 

os índios brasileiros de hoje. Depois, escreva aproximadamente dez linhas 
sobre o fato noticiado. Vocc pode ilustrar o seu trabalho com um desenho 
ou uma figura.

Sugestão
Voce gostaria de acompanhar Gumersindo. Lalau e tia Maricotinha, na sua 

viagem cheia de peripécias, para levar o índio Poiranga de volta à tribo dos ata- 
racas? Então leia o livro A vaca na selva, de Edi Lima. Vocc vai dar muita risada.

Frase

1. Numere as frases de acordo com o seu sentido:

(£ ) Solte o menino. (1) declaração
(ú ) Como é que vocc vai me salvar? (2) ordem

) Que horror! (3) interrogação
(i ) O pajé virou c revirou a lata. (4) exclamação

2. Leia a seguinte frase com as entoações adequadas ao sentido e observe a 
pontuação:
O paje está brigando com o cacique.

' O pajé está brigando com o cacique?
O pajé está brigando com o cacique!
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3. Nas palavras do cacique ao pajé “LARGA CURUMIM!" (linha 40). há uma:

. 0 ordem □ interrogação □ exclamação □ declaração 

Portanto, a frase do cacique é:

® imperativa □ interrogativa □ exclamativa □ declarativa

4, . Invente uma frase interrogativa e outra imperativa:

1)  
2) ......................................................................................

5. Transforme a frase declarativa em interrogativa, utilizando os três, processos 
■sugeridos no modelo:
1) O pajé brigou com o cacique.
A) O pajé brigou com o cacique?
B) Por que o pajé brigou com o cacique?
C) O pajé brigou com o cacique, por quê?

6. Nos diversos pavilhões da Exposição Internacional, realizada no Japão, cm 
1970, havia este sinal:

Traduza-o numa frase de duas palavras: ■ 
............................. .....................................

Coro faladort

Curumi nasceu tapuia, 
mas não gosta de ser tão moreno. 
— Curumi tem cabeça dc cuia, 
diz. — Eu quer ser... inglês!

Curumi compra gravata 
c cachimbo redondo, pequeno. 
Deixa o aipim, come balata, 
veste terno completo, xadrez.

Coisas de Curumi

Desse jeito caminha na rua.
Pensa, mesmo, que c lorde ou marquês. 
O nariz quase espeta na lua, 
vai tal qual um galinho pedrês.

Ei va Bl IIIAX W 

(*) Roa nricntaçân para o coro fwladu pode <> 
professor encontrar no livro KhsíhuhiÍ^ dc
Cf IO IU Ol IVI lt;A Pasmis. Uditvra José OlviHpín. I\ÍO. * 
1969.

10
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Começou Jesus novamente a ensinar K •
rosa multidão juntou-se em volta dele de ^n^ra‘mar e n'* 
num barco, afastando-se um pouco’ da que ?e sent°u 
a multidão. —praia, onde esteva

5 Ele lhes ensinava muitas coisas em parábolas e lhes di7ia 
em seu ensinamento: b J,zla

Ouçam! Eis que saiu o semeador a semear E enquan
to semeava, uma parte da semente caiu à beira da estrada: vie
ram cs pássaros e a comeram. • ’

io Outra parte caiu em solo rochoso, onde havia pouca terra, 
e logo nasceu, porque o terreno não era profundo, mas quando o
soi bateu, a terra ficou á 
firmes, secaram.

que não tinham raízes

’ Outra parte caiu entre 03 espinhos e os espinhos cres- 
15 ceram e a sufocaram, nor isso não vingou.

Outras sementes, porém, caíram em boa terra, cresc -, sessenta e cem
por um. S concluiu:

— Quem tiver ouvidos psra ouvir, ouça.
tf-rcos. 4. 1-10 (ver-ão dos 20l0<ej.
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entre gs povos

em solo fértil e vingaram.

Pense e mate a charada;

do texto,
igua/ ouSinônimos são

semelhante.

finalizar.
história com ensinamento <norak muito comum

Árida: soca.
Concluir: terminar,
Parábola: pequena

orientais.

palavras ou expressões de sentido
Aprenda os sinônimos das palavras mais difíceis

Produzir: render, dar frutos.
Rochoso: pedregoso.
Semeador: aquele que semeia, aquela que píanta.
Semear: lançar sementes à terra, plantar.
Solo: superfície da terra, terreno.
Sufocar: abafar, asfixiar.
Vingar: nascer, germinar.

Ligue por meio de flechas as palavras que são sinônimas. Siga o modelo
Numerosa multidão juntou-se em volta dele.  

Grande multidão reuniu-se ao redor dele.

1.

2.

©

1.

2.

Distanciando-se um pouco

Afastando-sc um pouco da praia, lhes dizia: Ouçam!

da praia, lhes dizia: Escutem!

Algumas sementes caíram
\V 'JT 4/

Algumas sementes caíram em terra bóa e germinaram.

Reescreva as frases, substituindo as palavras grifadas por sinônimos:
Uma parte da semente caiu em solo rochoso.
Uma poo-tc do. e.aia en? Ze/bWto pp/fac/mio.____________________

A terra ficou árida e as plantas não vingaram.
A tíM.a ^icou. seca a as pCajitaA nao ccAm-ÍMAom.

Relacione as colunas, observando
como uma palavra pode .ter muito
sentidos:

sofrida.

1. nascer:

( a ) A semente surgiu no
nasceu. horizonte

( b ) 0 Sol ( veio ao mundo
nasceu.

( c) A criança P) germinou,
nasceu. vingou

2. vingar:

( a ) A semente ( 0 desforrou
vingou.

( b ) Ele vingou ( '0 nasceu, germi
a injustiça nou
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0 Escreva os antônimos árido - fértil, de acordo com as figuras:

Este solo é . .... Veja que plantas
viçosas!

Cruzando sinônimos:

k

.-p ■-

•T4

A '

1

Não planto mais nada neste solo .. .iiLjud.o.... 
Só tenho prejuízos!

1. Sinônimo de "dar frutos, frutificar, .render".

2. O mesmo que "asfixiaram”.

9. Um terreno "seco, improdutivo” é 

um terreno . _____________

Pequena história com ensinamento 
moral.

,c

1 P

G

-~c.-

-0- r

6
9

.’ 5'

U F 0 C A R; A AÍ .

/ •. v •

R . íf p- jf’Z T ' r]
J. N '

5. Dizendo que vamos "finalizar” o 
serviço, queremos dizer que vamos .V
terminar ou 
o serviço.

E
Ô. Sinônimo de "produzir”. 4
•f, A planta precisa de "terreno" fértil 

isto é, precisa de . fértil

P A R, Ã B

. 5
0
C

7'■'
S "
0 ;

L Ã

R . E

.3 í

0 K/C. 1

c Af ■
RJ'ff D 0^.

' ' 0. 
---------

6. A boa semente vai "nascer", ou 

sçja, vai vt Hpm.._____ ■

9. Aquele que semeia é

■JJ

0 Faça'umâ frase com a palavra multidão, caprichando na letra:
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Quando e onde os fatos aconteceram?

0 Os fatos narrados no texto:
( ) são recentes.  

(X) aconteceram há muitos séculos.

@ A expressão.“Começou Jesus novamente a ensinar..significa que:
(X ) ele já havia ensinado antes..

( ) era a primeira vez que ele ensinava.

0 Da leitura do primeiro parágrafo, conclui-se que:
( ) da terra firme, Jesus falava à multidão.

(X ) Jesus distariciou-se um pouco da praia para dirigir-se ao povo.

0 As sementes caíram em vários lugares. Onde caiu cada parte?

' cl* --4
>?ovv.r-.

... ■ Y “-7 -

•* • u u/S.

Primeira parte:

Caiu a bel^a dg esfriada,_____

.. x ’ d

Terceira parte:

____ CaÂu e.nfrio. os e^^cnhcs.

8

• - ■ Vf ~ .

\ i f t n * i

?f

Segunda parte: 1

______ Caju m; soCo fiõc.hò^fí. -------------- I

~

'■v- , - / ./
ültima parte:

■_____Cai'i c»1» boa _________________ j

1
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Personagens

Personagens são pessoas qtie tomam parte numa história, que praticam ações, quç dialo
gam. Vamos estudar os personagens da parábola:

i

Que personagem Jesus está apresentando ao povo?

0 i&iriçjxdoft.'..

A quem o orador se dirigia em s.ua parábola?

Ã mu&tidão.

Como Jesus costumava ensinar à 'multidão?

( X) Por meio de

( )' Transmitindo

histórias com fundo moral,

diretamente seus ensinamentos.

Mensagem

Jesus falou numa linguagem simbólica e figurada. Assinale as alternativas que

(X)

(X)

estão de acordo com os ensinamentos da parábola:
O semeador representa o próprio Jesus, que veio trazer uma boa mensagem à humanidade.

As somentes representam os ensinamentos de Jesus.

As sementes representam a multidão-que ouvia Jesus.
  ( X) A terra árida representa as pessoas de má vontade ou que não aceitam os bons ensina-
  mentos.

( X) A terra fértil são as pessoas de boa vontade, que tiram proveito dos bons ensinamentos.

(X)

Jesus concluiu a parábola dizendo: “Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça.” Esta
conclusão significa:-
Quem quiser aproveitar ós ensinamentos desta parábola, que aproveite e muito lucrará.

Prestem muita atenção, porque não vou repetir.

Oi
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ATIVIDADES DE AMPLIAÇÃO DO TEXTQ E REVISÃO .

0 Vamos fazer uma comparação entre os seus estudos e a parábola cio semeador:
1. Na parábola que acabamos de ler, encontramos três elementos: o semeador, a semente, o solo. 

Se.você prestar atenção, observará que também na escola existem três elementos parecidos: 
0 professor, os conhecimentos, p aluno.

2. Na escola são semeados os conhecimentos e a formação para a vida. Entre as pessoas do 
ambiente escolar, quem exerce o papel de semeador?

f. o _____________ —j________ ;____________________________ __ ___

S. Os livros também exercem este papel? Explique.

4. Que tipo de aluno pode ser comparado aos espinhos e ao ’solo rochoso?

5. A que tipo de aluno podemos comparar a boa terra que produziu? dade.

Pcd&nú 5 - compaaã -Xa ao y banó aluna a -------------------------------------- .------------- .-------- i----------

0 Escreva no plural:
1. A planta murchou porque a raiz estava descoberta.

2. A flor nasceu, cresceu, murchou e morreu.

© Siga o modelo:
Ouvidos para ouvir —

Coragem para dizer — <âiunrL ÍÍaKa cc>Aaacw pata dizoA, dita._________________

Disposição para fazer — 

Vontade de dizer — Onpp; tívcA vcnta.de de. dízcA. dáca.____________________

Noticia para contar. — Qi, p*» ta voa nó t7r ia paaa ccn tat. ce;’Ãe.________________________

0 Coloque o sinal da crase:

1. O povo dirigiu-se à praia.

0 Ligue as palavras de sentido con
trário (antônimos):

2. Jesus ensinava ã beira-mar.
profundo

3. As sementes caíram à beira da estrada. morreu

4. A criança vai â escola. nasceu levantou

5. Cheguei as cinco da tarde. começou

6. Volte a casa antiga. afastando-se finalizou

10
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‘ ’ •• ' r . ' » r . U í - U

@ Forme adjetivos derivados dos seguintes substantivos, seguindo o modelo:
rocha: T&ocZ/frSzy___________

número: numViOóO
espinho: pZnhoó o

preguiça:

jeito: jexXcóo_______

© Forme uma frase no plural com as palavras a seguir:
cafezal — crosce — floresce — traz riqueza

© Escreva por extenso:
G00 + 60 são 660

5ex^cc.HXoó piíUó ião ae/zcenZoó e iui^nta-.

0 Acentue estas palavras proparoxítonas:
parábola — árido — pássaros — árvores — rápidos — pêssegos — cómodo — quilómetro

1. Redução
• * produção —

’‘cheio” é „

reduzir: reprodução — reproduzir:
MC durei

extenso:

condução — , ,C ud.U.ZLl-
cm prego: sossegar — ,$_C. 5ó CCfO
Irago — trazer; digo — . -íLíZ

juiz: atrizes — etriz: felizes —
— lazeres; dizer — dizeres: —

[______ 2. O contrário de
___ 3, O número 60 por
__ 4. Produção — produ*

6. Faço — fazer;
_ 7. Juízes —
jj? C i 8. Lazer

—.praze -
res 9. Veloz — velozes; noz — nozes: voz —
10. Matriz — matrizes; raiz — /m/rPA__11,
^Coiabadn" vem dc goiaba: “pessegada” vem de
tpe 5  12. “Pcsscguinhos” vetn dc pesse-

gos: ” passarinhos” vem de 13,
“Bazares” vem dc haznr: ‘’azares" vem dc
14 Voz — vozes: Hu -— nozes 15. Cartaz

3i

11

12
ir'“!

16
□ 17

7

18

üihtíl
13

‘ 10 r *] ‘‘í
, IJ

— carlnzcs; ^gixi z____
— conduzir: reduzo :—

— rapazes 16. Conduzo

—• retomnr: conduzir — .reconduzir;
chzíx

17, Tomar
produzir —*

 

fazer
10. Ixr — reler; ver -— rever;
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• ‘VAMpS:MELHOa.AR A NOSSA LETRA?

»062»»

Leitura suplementar  
o (pronúncia e entonação) © dramatização ou jogral © expli'Para: o recita

cação oral

Oh! Bendito o que semeia

Livros... livros a mão-cheia.
E munda o povo pensar!
0 livro caindo n^dma

É germe — que faz a palma
E chuva — que faz o mar.

Castro Alves

Q6EM LE A1AI5'
WLE/WS."//

12
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O Observe como podemos transmitir as mesmas idéias de várias maneiras:

Modelo

Começou Jesus novamente a ensinar...

1. Jesus começou novamente a ensinar.

2. Novamente começou Jesus a ensinar.

3. Começou Jesus de novo a ensinar.

Agora, vá modificando, conforme o modelo acima:

2.

3.

Começou o professor novamente a explicar.
0 pxoAmacz começou novame.nte. a cxpZZcaa.. 
NovanienZe. começou o pgp^sóon a expCZcaÆ. 

Começou o p/to^e^oA. de novo a explZcm.

@ Podemos ampliar (aumentar) uma frase, acrescentando palavras que dão idéia 
de lugar, tempo, qualidade, modo, etc.

Palavras

Palavras 

Palavras

com idéia de lugar

com idéia de tempo

com idéia de qualidade

Outras idéias, à sua escolha

A semente caiu.

A semente caiu na terra (no solo).

Naquele dia, a semente caiu na terra.

Naquele dia, a boa semente caiu na terra fértil.

Naquele dia ensolarado, a boa semente feliz- 
mento caiu numa ierra muito fértil.

Baseando-se no modelo acima, procure ampliar esta frase ou outras:

O camponês colheu o trigo.

Acrescente idéia de
lugar (onde?): 0 camcncs coZheu .o ttcgo „no campo.

Acrescente idéia de
tempo (quando?): 0 camponês coCheu o &úao de. manhã.

Acrescente qualidades
aos seres: u 

Acrescente outras

ÆHijonês Z.mbnC/iado-'i coZheu o bom ftíqc. •

idéias livremente: Macniefa manhã ^ua, o compone* .t^abaZhadoz coZhcu, {o.Zizmente, o 
bom tziac. ■

Você poderá desenvolver outras frases como esta no caderno.

13
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__ Texto cultural  .
O Escreva, nas linhas a seguir, urn texto sobre Jesus. Utilize os dados abaixo na 

ordem que desejar.

0 Você poderá também fazer uma redação pessoal sobre o personagem Jesus, 
enriquecendo o seu texto com dados de sua pesquisa.

Jesus Cristo

o Nasceu numa manje
doura, em Belém (Is
rael).

0 O Nata! lembra o seu 
nascimento, há quase 
dois mil anos atrás.

n Seus pais: José e 
Maria.

© Vida dedicada a ensi
nar o bem e a virtude.

o Principal ensinamento: 
"Amar a Deus sobre 
Iodas as coisas e ao 
próximo como a si 
mesmo".

© Morreu pregado numa 
cruz.

® Tem muitos seguido
res.

O Livro que narra sua 
vida: a Biblia.

14
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r

Os seres humanos vivem cm comuni- 
• dade e tém grande necessidade de se comu

nicar e se entender.

Por meio da comunicação, as pessoas 
procuram expressar suas ideias c sentimentos.

Observe as íiguras abaixo. O animador 
de TV èstá se comunicando com o público.

X' Z9 *

r

Vi

j

%

sempre três elementos: emissor, mensagem, destinatário
(receptor).

t

Nnma comunicação existem

Emicçor Destinatário

&& CAROS AM/GO 3.
TELEÔPECTAD0RE5.
AQU/ COTAMOS
EMPA A APPE-
5EM7AÇAO O£
MA/S UM 
PROGRAMA,

é a passos 
que rnanüa urna 

mensagem.

Mensagom

é a idéia 
que passa do emissor 

para o destinatário.

são as pessoas 
que recebem a 

mensagem.

(3 Escreva qual é o emissor, a mensagem e o destinatário nas figuras abaixo:

15
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Mensagem do

do 

do 

do

Mensagem 

Mensagem 

Mensagem

&

16

USúi -------- .
PRiMAVERA

D

0 Agora, escreva as mensagens, do exercício n.° 1;

item A: 0'' Àanính ('fíiwsr.fí h0jl>.,.

item B> FAfn PYnn/An.*------------------- ------ ----- --

item C:

item D: fA caiiAOM iru-ita* doença/,.

palavra falada; 0 música;

palavra escrita; C ruídos;

gestos; Q cores;

desenhos; $ sinais.

O meio dc que nos servimos para transmitir uma mensagem chama-se código. ' 

Há muitos tipos de código. Entre os principais, citamos: 

© 
o 
o 
o

0 Que tipos de códigos foram usados abaixo?



5 

0 Agora, você é o emissor! Use sua imaginação e escreva uma mensagem:

1. Para seus pais:__ 1

2. Para seus colegas de turma:

3. Para seu amigo:

----------

4. Para Deus:

5. Para os homens que maltratam os animais:

© Você já viu que há muitos tipos de código. Descubra, nas figuras abaixo, os se
guintes tipos de código: som, gesto, palavra escrita, palavra falada, desenho,
cor:.

SomGoa to PaZavfta. oicAXía

PaêauÆà ^aJLada
Coh.

@ Comente a figura abaixo:

( IW
CCWFAR

17
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Q Muitas normas do trânsito aparecem codificadas em sinats. Diga quais são as

 
 
 

mensagens codificadas
proibido estacionar — Proibido
colar — Passagem de pedestre

nos sinais abaixo:
trânsito de bicicleta — Velocidade máxima permitida — Area es-
— Estacionamento

km /

permitido

lí A y

VéLuecdado.

"c^viiä'peA.
mcctda _ -

Paoibidú

&ici>i seio
hjxJxwwJa

Es tacicaa-
uiento pòí-

Passaçw* de. P’ic^b.(do

CS/acionai

Âica cw-

CCtal

para representar coisas, fatos e idéias.: O homem cria símbolos

Hino Nacional: representamBandeira

1

nossa Pátria e nosso povo. São simbolos
nacionais.

Simbolos dos Jogos Olímpicos: o círculo azul
• representa a Europa, o amarelo a Ásia, o

preto a África, o verde as Américas e o
vermelho os países soviéticos.

i
í

1

2

5

4
T

1
2
3
T
4

COMUNICAÇÃO
- Todo o esforço do homem sobre a Terra

constitui permanente esforço de comuni-
cação.

• A comunicação é um valor social básico,
fundamental.

- Somente através da comunicação conse-
gtiimos trocar idéias,

* trocar experiências,
• crescer na amizade, no encontro e no

amor.

• Cada palavra.
- cada gesto,
- cada melodia e prece
- é ação comunicativa.
- Até os silêncios comunicam...

T - Até os silêncios falam...

2
3
4
T

3

- Assim como é comunicação cada página
de livro,

- cada folha de jornal,
♦ cada som de receptor de rádio,
- cada imagem de televisão. '
- O que salva os homens e o mundo é a

comunicação.

- As
2 - os
1
4
T

í

2

3

T

inimizades.
desentendimentos.

- os crimes, o ódio e a inveja,
- o ciúme, a guerra e a destruição,
- tudo isso é falta de comunicação.

- Ao contrário, no gesto de um lenço ou de
uma rosa ofertada,

- na eloqüência de um sorriso ou de um
perdão, .

- na ternura de um olhar ou do próprio
silêncio...

• Em tudo isso encontramos a presença e o
valor da comunicação.

Rooue Schnofdcr, Jogrnin do Cotidiano,
__ Edições Paulinas. {adaptado). —

18
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A ANEXO VI — Texto que serviu de estímulo 

para a elaboração das redações dos alu

nos da Escola 2.

A BÊNÇÃO DE SÃO FRANCISCO
(Maria Alice Luizinger)

Hoje, saindo do consultório médico, levei o maior 

susto: a Praça da Paz estava cheia de bichos e um padre com uma 

varinha de prata ia benzendo um de cada vez.

Havia burrinhos, um pônei, muitos cachorros, ga

tos, macacos, coelhos, papagaios e até uma tartaruga e alguns por 

quinhos-da-índia,

Engraçado é que, com aquela gente toda e tantos a 

nimais, havia muito silêncio. Cada um tomava conta do seu bicho, 

no colo ou no chão, e se benzia quando chegava sua vez. E os bi

chos também estavam quietos, como se entendessem alguma coisa.

Depois apareceu a televisão e começou a entrevis

tar os donos dos bichos.

E um cara com um cachorro policial começou a fa

lar no microfone e disse que o cachorro dele era ensinado, que 

era que nem gente, tomava cafezinho, chamava elevador, dançava e 

falava no telefone. Aí o da televisão convidou o cachorro a se 

aproximar do microfone. O homem ficou importante, mas o cachorro 

só fez foi latir e o dono a dizer que ele estava falando e can

tando. Como tem cara pinei por aí! ...
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Resolvi perguntar o que estava acontencendo, don
de tinham saído aqueles bichos todos. ’’Estão recebendo a benção

de São Francisco de Assis, o amigo dos bichos. Todo ano, neste dia,

é isso que está aí e cada vez vem mai q „ ,mazs dente e mais bicho”.
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À ANEXO VII — Relação dos vocábulos lexicais das redações dos 
alunos-sujeitos das escolas selecionadas, com o 
grau de integração lexical, com a classe sêmio 
-taxica e com a freqüência.

— 7a) Os vocábulos atualizados pelos alunos-su 
jeitos da Escola 1.

— 7b) Os vocábulos atualizados pelos alunos-su 
jeitos da Escola 2.

— 7c) Os vocábulos atualizados pelos alunos-su 
jeitos da Escola 3.



A ANEXO VII — Relação dos vocábulos lexicais 
das redações dos alunos-sujeitos das escolas 

selecionadas, com o grau de integração lexi 

cal, com a classe sêmio-táxica e com a fre- 

qüência

— Anexo 7a) Os vocábulos atualizados pelos 
alunos-sujeitos da Escola 1

N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÂXICA FREQUÊNCIA

1 abismado simples adjetivo 1

2 abrir simples verbo 12

3 acabar simples verbo 2

4 achar simples verbo 2

5 aconselhar. simples verbo 1

6 acontecer simples verbo 7

7 acordar simples verbo 5

8 acreditar simples verbo 3

9 admirar simples verbo 1

10 adorar simples verbo 1

11 adulto simples substantivo 3

1Z afundar simples verbo 1

13 água simples substantivo 4

14 ajudar simples verbo 1

15 alegrar simples verbo 2

16 alegre simples adjetivo 3

17 algodão doce complexo substantivo 1

18 almoçar simples verbo 1

19 alto simples adjetivo 1

20 alto simples substantivo 1



N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÉMEO-TÁXICA FREQUÊNCIA

21 amarelo . simples adjetivo 2
22 amigo simples adjetivo 1
23 amigo simples substantivo 4
24 amor simples substantivo 1
25 andar de carro complexo verbo 1
26 andar de barco complexo verbo 1
27 andar a/de cavalo complexo verbo 2

28 animal simples substantivo 2

29 ano simples substantivo 2

30 anão simples substantivo 3

31 apanhar simples verbo 1

32 aparecer simples verbo 1

33 apartamento simples substantivo 1
34 aprender simples verbo 1
35 ar simples substantivo 1

36 arco-íris . complexo substantivo 6

37 área-livre complexo substantivo 1

38 areia simples substantivo 3

39 árvore simples substantivo 5

40 atirar simples verbo 1

41 avião simples substantivo 1

42 avistar simples verbo 2

43 azul simples adjetivo 5
44 babá. simples substantivo 1
45 baixo simples adjetivo 1
46 balança (por balanço) simples substantivo 1

47 balão simples substantivo 2



62

N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÃXICA FREQUÊNCIA

48 balde simples substantivo 1
49 banco simples substantivo . 1

50 banheiro simples substantivo 1

51 barco simples substantivo 1

52 barulho simples substantivo 1

53 bebê simples substantivo 1

54 beber simples verbo 1

55 bege . simples adjetivo 1

56 belo simples adjetivo 2

57 boca simples substantivo 1

58 bolso simples substantivo 1

59 bom simples adjetivo 1

60 bonito simples adjetivo 8

61 borboleta simples substantivo 1

62 bosque simples substantivo 2

63 brasileiro simples adjetivo 1

64 branco simples adjetivo 6

65 bravio simples adjetivo 1

66 brilhar simples verbo 2

67 brilho simples substantivo 1

68 brincar simples verbo 10

69 brincar de estilingue complexo verbo 1

70 brincar de roda complexo verbo 1

71 buraco simples substantivo 1

72 cachorro-quente complexo substantivo 1

73 cair simples verbo 5

74 cabelo simples substantivo 1



N9 VOCÁBULOS GRAU DE
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÉMIO-TÍXICA FREQUÊNCIA

75 calmo simples adjetivo 1
76 campo simples substantivo 1
77 cansado simples adjetivo 1
78 canteiro simples substantivo 1
79 cardume simples substantivo 1
80 carne simples substantivo 1
81 carro simples substantivo 1 ’ ‘
82 casa - simples substantivo 19
83 casa de rrarimbondo complexo substantivo 1

84 castelo simples substantivo 3
85 cávalo-marinho complexo substantivo 1
86 céu simples substantivo 2
87 chato simples adjetivo 1
88 chegar . simples verbo 7

89 cheiro simples substantivo 1
90 chifrar simples verbo 1
91 chorar simples verbo 1
92 chover x simples verbo 3
99 cidade simples substantivo 14
94 cinza simples adjetivo 1
95 circo simples substantivo 3

96 claro simples adjetivo 2

97 cobrir simples verbo 1
98 coisa simples substantivo 1

99 colher simples substantivo 1

100 colorido simples adjetivo 2
101 comandante de bordo complexo substantivo 1
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N9 VOCÃBUtOS GRAÜ DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÔ4IO-TÃXICA FREQUÊNCIA

102 começar simples verbo 4

103 começo simples substantivo 1
104 comer simples verbo 1 ’

105 comida. simples substantivo 1
106 comum simples adjetivo 2

107 comunicar-se simples verbo 1

108 conseguir simples verbo 3

109 construir simples verbo 1

110 contar simples verbo 4

111 contar (uma) história complexo verbo 4

112 conter-se simples verbo 1

113 continuar simples verbo 1

114 conversar simples verbo 1

115 convidar simples verbo 1

116 copa simples substantivo 2

117 coqueiro simples substantivo 1

118 cor simples substantivo 7

119 correr simples verbo 1

120 cortina simples substantivo 1

121 crianca simples substantivo 5

122 criar simples verbo 1

123 cuidar simples verbo 1
124 curió simples substantivo 1

125 curva simples substantivo 1

126 dar simples verbo 1

127 dar (para) simples verbo 1
128 dar um bom sinal textual — 1

(por dar um bom resultado)
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w? VOCÁBULOS GRAU DE
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÊMIO—TÁXECA FREQUÊNCIA

129 dar vontade complexo verbo 1
130 dedo polegar complexo substantivo 1

131 deixar simples verbo 1

132 delícia simples substantivo 1

133 derrubar simples verbo 1

134 descansar simples verbo 1

135 desembocar simples verbo 1

136 despedir-se simples verbo 1

137 despertador simples substantivo 1

138 destruir simples verbo 2

139 devorar simples verbo 1

140 dia simples substantivo 9

141 diamante simples substantivo 1

142 diferente simples adjetivo 1

143 direto simples adjetivo 1

144 distante simples adjetivo 1

145 distraído simples adjetivo 1

146 distribuir simples verbo 1

147 divertir-se simples verbo 1

148 dizer simples verbo 2

149 doente simples adjetivo 1

150 dano simples substantivo 1

151 dormir simples verbo 1

152 dourado. simples adjetivo 3

153 edifício simples substantivo 1

154 emocionado simples adjetivo 1

155 encher simples verbo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉMIO-TÃXICA FREQUÊNCIA

156 encontrar simples verbo 1
157 enfeitar simples verbo 3
158 engraçado simples adjetivo 3
159 enorme simples adjetivo 7
160 emprestar simples verbo 1

161 entregar simples verbo 1
162 emprego simples substantivo 1
163 encalhar simples verbo 1

164 encantado simples adjetivo 2

165 encantar-se simples verbo 1
166 entardecer simples substantivo 1
167 entrar simples verbo 1

168 entrar na água complexo verbo 1

169 enxugar . simples verbo 1

170 escola simples substantivo 1

171 esconde-esconde complexo substantivo 1
172 esconder-se simples verbo 1
173 escondido simples adjetivo 1
174 escuro simples adjetivo 1
175 ensolarado simples adjetivo 1

176 época simples substantivo 1

177 espaço simples substantivo 1

178 espelho simples substantivo i

179 esperto . simples adjetivo 1

180 esquecer-se simples verbo 1

181 estranho simples adjetivo 1

182 estudar simples verbo 4
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÔÍTO-TÁXICA FREQUÊNCIA

183 existir simples verbo 1
184 extraordinário simples adjetivo 1
185 falar simples verbo 4
186 falar (uma) língua complexo verbo 1

187 família simples substantivo 3

188 farda simples substantivo 1

189 fazenda simples substantivo 1

190 fazer simples verbo 3

191 fazer gracinha complexo verbo 1

192 fazer lição complexo verbo 1

193 feliz simples adjetivo 6

194 feriado simples substantivo 1

195 filhote simples substantivo 1

196 flor simples substantivo 3

197 fora de vista complexo adjetivo 1

19Ô forte simples adjetivo 1

199 fundo simples substantivo 1

200 fundo simples adjetivo 2

201 futuro simples substantivo 1

202 gado simples substantivo 1

203 gaivota simples substantivo 1

204 galho simples substantivo 1

205 garoa simples substantivo 1

206 garrote simples substantivo 2

207 gente simples substantivo 1

208 giz simples substantivo 6

209 gostar simples verbo 5
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉKlO-TÍXICA FREQUÊNCIA

210 gostoso simples adjetivo 3

211 grande simples adjetivo 10
212 grupo simples substantivo 1

213 história simples substantivo 3

214 homem simples substantivo 7

215 hora de ir para o colégio textual — , 1

216 hora de ir embora textual — 1

217 horas e horas complexo substantivo 1

218 horizonte simples substantivo 1

219 horta simples substantivo 2

220 igual simples adjetivo 1

221 ilha simples substantivo 1

222 imaginação simples substantivo 1

223 imensidão simples substantivo 1

224 imenso simples adjetivo 2

225 impossível simples adjetivo 1

226 inesquecível simples adjetivo 1

227 inteiro simples adjetivo 1

228 interessante simples adjetivo 1

229 interessar simples verbo 1

230 inverno simples substantivo 1

231 ir simples verbo 21

232 irritante simples adjetivo 1

233 irromper simples verbo 1

234 janela simples substantivo 16

235 jangada simples substantivo 1

236 jardim simples substantivo 13
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(1) curral — (2) árvore

NP VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉMO-TÃXICA FREQUÊNCIA

237 jasmineiro simples substantivo 1

238 jogar simples verbo 1

239 jornal simples substantivo 2

240 jornaleiro simples substantivo 1

241 laçar simples verbo 1

242 lagoa simples substantivo . 1

243 lancha simples substantivo 1

244 lançamento simples substantivo 2

245 leite simples substantivo 2

246 leiteiro simples substantivo 1

247 lembrar-se simples verbo 2

248 lento . simples adjetivo 1

249 levar um susto complexo verbo 1

250 levar simples verbo 1

251 ler simples verbo 2

252 lição simples substantivo 1

253 ligar simples verbo 1

254 límpido simples adjetivo 1

255 lindo simples adjetivo 13
256 lindo dcmingo de céu azul textual — 1
257 livro simples substantivo 1
258 lugar simples substantivo 5

259 mãe simples substantivo 4
260 mangueira (1) simples substantivo 1
261 mangueira (2) simples substantivo 2
262 maquina fotográfica complexo substantivo 1
263 mar simples substantivo 4



N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÊMIO-TÍXECA FREQUÊNCIA

264 maravilha simples substantivo 1

265 maravilhoso simples adjetivo 2

266 margarida simples substantivo 1
267 marinho simples adjetivo 1

268 marisco simples substantivo 1

269 matar simples verbo 2

270 mato . simples substantivo 1

271 medo simples substantivo 1

272 melhor simples ‘ adjetivo 1

273 menor simples adjetivo 1

274 mesa simples substantivo 1

275 metro simples substantivo 1

276 mínimo simples adjetivo 1

277 minuto simples substantivo 1

278 moeda simples substantivo 2

279 monstro simples substantivo 1

280 montanha simples substantivo 2

281 ' montar simples verbo 1

282 morar simples verbo 6

283 morro simples substantivo 2

284 mostrar simples verbo 2

285 mudar simples verbo 1

286 mundo simples substantivo ■2

287 nadar simples verbo 4

288 nascer simples verbo 1

289 nave simples substantivo 1

290 nível simples substantivo 1



N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉHTO-TÁXICA freqüEncia

291 noite simples substantivo 2

292 nome simples substantivo 2

293 normal simples substantivo 1

294 nublado simples adjetivo 1

295 nuvem simples substantivo 1

296 olhar simples verbo 6

297 onda simples substantivo 3

298 ônibus simples substantivo 1

299 ônibus particular complexo substantivo 1

300 ótimo simples adjetivo 1

301 ouro simples substantivo 3

302 padeiro simples substantivo 1

303 pai simples substantivo 5

304 pais simples substantivo 1

305 palco s imple s substantivo 1

306 palhaçada simples substantivo 2

307 palhaço simples substantivo 1

308 pão simples substantivo 1

309 paraíso simples substantivo 4

310 parar simples verbo 3

311 passar simples verbo 8

312 pássaro simples substantivo 3

313 passear simples verbo 1

314 pasto simples substantivo 1

315 pato simples substantivo 1

316 pião (por peão) simples substantivo 1

317 pedaço simples substantivo 1
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N9 VOCÁBUÍOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

318 pedir simples verbo 1
319 pedra simples substantivo 2
320 pega-pega complexo substantivo 1
321 pegar • simples verbo 3
322 peixe simples substantivo 7
323 peixe-espada complexo substantivo 1

324 pensar simples verbo 2

325 pequeno simples adjetivo 7

326 periquito comum complexo substantivo 1

327 periquito rei complexo substantivo 1

328 pescador simples substantivo 1

329 perceber simples verbo 1

330 peggoa simples substantivo 4

331 ping-pong complexo substantivo 1

332 pintar simples verbo 1

333 pipoca simples substantivo 1

334 piscina simples substantivo 3

335 pirueta simples substantivo 1

236 planta simples substantivo 1

337 planeta simples substantivo 3

338 plantar simples verbo 2

339 play-ground complexo substantivo 1

340 pobre simples adjetivo 1

341 poder simples verbo 7

342 polvo simples substantivo 1

343 pôr simples verbo 1

344 porta simples substantivo 1
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N? VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÁO

CLASSE 
SÉtoO-TÁXICA FREQUÊNCIA

345 pote de ouro , complexo substantivo 1
346 pousar simples verbo 1

347 praça simples substantivo 5

348 praia simples substantivo 8

349 prancha simples substantivo 2

350 prata simples substantivo 1

351 prateado simples adjetivo 1

352 praticar simples verbo 1

353 precisar simples verbo 1

354 prédio simples substantivo 4

355 preocupado simples adjetivo 1

356 prestar atenção complexo verbo 1

357 primavera simples substantivo 1

358 problema simples substantivo 1

359 procurar simples verbo 1

360 produto simples substantivo 1

361 programar simples verbo 1

362 pular simples verbo 2

363 quarto simples substantivo 4

364 querer simples verbo 1

365 quintal simples substantivo 1

366 raia elétrica complexo substantivo 1

367 raso simples substantivo 1

368 recordação simples substantivo 1

369 rede simples substantivo 1

370 redondo simples adjetivo 2

371 refletir simples verbo



N9 VOCÃBÜLOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉMiO-TÁXICA FREQUÊNCIA

372 regador . simples substantivo 1

373 regar simples verbo 1
374 rei simples substantivo 1

375 resolver simples verbo 8

376 rir simples verbo 3

377 rosa simples adjetivo 1

378 rosa simples substantivo 1

379 roupa simples substantivo 1

380 ruína« simples substantivo 1

381 saber simples verbo 2

382 não saber ccmo agradecer textual 1

383 sair simples verbo 3

384 sala simples substantivo 1

385 sentar simples verbo 2

386 sentir-se simples verbo 3

387 ser simples substantivo 1

388 sete de setembro complexo substantivo 1

389 setor industriai complexo substantivo 1

390 siri simples substantivo 1

391 sol simples substantivo 1

392 sonhar simples verbo 4

393 sonho simples substantivo 3

394 sorveteiro simples substantivo 1

395 sozinho simples adjetivo 1

396 subir simples verbo 2

397 surf simples substantivo 1

398 sujeito simples substantivo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TAXICA FREQUÊNCIA

399 sumir simples verbo 1
400 superfície simples substantivo . 1
401 tamanho simples substantivo 1
402 táxi . simples substantivo 1

403 tempo simples substantivo 2

404 tentar simples verbo 4

405 ter que complexo verbo 4

406 ter uma idéia . complexo verbo 1
407 ter vontade complexo verbo 1
408 terra de Marte complexo substantivo 1

409 terreiro simples substantivo 2

410 terreno simples substantivo 1
411 tesouro simples substantivo 1
412 tigre simples substantivo 1

413 tio simples substantivo 1

414 tirar simples verbo 1

415 tirar fotos complexo verbo 1

416 tocar gado complexo verbo 2

417 tomar banho . complexo verbo 1

418 tomar café complexo verbo 1

419 touro ’ simples substantivo 2

420 toró simples substantivo 1

421 trancar simples verbo 1
422 transporte simples substantivo 1

423 tratar simples verbo 1

424 travessa simples substantivo 1

425 trazer simples verbo 1



76

N9 VOCÁBUtOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SS“HO-TÃXICA FREQUÊNCIA

426 triste simples adjetivo 3
427 trono simples substantivo . 1
428 tubarão simples substantivo 1
429 turvo . simples adjetivo 1

430 usar simples verbo ' 1

431 vaca leiteira complexo substantivo 1

432 vasto simples adjetivo 2

433 velho . simples adjetivo 1

434 vender simples verbo 2

435 ver simples verbo 22

436 verdade simples substantivo 1

437 verde simples adjetivo 1

438 verde simples substantivo 1

439 verdura simples substantivo 1

440 vermelho simples adjetivo 2

441 vestido simples substantivo 1

442 vestir simples verbo 1

443 vagem simples substantivo 1

444 vida simples substantivo 6

445 vidraça simples substantivo 1

446 vir simples verbo 2

447 visitar simples verbo 2

448 viveiro simples substantivo 2

449 viver simples verbo 2

450 voar simples verbo 1

451 voltar simples verbo 3

452 zoológico simples substantivo 3

T VOCÁBULOS: 452 OCORRÊNCIAS: 934



77

.— Anexo 7b) Os vocábulos atualizados pelos

alunos-sujeitos da Escola 2

(1) fim da busca — (2) opinião

N9 VOCÁBULOS
GRAU DE 1
INTEGRAÇÃO j

CEASSE |
SÊÍ4IO-TÁXICA FREQUÊNCIA

1 abençoar simples verbo 1

2 abrir simples verbo • 1

3 acabar simples verbo 1

4 academia simples substantivo 1

5 acender simples verbo 1

6 achar (1) simples verbo 2

7 achar (2) simples verbo 1

a acidente simples substantivo 1

9 acontecer simples verbo 4

10 acorrentado simples adjetivo 1

li agradecer simples verbo 1

12 agüentar simples verbo 1

13 aliviado simples adjetivo 1

14 alto simples substantivo 1

15 alto simples adjetivo 1

16 ambulância simples substantivo 3

17 amigo simples substantivo 2

18 animal simples substantivo 2

19 ano simples substantivo 3

20 anuncio simples substantivo 1

21 aparecer simples verbo 1

22 aparentar simples verbo 1

23 aprender simples verbo 1

24 aproximar-se simples verbo 1 -
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w? VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

25 arranhão simples substantivo 1
26 arma simples substantivo 2
27 arrumar simples verbo 1
28 assaltar simples verbo 1

29 assaltante simples substantivo 1

30 assalto .simples substantivo 3

31 assustado simples adjetivo 3

32 atacar simples verbo 1

33 automóvel simples substantivo 3

34 baita simples adjetivo 1

35 baixo simples substantivo 2

36 banco simples substantivo 3

37 bandido simples substantivo 1

38 bando . simples substantivo 1

39 barato simples adjetivo 1

40 barulho simples substantivo 1

41 bem simples adjetivo 1
42 bênção de São Francisco complexo substantivo 4

43 benzer simples verbo 1

44 bicho simples substantivo 9

45 bom simples adjetivo 2

46 bombinha simples substantivo 1

47 boneco simples substantivo 2

48 bonito simples adjetivo 2

49 braço simples substantivo 1

50 briga simples substantivo 2

51 brigar ‘ simples verbo 4
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

52 cachorro simples substantivo 8
53 cachorro policial complexo substantivo 1
54 cavalo simples substantivo 1

55 cair simples verbo 1

56 calça jeans complexo substantivo 1

57 caminho simples substantivo 1

58 camisa listrada complexo substantivo 1

59 cansado simples adjetivo 1

60 cansar simples verbo 1

61 câo simples substantivo 2

62 capoeira simples substantivo 2

63 casa simples substantivo 1

64 carro simples substantivo 4

65 carteira simples substantivo 3

66 carteira de identidade complexo substantivo 1

67 casa simples substantivo 11

68 cerveja simples substantivo 2

69 chamar simples verbo 5

70 chegar simples verbo 9

71 cheirar simples verbo 1

72 chorar simples verbo 1

73 coisa simples substantivo 2

74 colega simples substantivo 2

75 colocar simples verbo 2

76 começar simples verbo 3

77 comparecer simples verbo 1

78 comprar simples verbo 1
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N<? VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊWLO-TÁXICA FREQUÊNCIA

79 conseguir simples verbo 3
80 consultório simples verbo 1
81 consultório médico caiplexo substantivo 2
82 contar simples verbo 2
83 conversar simples verbo 2

84 convidar simples verbo 1

85 correr .simples verbo 15

86 criança simples substantivo 3

87 cruzeiro simples substantivo 1

88 dançar simples verbo 1

89 dar de cara ccnplexo verbo 1

90 dar uma olhada complexo verbo 1

91 dar tiros complexo verbo 1
92 dar um telefonema complexo verbo 1
93 dar simples verbo 1

94 demonstração simples substantivo 1

95 desculpar-se simples verbo 1

96 dever simples verbo 2

97 dia simples substantivo 3

98 dinheiro simples substantivo 2

99 dizer simples verbo 10

100 dominar simples verbo 1

101 domingo simples substantivo 1
102 dono simples substantivo 3

103 educado simples adjetivo 1
104 encontrar simples verbo. 1

105 encostar-se simples verbo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÊMIO-TÃXICA FREQUÊNCIA

106 engraçado simples adjetivo 1
107 enorme simples adjetivo 1
108 ensinar simples verbo 2.
109 entender simples verbo 1

110 entrar simples verbo 6

111 entrevistar simples verbo 1

112 esconder-se simples verbo 1

113 escondido simples adjetivo 1

114 escuro simples adjetivo 1

115 escutar simples verbo 2

11G esperar simples verbo 1
117 esquema simples substantivo 3

11Ô estar atrás complexo verbo 1

119 falar simples verbo 18

120 fazer simples verbo 2

121 fazer perguntas complexo verbo 1

122 feroz simples adjetivo 1

123 filho simples substantivo 1

124 filme simples substantivo 1

125 fixo simples substantivo 1

126 fim simples substantivo 1

127 flor simples substantivo 3

128 floricultura simples substantivo 1

129 formar simples verbo 1

130 frio simples adjetivo 1

131 fugitivo simples substantivo ' 1

132 gado simples substantivo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

133 garoto simples substantivo 1
134 garrafa simples substantivo 1
135 gato simples substantivo 2
136 gente simples substantivo 3
137 gozado . simples substantivo 1
138 grande . simples adjetivo 1

139 gritar . simples verbo 6

140 grupo simples substantivo 2

141 guarda . . simples substantivo 3

142 haver . simples verbo 1

143 homem . simples substantivo 15

144 hora . simples substantivo 2

145 idade simples substantivo 1

146 importante simples adjetivo 1

147 indivíduo simples substantivo 1

148 informação simples substantivo 1

149 insistir simples • verbo 1

150 instrumento simples substantivo 1

151 inteiro simples adjetivo 1

152 ir simples verbo 6

153 ir embora complexo verbo 2

154 irmão simples substantivo 1

155 jornal simples substantivo 1

156 jovem simples substantivo 1

157 lado simples substantivo 1

158 ladrão • simples substantivo 12

159 latir simples verbo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÃXICA FREQUÊNCIA

160 levar um susto complexo verbo 1
161 loja simples substantivo 6
162 lugar simples substantivo 1
163 macaco simples substantivo 1
164 machucado simples adjetivo 1
165 machucar (-se) simples verbo 3
166 madeira simples substantivo 1
167 mãe simples substantivo 8

168 maior simples substantivo 1

169 maior simples adjetivo 1

170 mal encarado complexo adjetivo 1

171 mamãe simples substantivo 1

172 mão simples substantivo 2

173 marionete simples substantivo 1
174 médico simples substantivo 2
175 medo simples substantivo 1
176 medroso simples adjetivo 1
177 menina simples substantivo

178 mexer-se simples verbo 1

179 microfone simples substantivo 1

180 moço simples substantivo 1

181 moleque simples substantivo 1

182 morar simples verbo 1

183 mulher simples substantivo 1

184 multidão simples substantivo 1
185 muro simples substantivo 2

186 música (por musical) simples substantivo 1



N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉJfEO-TÃXICA FREQUÊNCIA

187 obedecer simples verbo 1

188 (muito) obrigado textual . - ■—. 1
189 observar simples verbo 1
190 olhar simples verbo 3
191 orgulho simples substantivo 1
192 ótimo simples adjetivo 1

193 ouvir .simples verbo 1

194 padaria simples substantivo 2

195 parar simples verbo 5

196 parado simples adjetivo 1

197 passar s imple s verbo 5

198 parede simples substantivo 1

199 pãssaro simples substantivo 1

200 passear simples verbo 1

201 pedir simples verbo 2

202 pega ladrão! textual —- 2

203 pegar simples verbo 3

204 pensar simples verbo 6

205 pequeno simples adjetivo 1

206 perceber simples verbo 3

207 perder simples verbo 1

208 perguntar simples verbo 9

209 perigoso simples adjetivo 1

210 perna simples substantivo 1

211 perseguir simples verbo 4

212 pessoa simples substantivo 11

213 pior simples adjetivo 1

Admin

Admin
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N9 VOCÁBUÍOS GRAU DE 1 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉM1O-TÃXICA FREQUÊNCIA

214 poder simples verbo 2

215 polícia simples substantivo 6

216 polícia militar complexo substantivo 1

217 policial simples substantivo 11

218 porta simples substantivo 2

219 possuir simples verbo 1

220 praça simples substantivo 3

221 prender simples verbo 3

222 preocupado simples adjetivo 2

223 preto simples adjetivo 1

224 primeiro de abril textual — 1

225 produtor simples substantivo 1

226 propaganda simples substantivo 1

227 proteger - (se) simples substantivo 4

228 pular simples verbo 2

229 querer simples verbo 8

230 quieto simples adjetivo 4.

231 quitanda simples substantivo 1

232 raiva simples substantivo 1

233 rapaz simples substantivo 2

234 receber simples verbo 1

235 recusar simples verbo 1

236 repórter simples substantivo 2

237 resolver simples verbc 4

238 responder simples verbo 3

239 retirar simples verbo 1

240 revólver simples substantivo 2
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(1) beber — (2) receber

NQ VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÉMrO-TÃXICA FREQUÊNCIA

241 rir da cara de alguém textual -- > 1

242 roda simples substantivo 2

243 rota simples substantivo 1 >

244 rua simples substantivo 9

245 saber simples verbo 2

246 safado simples substantivo 1

247 sair simples verbo 13

248 sair tudo bem textual — 1

249 sangue simples substantivo 1

250 sargento simples substantivo 6

251 seguir simples verbo 1

252 senhora simples substantivo 1

253 sentir simples verbo 1

254 separar simples verbo 1

255 servir de lição complexo verbo 1

Z56 silêncio simples substantivo 1

Z57 socorrer simples verbo 1

Z58 subir simples verbo- 1

259 susto simples substantivo 1

260 telefonema simples substantivo 2

261 teto simples substantivo 1

262 tiro ’simples substantivo 3

263 tocar (a) campainha complexo verbo 1

264 tomar (1) simples verbo 1

265 tomar (2) simples verbo 1

266 trazer simples verbo 1

267 tremer simples verbo 2
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N9 VOCÁBUtOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
S&ttO-TÁXICA FREQUÊNCIA

268 trote simples substantivo 1
269 turma simples substantivo 1
270 vacina simples substantivo 1
271 vara simples substantivo 1
272 velocidade simples substantivo 1
273 vestir simples verbo 1

274 vender simples verbo 2

275 ver simples verbo 20

276 verdade simples substantivo 1

277 vida simples substantivo 1
278 vila simples substantivo 1

279 vir simples verbo 4

280 vitrina simples substantivo 1

281 vizinho simples adjetivo 1
282 vizinho simples substantivo 2

283 virar simples verbo 1
284 voltar ao normal . complexo verbo 1

285 voltar simples verbo 7

T VOCÁBULOS: 285 OCORRÊNCIAS 632
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•— Anexo 7c) Os vocábulos atualizados pelos

alunos-sujeitos da Escola 3

NO VOCÁBULO GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CEASSE
SÊMID-TÁXICA FREQUÊNCIA

1 acabar simples verbo 1

2 aceitar simples verbo 1

3 acolher simples verbo 1

4 acontecer simples verbo 2

5 achar simples verbo 7

6 adequado simples adjetivo 1

7 afastar-se simples verbo 4

8 agradar simples verbo 1

9 alto simples adjetivo 1

10 amar simples verbo 3

11 amigô simples adjetivo 1

12 aprender simples verbo 8

12 aproveitar simples verbo 2

14 árido simples adjetivo 4

15 assentar-se simples verbo 3

16 ave simples substantivo 1

17 bacana simples adjetivo 1

18 barco simples substantivo 4

19 bastante simples adjetivo. 1

20 bater simples verbo 5

21 beira-mar complexo substantivo 8

22 bem simples substantivo 2

23 boa vontade complexo substantivo 1

24 bom simples adjetivo 38
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w? VOCÃBütOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
síMio-tAxica FREQUÊNCIA

25 bonito simples adjetivo 4
26 cacho simples substantivo . 1
27 cair simples verbo 42

28 calmo . simples adjetivo 1

29 caminho simples substantivo 6

30 casa simples substantivo 2

31 certo simples adjetivo 1

32 coisa simples substantivo 27

33 colher simples verbo 3

34 começar simples verbo 7

35 comer simples verbo 12

36 concluir simples verbo 6

37 comparar simples verbo 3

38 comparação simples substantivo 1

39 conhecimento simples substantivo 2

40 conselho simples substantivo 3

41 (Por. .consentimento ensinamento) simples substantivo 1

42 contar simples verbo 9

43 contente . simples adjetivo 2

44 coração - simples substantivo 2

45 cousa ■ ’ simples substantivo 1

46 crescer simples verbo 16

47 criar simples verbo 2

48 crime simples substantivo 1

49 criminoso simples substantivo 1

50 cuidar simples verbo 2

51 dar simples verbo 6
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N9 VOCÁBULOS . GRAÜ DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

52 deixar simples verbo 1
53 deixar-se levar complexo verbo 1

54 desejar simples . verbo 1 ■
55 desenvolver-se . simples - verbo 3

56 / destino simples substantivo 1

57 desumano simples adjetivo 1
58 dever simples substantivo 1

59 deyer simples verbo 9

60 dia • simples substantivo 4

61 dificuldade simples substantivo 1

62 dizer simples ' verbo 16

62 educar . simples verbo 1

€4 encontrar (por entrar) simples verbo 1
65 ensinamento simples substantivo 19

66 ensinar simples verbo 36

67 entender simples verbo 24

68 entrar simples verbo • 2

69 errado simples substantivo 1

70 escola simples substantivo 1

71 escutar simples verbo 2

72 esforço simples substantivo 1

73 estória simples substantivo 1

74 estrada simples substantivo 7

75 espalhar simples verbo 1

76 esperar simples verbo 2

77. espinho simples substantivo . 24

78 estrofe simples substantivo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

79 evangelho simples substantivo 1
80 existir simples verbo 1
81 explicar . simples verbo 2
82 exposição simples substantivo 1
83 falar . simples verbo . 17
84 favor simples substantivo 2
85 fazer simples verbo 12
86 ferimento simples substantivo 1
87 fértil . simples adjetivo 5
88 firme simples adjetivo 2
89 frase , simples substantivo 2
90 fruto . simples substantivo 4
91 fundo simples adjetivo 1
92 garrar (por agarrar) simples verbo 1
93 gente simples substantivo 1
94 germinar simples verbo 1
95 gostar simples verbo 7
96 grande simples adjetivo 4
97 guerra simples substantivo 1
98 história simples substantivo 13
99 humano simples adjetivo' 1

100 importância simples substantivo 6
101 importante simples adjetivo 6
102 inimigo simples adjetivo 1
103 inteiro simples adjetivo 1
104 intenção simples substantivo ‘ 1

105 interessante simples adjetivo 2
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÊMIO-TÍXICA FREQUÊNCIA

106 ir simples verbo 3

107 irmão •simples substantivo 2

108 jogar simples verbo 1

109 juntar-se simples - verbo 2

110 
/

justo simples adjetivo 1

111 ladrão simples substantivo 1

112 levar simples verbo 1

113 liberdade simples substantivo 1

114 lição simples substantivo 1

115 lindo simples adjetivo 1

116 livro simples substantivo 1

117 lousa simples substantivo 1

118 lugar simples substantivo 7

119 mãe simples substantivo 3

120 mal simples substantivo 6

121 mau simples adjetivo 9

122 malfeitor simples substantivo 1

123 mã vontade complexo substantivo 1

124 matar simples verbo 3

125 melhor simples adjetivo 1

126 menor simples substantivo 1

127 moral simples substantivo 1

128 morrer simples verbo 4

129 mostrar simples verbo 3

130 multidão simples substantivo 25

131 mundo simples substantivo 9

132 murchar simples verbo 1
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÉKLO-TÃXICA FREQUÊNCIA

133 nascer simples verbo 7
134 novo simples adjetivo 1
135 numeroso simples adjetivo 4 . ' .
136 obedecer simples ’ verbo' 1

M7 original simples adjetivo 1

138 ótimo simples adjetivo - 2

139 ouvido simples substantivo 8

140 ouvir * simples verbo 13

141 pagar simples verbo 1

142 pais simples substantivo 1

143 palavra simples substantivo 2

144 parábola simples substantivo 44

145 parte simples substantivo 30

146 pássaro simples substantivo 10

147 pedra simples substantivo 1

148 pegar ' simples verbo 2

149 pensamento simples substantivo 3

150 pequeno simples adjetivo 1

151 perigoso simples adjetivo 1

152 pessoa simples substantivo 19

153 planta simples substantivo 2

154 plantar ' simples verbo 2

155 plantação simples substantivo 2

156 poder simples verbo 5

157 pombo simples substantivo 1

158 povoado simples substantivo ■ 1

159 praia simples substantivo 7

I 
i 
i
i



w? VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE
SÊMIO-TÁXICA FREQUÊNCIA

160 precisar simples verbo 1
161 preparado simples adjetivo 1
162 prestar atenção complexo verbo 1
163 produzir simples verbo 10
164 professor . simples substantivo 2

165 profundo . simples adjetivo 4
166 próximo simples substantivo 1
167 queimar simples verbo 2

168 quem tiver ouvidos para 
ouvir ourça textual 9

169 quieto simples adjetivo 2
170 querer simples verbo 5
171 raso . simples adjetivo 1

172 raiz simples substantivo 4

173 real simples adjetivo 1
174 receber simples verbo 2

175 religioso simples adjetivo 2
176 repetir simples verbo 1
177 representar simples verbo 2
178 respeitar simples verbo 3
179 respeito simples substantivo 1

180 retirar simples verbo 1
181 reunir-se simples verbo 1
182 rocha . simples substantivo 2
183 rochoso simples adjetivo 9
184 rodear simples verbo 1
185 roubar . simples verbo 1
186 ruim simples adjetivo 5
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
SÉMlO-TÃXICA FREQÜENCIA

187 saber simples verbo 3

188 sair simples verbo 10

189 seco simples adjetivo . 1 .

190 secar-se simples verbo 4

191 seguir simples verbo 2

192 semeador simples substantivo 32

193 semear simples verbo 21

194 semelhante . simples adjetivo .1

195 semente simples substantivo 33

196 sentar-se simples verbo 3

197 sofrimento simples ‘substantivo 1

198 sol simples substantivo 7

199 solo simples substantivo 15

200 súdito simples substantivo 1

201 sufocar simples verbo 10

202 tarde . simples substantivo 3

203 tempo simples substantivo 1

204 terminar simples verbo 1

205 terra simples substantivo 26

206 terreno simples substantivo 5

207 texto simples substantivo 7

208 ter(que) simples verbo 3

209 tipo simples substantivo 3

210 tirar proveito complexo verbo 1

211 tocar simples verbo 1

212 tornar-se simples verbo 1

213 trabalhar simples verbo 1

Admin
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N9 VOCÁBULOS GRAU DE 
INTEGRAÇÃO

CLASSE 
S&aO-TÃXICA FREQUÊNCIA

214 trazer simples verbo 4
215 útil simples adjetivo 1
216 vadio simples adjetivo 1
217 ver simples verbo 2
218 vida simples substantivo 1
219 vingar-se sinples verbo 1
220 vingar simples verbo 4
221 viver simples verbo 3
222 vir simples verbo 8
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